ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:2ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης :3/2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 1η του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015,ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00πμ. ήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
2. Ροντογιάννης Αναστάσιος
3.Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1ο :Απόφαση ΤΣ σχετικά με την αγωγή διόρθωσης κτηματολογίου SEYDEL
URSULA-MARIANNE και SPRIGER KLAUS
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε τα εξής:
Με το υπ’αριθμ.572/Φ.5.50/21-01-2015 έγγραφο, η Διεύθυνση Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος ,Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών-Υ.ΔΟΜ του Δήμου Λευκάδας., ζητά από
την τοπική κοινότητα Τσουκαλάδων το ιστορικό του δρόμου με ΚΑΕΚ 34037ΕΚ00027 (πότε
κατασκευάστηκε, με δαπάνες τίνος, αν υπάρχουν δηλώσεις παραχώρησης από ιδιοκτήτες
κ.τ.λ) όπως και τον χαρακτηρισμό του, προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες από τη
υπηρεσία και την Νομική Υπηρεσία του Δήμου ως προς την αγωγή των SEYDEL URSULAMARIANNE και
SPRIGER KLAUS κατά του Ελληνικού Δημοσίου για κατάργηση
δρόμου με ΚΑΕΚ 34037ΕΚ00027.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Σταματέλος Ευστάθιος ,πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, ο
οποίος είπε ότι ο δρόμος ανοίχτηκε στη διάρκεια της θητείας του με κρατικά έξοδα το 19951996 και ότι είχαν υπογράψει όλοι οι ιδιοκτήτες κατά μήκος του δρόμου ότι παραχωρούν
μέρος των γεωτεμαχίων τους χωρίς αποζημίωση για το δρόμο. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο
Κωνσταντίνος Σταματέλος (ένας εκ των πρώην ιδιοκτητών των οικοπέδων που πουλήθηκαν
στον ενάγοντα) και είναι στη διάθεσή σας να επιβεβαιώσει και ενόρκως.
Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Τ.Σ. ότι αυτή ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν για
όλους τους αγροτικούς δρόμους. Κατέθεσε και αντίγραφο της πράξης του Κοινοτικού
Συμβουλίου Τσουκαλάδων, όπου φαίνεται ο αριθμός της απόφασης, το ποσό που διέθεσε η
κοινότητα για τη διάνοιξη του δρόμου και ο κωδικός της ένταξης.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου,τις μαρτυρίες των κ.κ.Σταματέλου Ευσταθίου και Σταματέλου Κωνσταντίνου και
το αντίγραφο της απόφασης του Κ.Σ.
αποφασίζει ομόφωνα:
Γνωμοδοτεί ότι ο δρόμος με ΚΑΕΚ 34037ΕΚ00027 κατασκευάστηκε το 1995-1996
με κρατικά έξοδα (SATA) με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών που ωφελούνταν από τον
εν λόγω δρόμο και παρεχώρησαν χωρίς αποζημίωση μέρος της ιδιοκτησίας τους
Μαζί καταθέτουμε και αντίγραφο της απόφασης της τότε κοινότητας Τσουκαλάδων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 3/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

