ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 6ης/2017 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 29/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 4 Αυγούστου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 17123/31-7-17 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Περδικάρης Αθανάσιος
Πολίτης Σπυρίδων
Αρβανίτης Σπυρίδων
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
4. Βλάχος Ευστάθιος
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ΕΠΖ σχετικά µε τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης σχεδίου πόλεως Βασιλικής –
Πόντης.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 17-7-23 (ΦΕΚ 228/Α’/16-8-23) Ν. ∆.
2. Τις διατάξεις του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/4-3-83)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3α του Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄/85) για το «Γενικό Οικοδοµικό
Κανονισµό»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.3 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/12) για το «Νέο Οικοδοµικό
Κανονισµό».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31, 32 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄/11) σχετικά µε τα ΣΥΠΟΘΑ.
6. Την υπ' αριθµ.626/8-2-1993 Απόφαση Νοµάρχη Λευκάδας «Έγκριση αναθεώρησης και επέκτασης
ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΟΝΤΙ» (ΦΕΚ 138 ∆'/93)
7. Την υπ' αριθµ.6002/Φ.5.31/15-12-2010 Απόφαση Αντινοµάρχη Λευκάδας κύρωσης της υπ'
αριθµ.16/10 Πράξης Εφαρµογής ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Βασιλική - Πόντι
8. Τις γνωµοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. µε αρ. 526/16-4-1977 και 607/17-8-1978, που έγιναν δεκτές από τον
Υπουργό Εσωτερικών, για τη διαδικασία καθορισµού της υψοµετρικής θέσης οδού κλπ,
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και για την έγκριση των υπόψη µελετών.
9. Το υπ' αριθµ. 36461/6841/19-6-1988 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί έγκρισης υψοµετρικής µελέτης
οδού.
10. Το υπ' αριθµ. 33199/7909/24-12-2001 έγγραφο της ∆/νσης Νοµοθετικού Έργου Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. περί
αρµοδιότητας έγκρισης υψοµετρικής µελέτης.
11. Το άρθρο 6 του Β κεφαλαίου της υπ. αρ. 71934/9734/1989 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ
691/∆’/9-11-89), περί τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης υψοµετρικών µελετών πράξεων Εφαρµογής
Ρ.Σ.
12. Την διαπίστωση ασυµφωνίας της υψοµετρικής µελέτης των δρόµων σχεδίου πόλεως Βασιλική Πόντι από χείµαρρο Ρουπακιά µέχρι Πόντι σε σχέση µε τα πραγµατικά υψοµετρικά στοιχεία της
περιοχής όπως είναι οριστικά διαµορφωµένα µε τα καταστρώµατα της επαρχιακής και παραλιακής
οδού.
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13. Την υψοµετρική αποτύπωση της περιοχής που διενεργήθηκε από τον µελετητή ∆ιονύσιο
Ασπρογέρακα Πολιτικό Μηχανικό και ελέγχθηκε από την Υ∆ΟΜ Λευκάδας.
14. Το γεγονός ότι είναι διαµορφωµένη οριστικά η στάθµη του καταστρώµατος της επαρχιακής οδού
µεταξύ γέφυρας Ρουπακιά και Πόντι και οριστικά διαµορφωµένη κατά το µεγαλύτερο τµήµα της η
στάθµη του αντίστοιχου καταστρώµατος της παραλιακής οδού όπως και οι στάθµες των πλακών των
οχετών και γεφυρών στο υπόλοιπο τµήµα της και οι διαµορφώσεις αυτές διαφέρουν από της
εγκεκριµένης υψοµετρικής µελέτης, µε αποτέλεσµα να απαιτείται η τροποποίησή της µε διόρθωση
όλων των µηκοτοµών των δρόµων που περιέχονται στην εν λόγω περιοχή.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης σχεδίου πόλεως Βασιλικής - Πόντι στην περιοχή µεταξύ
χειµάρρου Ρουπακιά και Πόντι, από τον επαρχιακό µέχρι τον παραλιακό δρόµο και συγκεκριµένα των
µηκοτοµών µε αρίθµηση Μ57, Μ4, Μ5, Μ9, Μ45, Μ46, Μ48, Μ49, Μ50, Μ51, Μ52, Μ53 και Μ55, όπως
συντάχθηκαν τον Ιούλιο 2017 και υποβλήθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό ∆ιονύσιο Ασπρογέρακα και
ακολούθως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπηρεσία µας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε
υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Την τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης σχεδίου πόλεως Βασιλικής - Πόντι στην περιοχή µεταξύ
χειµάρρου Ρουπακιά και Πόντι, από τον επαρχιακό µέχρι τον παραλιακό δρόµο και συγκεκριµένα των
µηκοτοµών µε αρίθµηση Μ57, Μ4, Μ5, Μ9, Μ45, Μ46, Μ48, Μ49, Μ50, Μ51, Μ52, Μ53 και Μ55, όπως
συντάχθηκαν τον Ιούλιο 2017 και υποβλήθηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό ∆ιονύσιο Ασπρογέρακα και
ακολούθως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – Υ.∆ΟΜ. του ∆ήµου µας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 29/2017.
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ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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