ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 2/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00, ήλθε σε συνεδρίαση , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ.,,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 4839/29-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
1. Λιβιτσάνος Ιωάννης
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Αργυρός Νικόλαος
3. Γαζής Αναστάσιος
3. Βλάχου Ειρήνη
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαζής Νικόλαος
5. Τυπάλδος Νικόλαος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
Τα µέλη της Επιτροπής Λιβιτσάνος Ιωάννης και Γαζής Νικόλαος, προσήλθαν πριν την συζήτηση της
ου
πρώτης ένστασης του 2 θέµατος της Η.∆.
ης
ου
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση της 7 ένστασης του 2 θέµατος της
Η.∆.
ο
Προσκλήθηκαν και συµµετέχουν στην Συνεδρίαση για το 2 θέµα της Η.∆. οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων: α) Κατούνας κ. ∆ιγενής Ιωάννης και β) Καρυωτών κ. Γεωργάκης Ιωάννης.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Γνωµοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό
επανέγκριση Ρυµοτοµικού Σχεδίου των οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση), ∆. Λευκάδας:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8803/09-05-2019 και 8926/10-05-2019 (ΑΡΙΘ.1, 3):
ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9257/15-05-2019 (ΑΡΙΘ.4):
ΓΟΥΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9769/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.7):
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9770/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.8):
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10120/28-05-2019, 10121/28-05-2019 και 10122/28-05-2019 (ΑΡΙΘ.13, 14, 15):
ΓΟΥΡΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΟΥΡΖΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΓΟΥΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10234/29-05-2019 (ΑΡΙΘ.22) & 25879/20-12-2019 (ΑΡΙΘ.116):
ΚΟΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10454/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.31):ΣΙΝΕΛΣΤΣΙΚΟΒΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10458/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.32):ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45):
ΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ, ΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ, ΚΑΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10548/31-05-2019 και 10550/31-05-2019(ΑΡΙΘ.46, 48) :
ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΑΖΑΡΗ ΘΩΜΑΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχ. Μηχανικός, ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

Για την συζήτηση του θέµατος κλήθηκαν οι ενδιαφερόµενοι πολίτες και η Επιτροπή οµόφωνα
αποφάσισε να λάβουν τον λόγο και να καταθέσουν τις απόψεις τους.
Οι ενστάσεις συζητήθηκαν κάθε µία ξεχωριστά και έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Προέδρων των Κοινοτήτων και των ενδιαφεροµένων που κλήθηκαν και
συµµετείχαν στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, στα Κοινοτικά Καταστήµατα.
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Η εισήγηση της υπηρεσίας έχει ως εξής:
«Στα πλαίσια ανάρτησης της µελέτης επανέγκρισης του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Λυγιάς – Καρυωτών –
Σπασµένη Βρύση, ∆.Λευκάδας και σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 - 3 του Ν.∆./17/07/1923 (ΦΕΚ228/Α/16-081923) είναι απαραίτητη η γνωµοδότηση του αρµόδιου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας επί των
υποβληθέντων ενστάσεων των ενδιαφερόµενων και η προώθηση αυτών στην αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Ι.Ν. και στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε. Λευκάδας.
Με βάση τα ανωτέρω και σε συνέχεια της 156/29-01-2020 εισήγησης της υπηρεσίας επί του συνόλου των
ενστάσεων, σας ενηµερώνουµε για τις ακόλουθες (17) δεκαεπτά εν µέρει αποδεκτές ενστάσεις, οι οποίες λόγω
συσχετισµού µερικών από αυτές, δηλαδή εντάσσονται στο ίδιο ακίνητο ή στην ίδια περιοχή ή σε όµορα
ακίνητα, οµαδοποιούνται σε δέκα (10) περιπτώσεις:
ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8803/09-05-2019 και 8926/10-05-2019 (ΑΡΙΘ.1, 3):
ΚΑ0107006 (ΚΑΕΚ 340190121006), Ο.Τ. 69 και ΚΑ0107007 (ΚΑΕΚ 340190121007), Ο.Τ. 68: Οι
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης,
µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Για το λόγο
αυτό προτείνεται η αλλαγή στη χάραξη του δρόµου µεταξύ των Ο.Τ.68 και 78, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση των υφιστάµενων κατασκευών (κλίµακα ανόδου).
2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9257/15-05-2019 (ΑΡΙΘ.4):
ΚΑ0203025 (ΚΑΕΚ 340220202014), Ο.Τ. 144: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στην ευρύτερη περιοχή
του Ο.Τ. 149 είναι κατ’ ακολουθία του ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης. Στην ως άνω ιδιοκτησία
δεν ρυµοτοµείται κτίριο. Για τη µείωση της ρυµοτόµησης προτείνεται µικρή µετατόπιση του δρόµου προς τα
ανατολικά.
3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9769/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.7):
ΚΑ0202061 (ΚΑΕΚ 340220202061), Ο.Τ. 119: Καθότι στο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτίριο, είναι απαραίτητη η
ενηµέρωση του υπόβαθρου του Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος του προτεινόµενου Σχεδίου, µετά από
υποβολή από τον ενδιαφερόµενο Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης
(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ν.4495/2017, σύστηµα ΕΓΣΑ ’87). Επιπροσθέτως, προτείνεται η µείωση
του πλάτους του χώρου στάθµευσης (κατά 3,00µ.) και η µετατόπιση του προς το Νότο πεζόδροµου κατά
2,00µ., ώστε να µην ρυµοτοµείται κτίριο. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής – ρυµοτοµικής
γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και επιτρέπονται οι
κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. ∆εν είναι δυνατή η κατάργηση των κοινόχρηστων χώρων, καθότι
εντάσσονται στο κύριο δίκτυο του προτεινόµενου Σχεδίου. Η Ζώνη παραλίας (µεταξύ καθορισµένης γραµµής
αιγιαλού – παραλίας) είναι υποχρεωτικά εκτός της πολεοδοµικής ρύθµισης και κατά την σύνταξη της Πράξης
Εφαρµογής δεν θα περιληφθεί στον υπολογισµό της εισφοράς σε γη (ποσοστά του Ν.4315/2014).
4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9770/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.8):
ΚΑ0202008 (ΚΑΕΚ 340220202201), Ο.Τ. 119: Η παρούσα ένσταση συνδέεται µε την όµορη ιδιοκτησία (αριθ.
πρωτ. 9769/2019) και για το λόγο αυτό προτείνεται η µείωση του πλάτους του χώρου στάθµευσης (κατά
3,00µ.), άρα µείωση της ρυµοτόµησης. Εδώ επισηµαίνουµε ότι η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ
οικοδοµικής – ρυµοτοµικής γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος
και επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. ∆εν είναι δυνατή η κατάργηση των
κοινόχρηστων χώρων, καθότι εντάσσονται στο κύριο δίκτυο του προτεινόµενου Σχεδίου. Η Ζώνη παραλίας
(µεταξύ καθορισµένης γραµµής αιγιαλού – παραλίας) είναι υποχρεωτικά εκτός της πολεοδοµικής ρύθµισης και
κατά την σύνταξη της Πράξης Εφαρµογής δεν θα περιληφθεί στον υπολογισµό της εισφοράς σε γη (ποσοστά
του Ν.4315/2014).
5. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10120/28-05-2019, 10121/28-05-2019 και 10122/28-05-2019 (ΑΡΙΘ.13, 14, 15):
ΚΑ0209042 (ΚΑΕΚ 340220401023), Ο.Τ. 187: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Η οριοθέτηση της περιοχής µελέτης µε περιφερειακό δρόµο
(‘κλειστά’ οικοδοµικά τετράγωνα) είναι κατ’ ακολουθία των οδηγιών του Υ.Π.ΕΝ.. Εδώ προτείνεται τροποποίηση
στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Τ. 193 και του Ο.Τ.192, λόγω των υφιστάµενων κατασκευών και των
διαµορφώσεων και ο περιφερειακός δρόµος µετατοπίζεται προς τα δυτικά. Οι όποιες υψοµετρικές διαφορές
είναι αντικείµενο της Πράξης Εφαρµογής (υψοµετρική µελέτη), όπου ενδεχοµένως στα σηµεία µε έντονη κλίση
θα διαµορφωθεί ως πεζόδροµος.
Η αποτύπωση των ορίων του ακινήτου ακολουθεί την καταχώριση αυτού στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και η
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων του Εθνικού Κτηµατολογίου δεν είναι αντικείµενο της
µελέτης πολεοδόµησης. Κατά τη διαδικασία της Πράξης Εφαρµογής θα καταχωρηθούν ορθά τα ακίνητα
σύµφωνα µε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που θα υποβληθούν και τα συνηµµένα σε αυτές συµβόλαια και
Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα, σε συνδυασµό και µε τις υπάρχουσες οριοθετήσεις.
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6. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10234/29-05-2019 (ΑΡΙΘ.22) & 25879/20-12-2019 (ΑΡΙΘ.116):
ΚΑ0206049 (ΚΑΕΚ 340220206049), Ο.Τ. 111: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης. Ο περιφερειακός δρόµος είναι όριο του σχεδίου και µε την
παρούσα πρόταση (κατ’ ακολουθία των οδηγιών του Υπουργείου) δεν γίνεται άλλη επέκταση. Εδώ προτείνεται
η µετατόπιση νοτίως του υφιστάµενου δρόµου για την αποµάκρυνση από τις υφιστάµενες κατασκευές και
µείωση της ρυµοτόµησης. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής – ρυµοτοµικής γραµµής δεν
είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και επιτρέπονται οι κατασκευές του
άρθρου 17 του Ν.4067/2012. Στην αναφερόµενη ιδιοκτησία έχει γίνει ενηµέρωση του Κτηµατολογικού
∆ιαγράµµατος της µελέτης µε τις υφιστάµενες κατασκευές κατόπιν αυτοψίας και υποβολής συµπληρωµατικών
στοιχείων (ψηφιακό αρχείο τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος και φωτογραφίες) από τον ενδιαφερόµενο. Η
τακτοποίηση των ακινήτων σε τελικά οικόπεδα, άρτια και οικοδοµήσιµα, είναι αντικείµενο της σύνταξης Πράξης
Εφαρµογής, µετά την έγκριση πολεοδόµησης. Όποιες ρυµοτοµήσεις προκύψουν µεγαλύτερες από την
οφειλόµενη εισφορά σε γη (Ν.4315/2014), θα αποζηµιωθούν είτε σε γη είτε σε χρήµα.
7. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10454/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.31):
ΚΑ0211003 (ΚΑΕΚ 340220211003 & 340220211007) και 0211006 (ΚΑΕΚ 340220211100), Ο.Τ.200, 201 &
202: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία
επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών
κατασκευών. Τα Ο.Τ. 200, 201 και 202 εντάσσονται στο όριο του σχεδίου, το οποίο οριοθετείται από την
καθορισµένη γραµµή παραλίας και το όριο της δασικής έκτασης (πράξη ∆/νσης ∆ασών Ν. Λευκάδας). Στα
αναφερόµενα ακίνητα έχουν ανεγερθεί κτίρια και κατασκευές περιβάλλοντα χώρου και γι’ αυτό έχει γίνει
ενηµέρωση του Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος της µελέτης πολεοδόµησης, µετά από αυτοψία και υποβολή
συµπληρωµατικών στοιχείων (ψηφιακό αρχείο Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος) από τον ενδιαφερόµενο. Με
βάση τα ανωτέρω προτείνονται οι ακόλουθες σηµειακές τροποποιήσεις: Ο πεζόδροµος µεταξύ των Ο.Τ. 200
και 202 αλλάζει χάραξη και ακολουθεί την υφιστάµενη διαµορφωµένη πρόσβαση και ο κοινόχρηστος χώρος
της πλατείας βορειοδυτικά του Ο.Τ. 202 καταργείται. Αντίστοιχα ο πεζόδροµος µεταξύ των Ο.Τ. 201 και 202
καταργείται και γίνεται ενιαίο Ο.Τ. µε αριθ.201. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής –
ρυµοτοµικής γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και
επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. ∆εν είναι δυνατή η κατάργηση όλων των
κοινόχρηστων χώρων, καθότι εντάσσονται στο κύριο δίκτυο του προτεινόµενου Σχεδίου. Όσον αφορά στις
ρυµοτοµούµενες εκτάσεις για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων είναι αντικείµενο της σύνταξης της Πράξης
Εφαρµογής και θα τακτοποιηθούν είτε µε γη (προσκύρωση), είτε µε αποζηµίωση, σε συνδυασµό µε τον
υπολογισµό της εισφοράς σε γη (Ν.4315/2014). Η Ζώνη παραλίας (µεταξύ καθορισµένης γραµµής αιγιαλού –
παραλίας) είναι υποχρεωτικά εκτός της πολεοδοµικής ρύθµισης και κατά την σύνταξη της Πράξης Εφαρµογής
δεν θα περιληφθεί στον υπολογισµό της εισφοράς σε γη (ποσοστά του Ν.4315/2014).
8. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10458/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.32):
ΚΑ0209008 (ΚΑΕΚ 340220209008) Ο.Τ. 185: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Αναλυτικότερα, στην αναφερόµενη ιδιοκτησία προτείνεται η
µετατόπιση του δρόµου ανατολικά και η βελτίωση της απότµησης στο σηµείο σύνδεσης των οδών, ώστε να
µην ρυµοτοµείται καµία κατασκευή. Επιπροσθέτως, η παρούσα πολεοδοµική ρύθµιση είναι ευνοϊκότερη από
την αντίστοιχη ακυρωµένη, µε µείωση της ρυµοτόµησης, η οποία είναι όση η οφειλόµενη εισφορά σε γη
(Ν.4315/2014).
9. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45):
ΚΑ0203005 (ΚΑΕΚ 340220203005) Ο.Τ. 136: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής –
ρυµοτοµικής γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και
επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. Η ρυµοτόµηση της ιδιοκτησίας µε την παρούσα
πολεοδοµική ρύθµιση είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία του οδικού δικτύου και των υπόλοιπων
κοινόχρηστων χώρων, αλλά προτείνεται η µείωση αυτής στη συµβολή των δύο δρόµων βόρεια και ανατολικά,
ώστε να προσεγγίζει την οφειλόµενη εισφορά σε γη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4315/2014.
10. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10548/31-05-2019 και 10550/31-05-2019(ΑΡΙΘ.46, 48) :
ΚΑ0213018 (ΚΑΕΚ 340220225018) Ο.Τ. 214 και ΚΑ0213022 (ΚΑΕΚ 340220225022) Ο.Τ. 213: Σύµφωνα µε
τα ανωτέρω αιτήµατα και τα συνηµµένα στοιχεία, προτείνεται η µετατόπιση της οδού βορειότερα, µεταξύ των
Ο.Τ. 213 και 214, καθότι βελτιώνεται η χάραξη του κοινόχρηστου χώρου και διευκολύνεται η κατασκευή αυτού,
µε την αποφυγή των πυκνοδοµηµένων σηµείων. Οι προτεινόµενοι κοινόχρηστοι χώροι διαµορφώνονται ώστε
να µην ρυµοτοµούνται κτίρια – λοιπές κατασκευές και να οριοθετούν ‘κλειστά’ Ο.Τ., δηλαδή οι δρόµοι να µην
οδηγούν σε αδιέξοδο και τα Ο.Τ. να µην συνορεύουν από εκτός σχεδίου έκταση.»
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Η κα Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχιτέκτων Μηχανικός της ∆/νσης της Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
του ∆ήµου, έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις και απάντησε στα ερωτήµατα που τέθηκαν τόσο από τα µέλη της
Ε.Π.Ζ. όσο και από τους ενιστάµενους.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, τοποθετήθηκε και δήλωσε παρών για το συγκεκριµένο θέµα, διότι για το
θέµα αυτό πρέπει να αποφασίσει το ∆ηµ. Συµβούλιο.
Για την ένσταση µε αρ. 6. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10234/29-05-2019 (ΑΡΙΘ.22) & 25879/20-12-2019 (ΑΡΙΘ.116):
ΚΑ0206049 (ΚΑΕΚ 340220206049), Ο.Τ. 111, ο κ. Γαζής Αναστάσιος, είπε τα εξής: Συµφωνώ µε την πρόταση
της υπηρεσίας στο νότιο δρόµο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια µετατόπισης του Περιφερειακού
δρόµου προς τα δυτικά, ώστε να µην υφίσταται τέτοια ρυµοτόµηση η υφιστάµενη ιδιοκτησία.
Ακολούθησε ψηφοφορία µεταξύ της πρότασης της υπηρεσίας και της πρότασης που κατέθεσε ο κ. Γαζής
Αναστάσιος.
Με την πρόταση του κ. Αναστάσιου Γαζή, συµφώνησαν οι κ.κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Γαζής Αναστάσιος,
Περδικάρης Αθανάσιος και Λύγδας Σπυρίδων.
Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης δεν συµµετείχε στην παρούσα ψηφοφορία.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ όπως
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18. τις δ/ξεις της περίπτ. α της
παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/19.
• τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωµοδοτεί στο ∆.Σ. να γίνουν αποδεκτές οι υποβληθέντες ενστάσεις επί της ανάρτησης του υπό
επανέγκριση Ρυµοτοµικού Σχεδίου των οικισµών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασµένη Βρύση), ∆. Λευκάδας, ως
εξής:
1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8803/09-05-2019 και 8926/10-05-2019 (ΑΡΙΘ.1, 3):
ΚΑ0107006 (ΚΑΕΚ 340190121006), Ο.Τ. 69 και ΚΑ0107007 (ΚΑΕΚ 340190121007), Ο.Τ. 68: Οι
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης,
µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Για το λόγο
αυτό προτείνεται η αλλαγή στη χάραξη του δρόµου µεταξύ των Ο.Τ.68 και 78, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση των υφιστάµενων κατασκευών (κλίµακα ανόδου).
2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9257/15-05-2019 (ΑΡΙΘ.4):
ΚΑ0203025 (ΚΑΕΚ 340220202014), Ο.Τ. 144: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στην ευρύτερη περιοχή
του Ο.Τ. 149 είναι κατ’ ακολουθία του ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης. Στην ως άνω ιδιοκτησία
δεν ρυµοτοµείται κτίριο. Για τη µείωση της ρυµοτόµησης προτείνεται µικρή µετατόπιση του δρόµου προς τα
ανατολικά.
3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9769/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.7):
ΚΑ0202061 (ΚΑΕΚ 340220202061), Ο.Τ. 119: Καθότι στο ακίνητο έχει ανεγερθεί κτίριο, είναι απαραίτητη η
ενηµέρωση του υπόβαθρου του Κτηµατολογικού ∆ιαγράµµατος του προτεινόµενου Σχεδίου, µετά από
υποβολή από τον ενδιαφερόµενο Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης
(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ν.4495/2017, σύστηµα ΕΓΣΑ ’87). Επιπροσθέτως, προτείνεται η µείωση
του πλάτους του χώρου στάθµευσης (κατά 3,00µ.) και η µετατόπιση του προς το Νότο πεζόδροµου κατά
2,00µ., ώστε να µην ρυµοτοµείται κτίριο. Η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ οικοδοµικής – ρυµοτοµικής
γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος και επιτρέπονται οι
κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. ∆εν είναι δυνατή η κατάργηση των κοινόχρηστων χώρων, καθότι
εντάσσονται στο κύριο δίκτυο του προτεινόµενου Σχεδίου. Η Ζώνη παραλίας (µεταξύ καθορισµένης γραµµής
αιγιαλού – παραλίας) είναι υποχρεωτικά εκτός της πολεοδοµικής ρύθµισης και κατά την σύνταξη της Πράξης
Εφαρµογής δεν θα περιληφθεί στον υπολογισµό της εισφοράς σε γη (ποσοστά του Ν.4315/2014).
4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9770/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.8):
ΚΑ0202008 (ΚΑΕΚ 340220202201), Ο.Τ. 119: Η παρούσα ένσταση συνδέεται µε την όµορη ιδιοκτησία (αριθ.
πρωτ. 9769/2019) και για το λόγο αυτό προτείνεται η µείωση του πλάτους του χώρου στάθµευσης (κατά
3,00µ.), άρα µείωση της ρυµοτόµησης. Εδώ επισηµαίνουµε ότι η εδαφική έκταση του προκηπίου, µεταξύ
οικοδοµικής – ρυµοτοµικής γραµµής δεν είναι ρυµοτοµούµενη έκταση, αλλά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος
και επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 17 του Ν.4067/2012. ∆εν είναι δυνατή η κατάργηση των
κοινόχρηστων χώρων, καθότι εντάσσονται στο κύριο δίκτυο του προτεινόµενου Σχεδίου. Η Ζώνη παραλίας
(µεταξύ καθορισµένης γραµµής αιγιαλού – παραλίας) είναι υποχρεωτικά εκτός της πολεοδοµικής ρύθµισης και
κατά την σύνταξη της Πράξης Εφαρµογής δεν θα περιληφθεί στον υπολογισµό της εισφοράς σε γη (ποσοστά
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του Ν.4315/2014).
5. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10120/28-05-2019, 10121/28-05-2019 και 10122/28-05-2019 (ΑΡΙΘ.13, 14, 15):
ΚΑ0209042 (ΚΑΕΚ 340220401023), Ο.Τ. 187: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Η οριοθέτηση της περιοχής µελέτης µε περιφερειακό δρόµο
(‘κλειστά’ οικοδοµικά τετράγωνα) είναι κατ’ ακολουθία των οδηγιών του Υ.Π.ΕΝ.. Εδώ προτείνεται τροποποίηση
στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Τ. 193 και του Ο.Τ.192, λόγω των υφιστάµενων κατασκευών και των
διαµορφώσεων και ο περιφερειακός δρόµος µετατοπίζεται προς τα δυτικά. Οι όποιες υψοµετρικές διαφορές
είναι αντικείµενο της Πράξης Εφαρµογής (υψοµετρική µελέτη), όπου ενδεχοµένως στα σηµεία µε έντονη κλίση
θα διαµορφωθεί ως πεζόδροµος.
Η αποτύπωση των ορίων του ακινήτου ακολουθεί την καταχώριση αυτού στο Εθνικό Κτηµατολόγιο και η
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων του Εθνικού Κτηµατολογίου δεν είναι αντικείµενο της
µελέτης πολεοδόµησης. Κατά τη διαδικασία της Πράξης Εφαρµογής θα καταχωρηθούν ορθά τα ακίνητα
σύµφωνα µε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που θα υποβληθούν και τα συνηµµένα σε αυτές συµβόλαια και
Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα, σε συνδυασµό και µε τις υπάρχουσες οριοθετήσεις.
6. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10234/29-05-2019 (ΑΡΙΘ.22) & 25879/20-12-2019 (ΑΡΙΘ.116):
ΚΑ0206049 (ΚΑΕΚ 340220206049), Ο.Τ. 111: Γίνεται δεκτή η πρόταση της υπηρεσίας για το νότιο δρόµο.
Να γίνει προσπάθεια µετατόπισης του Περιφερειακού δρόµου, (σηµειακά-τοπικά), προς τα δυτικά, ώστε να µην
υφίσταται τέτοια ρυµοτόµηση η υφιστάµενη ιδιοκτησία.
7. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10454/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.31): ΚΑ0211003 (ΚΑΕΚ 340220211003 & 340220211007) και
0211006 (ΚΑΕΚ 340220211100), Ο.Τ.200, 201 & 202: Αναβολή για επόµενη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ.
8.ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10458/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.32):
ΚΑ0209008 (ΚΑΕΚ 340220209008) Ο.Τ. 185: Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι είναι κατ’ ακολουθία του
ακυρωµένου Ρ.Σ., ως διαδικασία επανέγκρισης, µε σηµειακές τροποποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί η
ρυµοτόµηση κτιρίων και λοιπών κατασκευών. Αναλυτικότερα, στην αναφερόµενη ιδιοκτησία προτείνεται η
µετατόπιση του δρόµου ανατολικά και η βελτίωση της απότµησης στο σηµείο σύνδεσης των οδών, ώστε να
µην ρυµοτοµείται καµία κατασκευή. Επιπροσθέτως, η παρούσα πολεοδοµική ρύθµιση είναι ευνοϊκότερη από
την αντίστοιχη ακυρωµένη, µε µείωση της ρυµοτόµησης, η οποία είναι όση η οφειλόµενη εισφορά σε γη
(Ν.4315/2014).
9. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45): ΚΑ0203005
(ΚΑΕΚ 340220203005) Ο.Τ. 136: Αναβολή για επόµενη συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ.
10.ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10548/31-05-2019 και 10550/31-05-2019(ΑΡΙΘ.46, 48) :
ΚΑ0213018 (ΚΑΕΚ 340220225018) Ο.Τ. 214 και ΚΑ0213022 (ΚΑΕΚ 340220225022) Ο.Τ. 213: Σύµφωνα µε
τα ανωτέρω αιτήµατα και τα συνηµµένα στοιχεία, προτείνεται η µετατόπιση της οδού βορειότερα, µεταξύ των
Ο.Τ. 213 και 214, καθότι βελτιώνεται η χάραξη του κοινόχρηστου χώρου και διευκολύνεται η κατασκευή αυτού,
µε την αποφυγή των πυκνοδοµηµένων σηµείων. Οι προτεινόµενοι κοινόχρηστοι χώροι διαµορφώνονται ώστε
να µην ρυµοτοµούνται κτίρια – λοιπές κατασκευές και να οριοθετούν ‘κλειστά’ Ο.Τ., δηλαδή οι δρόµοι να µην
οδηγούν σε αδιέξοδο και τα Ο.Τ. να µην συνορεύουν από εκτός σχεδίου έκταση.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 2/2021.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΥΓ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
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