ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 6/2015
Στη Λευκάδα σήµερα 27 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη 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. 1369/23-1-2015 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 έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Πολίτης Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος (αναπλ. κ. Πάνου Γαζή).
Θερµός Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκληρός Φίλιππος
2. Γληγόρης Κων/νος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Χαλκιοπούλου Αιµιλία, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ πάνω στο αρ.εσ. πρωτ: 1721/20/10/2014 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας &
Περιβάλλοντος, σχετικά µε διόρθωση κτηµατολογικού διαγράµµατος
Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ο Αντιδήµαρχος Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. , εισηγούµενος το θέµα,
διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. Την από 27-9-2013 αίτηση (Α.Π.∆.Λ. 27858) µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά.
2. Το εγκεκριµένο κτηµατολογικό διάγραµµα της Ο.Κ.Χ.Ε.
3. Τα διαγράµµατα του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Λευκάδας, (Τοµέας I, Ιστορικός
Τόπος) µε το Π∆/23-12-1991 ΦΕΚ 95/∆/05-02-1992.
4. Το υπ΄αριθµ πρωτ. εσωτ. Αλλ. 1309/18-8-2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Υπηρεσίας προς
τη Νοµική Σύµβουλο του ∆.Λευκάδας.
5. Την αυτοψία της Υπηρεσίας όπου διαπιστώθηκε σφάλµα στο Κτηµατολογικό διάγραµµα ως
προς την αποτύπωση των κοινόχρηστων χώρων-∆ηµοτικών οδών. Το ως άνω σφάλµα
περιγράφεται αναλυτικά στο υπ΄αριθ. 27858/27-8-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας και
αποτυπώνεται µε ακρίβεια στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα του πολ. Μηχανικού Πανταζή
Κηρολίβανου.
Σας παρακαλούµε για την λήψη απόφασης από την Επιτροπή σας, µε την οποία να γίνεται
αποδεκτή η αιτούµενη (σχετ. 1) διόρθωση κτηµατολογικού διαγράµµατος, ώστε να αποτυπωθούν
ορθά:
Τα όρια µεταξύ των δηµοτικών οδών µε ΚΑΕΚ 340026ΕΚ00166 & 340026ΕΚ00168 και της
ιδιοκτησίας µε ΚΑΕΚ 340260411006, κατ΄ ακολουθία του Τοπογραφικού διαγράµµατος του πολ.
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Μηχανικού Πανταζή Κηρολίβανου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ΄αριθ. 27858/27-8-2014
έγγραφο της υπηρεσίας µας.
Η διαδικασία της ως άνω διόρθωσης θα ολοκληρωθεί µε τη λήψη τελικής απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας.
Επιπροσθέτως, σας ενηµερώνουµε ότι οι όποιες απαιτούµενες νοµικές διαδικασίες ή διευκρινήσεις,
θα σας δοθούν από την αρµόδια Νοµική σύµβουλο, στην οποία κοινοποιείται το παρόν.»
Στη συνέχεια έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος ο αρµόδιος µηχανικός του ∆ήµου κ.
Θωµάς Κατωπόδης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Γίνεται αποδεκτή η αίτηση της Ελευθερίας Ιεροδιακόνου (σχετ. 1) για διόρθωση
κτηµατολογικού διαγράµµατος, ώστε να αποτυπωθούν ορθά:
Τα όρια µεταξύ των δηµοτικών οδών µε ΚΑΕΚ 340026ΕΚ00166 & 340026ΕΚ00168 και της
ιδιοκτησίας µε ΚΑΕΚ 340260411006, κατ΄ακολουθία του Τοπογραφικού διαγράµµατος του πολ.
Μηχανικού Πανταζή Κηρολίβανου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο υπ΄αριθ. 27858/27-8-2014
έγγραφο της υπηρεσίας µας.
Η απόφαση να σταλεί προς έγκριση στο ∆ηµ. Συµβούλιο Λευκάδας, προκειµένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ως άνω διόρθωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2015.
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