ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 515
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
26085/19-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Γαζής Πάνος
2. Βλάχος Ευστάθιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Κατωπόδη Ευανθία
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Γρηγόρη Ασπασία
7. Σκληρός Παναγιώτης
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
9. Βλάχος Κων/νος
9. Αραβανής Βασίλειος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Καββαδάς Αθανάσιος
11. Καββαδάς Θωµάς
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13. Φίλιππας Γεώργιος
13. Γληγόρης Κων/νος
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17. Βικέντιος Νικόλαος
17.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18. Ζουριδάκης Ευτύχιος
18.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
19. Σκληρός Φίλιππος
19. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
20. Θερµός Ευάγγελος
20.
21.
21.
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν
22.
22. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
23.
23.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για διόρθωση διαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου για την εκτός σχεδίου περιοχή
«ΒΙΓΛΑ» Τ.Κ. Αλεξάνδρου ∆ήµου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 75/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την υπ΄αριθ. 75/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά µε το θέµα, η
οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 11ης/2016 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 75/2016
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 25125/6-12-16 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.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σκληρός Παναγιώτης
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, στη θέση του τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. κ. Γαζή Πάνου, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε στις
25/1/2016 από την παράταξη της πλειοψηφίας, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κα Λώλη
Γεωργία, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Η κα Λώλη Γεωργία, παραιτήθηκε στις 12/9/2016 από δηµοτική σύµβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας,
και στη θέση της καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Επίσης στη θέση του κ. Κων/νου Γληγόρη τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. ( από την µειοψηφία) καλείται το
αναπληρωµατικό µέλος της Ε.Π.Ζ. κ. Σκληρός Παναγιώτης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 74
του Ν. 3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Πολίτης Σπυρίδων

υπάλληλο του ∆ήµου.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Η.∆: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για διόρθωση διαγράµµατος του Εθνικού κτηµατολογίου εκτός σχεδίου περιοχή,
«ΒΙΓΛΑ» Τ.Κ. Αλεξάνδρου ∆ήµου Λευκάδας
Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
Ο κ. Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας,
εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 5246/23-11-2015, 20130/2016 και πρωτ. Εσωτ. Αλλ. 2129/23-11-2015 έγγραφα της
Υπηρεσίας.
2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. Τ.Κ.Α. 88/24-12-2015 διαβίβαση της 16/2015 Απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου
Αλεξάνδρου (Α.Π.ΕΣ. ΑΛΛ.2392/2015).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων που αφορά στη διόρθωση του διαγράµµατος του Εθνικού
Κτηµατολογίου της ∆ηµοτικής έκτασης στη θέση «ΒΙΓΛΑ», σας εισηγούµαστε τα ακόλουθα:
Ο ∆ηµοτικός ∆ρόµος στην εκτός σχεδίου περιοχή θέση «ΒΙΓΛΑ», ∆. Λευκάδας, µε ΚΑΕΚ 34005ΕΚ00160 είναι
απαραίτητο να διορθωθεί, όπως ορθά αποτυπώνεται στο συνηµµένο στη παρούσα εισήγηση Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
(Νοέµβριος 2015) του µηχανικού ∆ηµητρίου Σούνδια.
Στην ως άνω περιοχή και κατ’ ακολουθία της 16/2015 Απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου Αλεξάνδρου, η Υπηρεσία
σας επισυνάπτει στην παρούσα εισήγηση, την από Νοεµβρίου 2016 αποτύπωση του χώρου της ∆ηµοτικής
∆εξαµενής, ο οποίος είναι απαιτούµενος για τη λειτουργία αυτής, αλλά βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας µε ΚΑΕΚ
340050702001.
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Αναλυτικότερα και όπως αναφέρεται στην Απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Αλεξάνδρου, η κατασκευή της
δεξαµενής πραγµατοποιήθηκε µε καλοπροαίρετη παραχώρηση και µε υπόσχεση πληρωµής του χώρου.
Για τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία εισηγείται τη σύσταση δουλείας επί της εδαφικής έκτασης µε στοιχεία
(Κ15,Κ15’,Κ21’,Κ21,Κ20’Κ20’’,Κ19’,Κ18’.Κ16’.Κ15), τµήµα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ340050702001, υπέρ του ∆ήµου
Λευκάδας, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκεψιµότητα της δεξαµενής, µε την οριοθέτηση χώρου πλάτους 1,50µ.
γύρωθεν αυτής, καθώς και την οριοθέτηση πρόσβασης µε τον ως άνω ∆ηµοτικό δρόµο µε ΚΑΕΚ 34005ΕΚ00160. Το
συνολικό εµβαδόν αυτής της εδαφικής έκτασης είναι Ε=484,23Τ.Μ..
Με βάση τα ανωτέρω σας παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης του αρµόδιου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας για
την ανωτέρω διόρθωση του ∆ιαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου και για τη σύσταση δουλείας πρόσβασης στη
δηµοτική δεξαµενή.»
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 προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Την διόρθωση του ∆ιαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και τη
σύσταση δουλείας επί της εδαφικής έκτασης µε στοιχεία (Κ15,Κ15’,Κ21’,Κ21,Κ20’Κ20’’,Κ19’,Κ18’.Κ16’.Κ15), τµήµα του
ακινήτου µε ΚΑΕΚ340050702001, υπέρ του ∆ήµου Λευκάδας, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκεψιµότητα της
δεξαµενής, µε την οριοθέτηση χώρου πλάτους 1,50µ. γύρωθεν αυτής, καθώς και την οριοθέτηση πρόσβασης µε τον
ως άνω ∆ηµοτικό δρόµο µε ΚΑΕΚ 34005ΕΚ00160. Το συνολικό εµβαδόν αυτής της εδαφικής έκτασης είναι
Ε=484,23Τ.Μ..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 75/2016.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία σύµφωνα µε την οποία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παρών δήλωσαν δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι οι κ.κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Νικόλαος Βικέντιος.
Μετά τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την διόρθωση του ∆ιαγράµµατος του Εθνικού Κτηµατολογίου, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και τη
σύσταση δουλείας επί της εδαφικής έκτασης µε στοιχεία (Κ15,Κ15’,Κ21’,Κ21,Κ20’Κ20’’,Κ19’,Κ18’.Κ16’.Κ15), τµήµα
του ακινήτου µε ΚΑΕΚ340050702001, υπέρ του ∆ήµου Λευκάδας, ώστε να καταστεί δυνατή η επισκεψιµότητα της
δεξαµενής, µε την οριοθέτηση χώρου πλάτους 1,50µ. γύρωθεν αυτής, καθώς και την οριοθέτηση πρόσβασης µε τον
ως άνω ∆ηµοτικό δρόµο µε ΚΑΕΚ 34005ΕΚ00160. Το συνολικό εµβαδόν αυτής της εδαφικής έκτασης είναι
Ε=484,23Τ.Μ..
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 515/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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