ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 277
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
22834/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Μαργέλης Γεώργιος
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Ανδρέας
Καρβούνης Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα
Γαζής Αναστάσιος
Μικρώνης Ζώης
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπρατζουκάκης Νικόλαος
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Μελάς Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε διόρθωση κτηµατολογικού υποβάθρου κτηµατολογικού υποβάθρου
ακινήτου περιοχής Περιγιαλίου ∆ηµ.Ενότητας Ελλοµένου κατόπιν αίτησης Θειακού ∆ηµήτριου
Εισηγητής: Κατωπόδης Θωµάς-∆/ντής Τ.Υ. ∆ήµου
Ο κ. Κατωπόδης εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Εχοντας υπόψη:
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1. Την µε αριθµ. πρωτ 8598/12-4-2011 αίτηση του Θειακού ∆ηµητρίου ο οποίος τυγχάνει
συνιδιοκτήτης κατά ποσοστό 33,34% (λοιποί συνιδιοκτήτες κατά ποσοστό 33,33% τυγχάνει ο
Ελευθέριος Θειακός, και κατά ποσοστό 33,33% ο Νικόλαος Καρτάνος και Σπυρίδων Καρτάνος
ενός ακινήτου στη θέση «Λαχήδα», εντός του οικισµού Περιγιαλίου / Τοπικής Κοινότητας
Πλατυστόµων / ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου / ∆ήµου Λευκάδας και µε την οποία ζητά την
έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ώστε να αποτυπωθεί, στα κτηµατολογικά διαγράµµατα του
Κτηµατολογικού Γραφείου Καρυάς, το απεικονιζόµενο µονοπάτι στο από Νοέµβριο 2010
τοπογραφικό διάγραµµα της Πολιτικού Μηχανικού Μαριάννας Καρφάκη, που από κτηµατολογικό
σφάλµα δεν απεικονίζεται στα κτηµατολογικά διαγράµµατα.
Το δηµοτικό αυτό παλαιό κοινόχρηστο µονοπάτι πλάτους δύο περίπου µέτρων, εκκινεί από τον
επαρχιακό δρόµο Λευκάδας – Βασιλικής, διέρχρεται από τις ιδιοκτησίες Γρηγορίου Θειακού ΚΑΕΚ
340330101034, Νίκης & Κώστα Καρτάνου ΚΑΕΚ 340330101035 Ελευθερίου Θειακού, ∆ηµητρίου
Θειακού, Νικολάου & Σπυρίδωνος Καρτάνου ΚΑΕΚ 340330101032, Χρυσούλας Θειακού ΚΑΕΚ
340330101038, Γρηγορίου Θειακού ΚΑΕΚ 340330101039 και καταλήγει στην παραλία Περιγιαλίου
αφού διέρχεται από τη θέση «Λαχήδα».
2. Το κτηµατολογικό υπόβαθρο του υπό έγκριση σχεδίου πόλης οικισµού Περιγιαλίου, στο οποίο
απεικονίζεται το ως άνω µονοπάτι.
3. Την µε αριθµ. 2/2011 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Πλατυστόµων, η οποία συµφωνεί µε
την ύπαρξη του µονοπατιού.
4. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των παροδίων ιδιοκτητών ακινήτων στην περιοχή «Λαχήδα» οικισµού
Περιγιαλίου, που επίσης δηλώνουν την ύπαρξη του µονοπατιού.
5. Την υφιστάµενη κατάσταση από την οποία προκύπτει η ύπαρξη µονοπατιού πλάτους δύο
µέτρων, που διαπιστώσαµε ύστερα από αυτοψία µας, µετά την αίτηση του αιτούντα.
6. Το από Νοε/2010 τοπογραφικό διάγραµµα της Μηχανικού Μαριάννας Καρφάκη που
αποτυπώνει το ως άνω µονοπάτι που συνδέει τον επαρχιακό δρόµο µε την παραλία του
Περιγιαλιού.
7. Το από 27/5/2010 κτηµατολογικό απόσπασµα του ΟΚΧΕ στο οποίο εσφαλµένα δεν
απεικονίζεται το σύνολο του εν λόγω µονοπατιού, που αρχίζει από τον επαρχιακό δρόµο Λευκάδα
– Βασιλικής και καταλήγει στην παραλία παρά µόνο το τελευταίο τµήµα του, προς την παραλία.
Κατόπιν των παραπάνω:
Εισηγούµαι
α. Την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, της ύπαρξης στη συγκεκριµένη θέση του ως άνω
περιγραφόµενου µονοπατιού όπως απεικονίζεται στο προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραµµα και
σύµφωνα µε την παρ.2 αρθρ.19 του Ν.2664/1998, για την αποτύπωση του στα κτηµατολογικά
διαγράµµατα του Κτηµατολογικού Γραφείου Καρυάς.
β. Τον ορισµό του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Πλατυστόµων ως εκπροσώπου του ∆ήµου
Λευκάδας για την υπογραφή της σχετικής αίτησης διόρθωσης για την αποτύπωση του
µονοπατιού στα κτηµατολογικά διαγράµµατα.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
1. Την έγκριση της ύπαρξης στη συγκεκριµένη θέση του ως άνω περιγραφόµενου µονοπατιού
όπως απεικονίζεται στο προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραµµα και σύµφωνα µε την παρ.2
αρθρ.19 του Ν.2664/1998, για την αποτύπωση του στα κτηµατολογικά διαγράµµατα του
Κτηµατολογικού Γραφείου Καρυάς.
2. Τον ορισµό του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Πλατυστόµων ως εκπροσώπου του ∆ήµου
Λευκάδας για την υπογραφή της σχετικής αίτησης διόρθωσης για την αποτύπωση του
µονοπατιού στα κτηµατολογικά διαγράµµατα.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν η κα Ζ.Σκιαδά και Α.Γαζής
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 277/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

