Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:2/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:17/2012
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 28 του
µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.4409/2302-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης
3) Μελάς Βασίλειος
4) Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6Ο:. Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την παλαιότητα ή µη αγροτικού
δρόµου στο Τ.∆. Τσουκαλάδων κατόπιν αίτησης του κ. Ηλία Ροντογιάννη.

Εισηγητής: κα Σκιαδά – Πέτούση Ζωίτσα
Πρόεδρος της Επιτροπής
H κ.Πρόεδρος, εισηγούµενη το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, τα παρακάτω:
α)Τη µε αριθµ.9/23-01-2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε
την οποία, µετά την
εισήγηση του ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κου Θωµά
Κατωπόδη ότι για το χρονικό διάστηµα από το έτος 1923 µέχρι το έτος 1945, για
το οποίο δεν είναι διαθέσιµα τεχνικά στοιχεία, η ύπαρξη και η κοινοχρηστία του
µονοπατιού θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από άλλα ντοκουµέντα, όπως συµβόλαια,
ένορκες βεβαιώσεις ή ενδεχοµένως δικαστικές αποφάσεις, αναβλήθηκε η συζήτηση
του θέµατος προκειµένου να ληφθεί σχετική απόφαση πρώτα από το Τοπικό
Συµβούλιο Τσουκαλάδων και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
β) Τη µε αριθµ. 1/25-01-2012 απόφαση Τοπικού Συµβουλίου Τσουκαλάδων
σύµφωνα µε την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του κ. Ηλία Ροντογιάννη του
Κων/νου για την παλαιότητα του αγροτικού δρόµου, αφού «σύµφωνα µε
µαρτυρίες των κατοίκων του χωριού ( Βεργίνη Ξενοφώντα, Σταµατέλου Ελπίδας,
Σταµατέλου Νικόλαου του Φιλίππου ) αυτός ο δρόµος (το κοινοτικό µοναπάτι) στο
σηµείο που περνάει ακριβώς µπροστά από την ιδιοκτησία του Ηλία Ροντογιάννη
του Κων/νου οδηγούσε ανέκαθεν στο ξωκλήσι του Αη Γιώργη. Επίσης Σύµφωνα µε
τον ιστορικό Πάνο Ροντογιάννη η εκκλησία έχει κτιστεί µεταξύ 1700-1750.»
Στη συνέχεια κάλεσε την κα Σταµατέλου Αικατερίνη, η οποία παραβρέθηκε
στη συνεδρίαση της Επιτροπής, να εκθέσει τις απόψεις της. Η κ.Σταµατέλου
αναφέρει ότι εντός του ναϊσκου του Αη Γιώργη είναι εγγεγραµµένη η χρονολογία
1843, γεγονός που πιστοποιεί την ύπαρξη του ναού πριν ακόµα και από το 1923.

Επιπλέον καταθέτει στην Επιτροπή απόσπασµα από το βιβλίο του Πάνου
Ροντογιάννη ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ που αναφέρει
ότι η εκκλησία έχει κτιστεί µεταξύ 1700-1750.
Η Πρόεδρος, παίρνοντας το λόγο, προτείνει να αναγνωριστεί ως κοινόχρηστος
και προϋφιστάµενος του 1923 ο αγροτικός δρόµος που συνδέει τον οικισµό
Τσουκαλάδων µε τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τσουκαλάδων στην ευρύτερη περιοχή
«Αη Γιώργης»,
και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη
της την παραπάνω µαρτυρία, µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
την αναγνώριση ως κοινόχρηστου και προϋφιστάµενου του 1923 του αγροτικού
δρόµου που συνδέει τον οικισµό Τσουκαλάδων µε τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Τσουκαλάδων στην ευρύτερη περιοχή «Αη Γιώργης».

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

