Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:13/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:111/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 26 του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.31546/21-10-2011
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 εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεµάτων ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
5)Σίδερης Αντώνιος
6) Μελάς Βασίλειος
7)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2.Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3o Η.∆. : Απόφαση Επιτροπής σχετικά µε θέµα κοινόχρηστου µονοπατιού
στον οικισµό Καλαµιτσίου Λευκάδας, κατόπιν της µε αριθµ.πρ.5449/2010 αίτησης
του Βεργίνη ∆ηµητρίου του Μιχαήλ.
Εισηγ: κα Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα,
Πρόεδρος της Επιτροπής
Η κα Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενη το θέµα ανέφερε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, τα παρακάτω:
«Θέτω υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
α) τη µε αριθµ.5449/2010 αίτηση του κου Βεργίνη ∆ηµητρίου του Μιχαήλ µε την
οποία αιτείται βεβαίωση ότι δεν υπάρχει κοινόχρηστος χώρος ούτε διέρχεται από το
εσωτερικό αυτού κανένα κοινόχρηστο µονοπάτι
β) τη αριθµ.3/2010 απόφαση ειρηνοδικείου Λευκάδας
γ) τη δήλωση του κου Φωτίου Καρύδη του Ευγενίου, κατοίκου ∆.∆.Καλαµιτσίου
∆.Λευκάδας και νυν Προέδρου Τοπικού Συµβουλίου Καλαµιτσίου σύµφωνα µε την
οποία δηλώνει ότι «…το µοναδικό κοινόχρηστο µονοπάτι που διέρχεται στην
παραπάνω θέση (Σπαρτές), είναι το απεικονιζόµενο µε τα στοιχεία 28-29-30-31-32
στο από µηνός του έτους 2009 τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού Ιωάννη
Ροντογιάννη, το οποίο δε διέρχεται µέσα από ακίνητο ιδιοκτησίας ∆ηµητρίου Βεργίνη
στην ανωτέρω θέση, αλλά διέρχεται έξω από αυτό και σε επαφή µε τη νοτιοανατολική
πλευρά του.»

∆) Την από µηνός Μαϊου 2010 τεχνική έκθεση-φωτοερµηνεία του δασολόγου
Σπυρίδωνα Σούνδια
Ε) Το γεγονός ότι µε το θέµα αυτό είχε ασχοληθεί η Επιτροπή Κτηµάτων του ∆ήµου
Λευκάδας της οποίας ήµουν µέλος και σε έλεγχο της εν λόγω περιοχής που είχαµε
κάνει τα µέλη της Επιτροπής είχαµε διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε µονοπάτι, παρά
ένας χώρος πολύ µικρού πλάτους καλυµµένος από κυπαρίσσια όπως διαπιστώσαµε
από τους κοµµένους κορµούς τους.»
Στη συνέχεια πρότεινε να αποφανθεί η Επιτροπή ότι δεν υπάρχει κοινόχρηστο
µονοπάτι εντός της ιδιοκτησίας του κου Βεργίνη ∆ηµητρίου στη θέση «Σπαρτές»
στον οικισµό Καλαµιτσίου Λευκάδας,
και εκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο και
έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση , µετά από διαλογική συζήτηση,
οµόφωνα αποφασίζει
ότι δεν υπάρχει κοινόχρηστο µονοπάτι εντός της ιδιοκτησίας του κου Βεργίνη
∆ηµητρίου στη θέση «Σπαρτές» στον οικισµό Καλαµιτσίου Λευκάδας.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

