ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 3ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 9/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας,
ύστερα από την αριθμ. 4959/15-3-2018 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 πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Γαρύφαλλος Δημήτριος
Βικέντιος Νικόλαος
Περδικάρης Αθανάσιος
Βλάχος Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Πολίτης Σπυρίδων
3. Φρεμεντίτης Χριστόφορος
4. Σκληρός Φίλιππος
5.
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9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με την αναγνώριση οδού που συνδέει τον οικισμό Καστού με το βορειότερο
άκρο της νήσου στο σημείο της θαλάσσιας επικοινωνίας με τον οικισμό Αγραπιδιά Καλάμου, ως κύριας
δημοτικής Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 21068/20-9-2017 αίτηση των κ.κ. Ζώρζου Λεωνίδα και Αλεφραγκή
Κυριακής).
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Ο κ. Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας,
εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ.2β του Π.Δ. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ-270 Δ') : «Τροποποίηση των όρων και
περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και
εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών».
2. Την εγκύκλιο 34844/5574/104/86 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
3. Την εγκύκλιο 43165/2355/33/89 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Την εγκύκλιο 30855/1219/13/90 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Το έγγραφο 29656/28-7-06 της Δ/νσης Νομοθετικού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
6. Την υπ' αριθμ.οικ.1867/4-7-1986 Απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 831 Δ΄/86) «Καθορισμός ορίων,
όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Ν. Λευκάδας».
ο
7. Την υπ’ αριθμ.6/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καστού (πρακτικό 3/13-6-2017, θέμα 2 ).
8. Την υπ’ αριθμ.7096/1990 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Σολλίου Νικόλαου
Νταή.
9. Την υπ’ αριθ.πρωτ.21068/20-9-2017 αίτηση των Ζώρζου Λεωνίδα και Αλεφραγκή Κυριακής περί
αναγνώρισης δημοτικής οδού εκτός ορίων οικισμού Καστού.
10. Τους χάρτες ΓΥΣ 1:5000 έτους 1970 περίπου, στους οποίους απεικονίζεται στην ανατολική πλευρά της
νήσου Καστού αγροτικός δρόμος που εκκινεί από τον ομώνυμο οικισμό και ακολουθώντας πορεία προς
τα βόρεια φθάνει μέχρι την ακτή έναντι της νήσου Προβάτι και της νήσου Καλάμου όπου βρίσκεται ο
οικισμός Αγραπιδιά.
11. Ότι ο υπάρχων σήμερα διανοιγμένος και ασφαλτοστρωμένος δρόμος πλάτους 5 μ. και μήκους 6045 μ.
περίπου, ταυτίζεται σε μεγάλα τμήματα με τον παλαιό δρόμο ή ακολουθεί παράλληλη πορεία πλησίον
και σε βελτίωση της αρχικής χάραξης.
12. Ότι ο δρόμος αυτός συνδέει τον οικισμό Καστού με το πλησιέστερο σημείο των νήσων Καλάμου –
Καστού που απέχει 1400 μ. περίπου από τον απέναντι ευρισκόμενο οικισμό Αγραπιδιάς και
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χρησιμοποιείται για την θαλάσσια - χερσαία επικοινωνία των κατοίκων των δύο οικισμών που ανήκουν
στον Δήμο Λευκάδας.
13. Το γεγονός ότι ο δρόμος αυτός συντηρείται από το Δήμο Λευκάδας και ότι οι δύο οικισμοί συνδέονται
στο πλησιέστερο αυτό σημείο με υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνεχίζεται κατά μήκος όλης της
χερσαίας διαδρομής μέχρι τον οικισμό Καστού για την υδροδότησή του από τη νήσο Κάλαμο.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό Καστού με το βορειότερο άκρο της νήσου στο σημείο
της θαλάσσιας επικοινωνίας με τον οικισμό Αγραπιδιάς Καλάμου συνολικού μήκους 6045 μ. περίπου, ως κύρια
δημοτική όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο οριζοντιογραφίας κλίμακας 1:6500 με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: Αρχή δρόμου στο σημείο Α (σημείο 1 πίνακα συντεταγμένων) στη διασταύρωση του δρόμου
προς δεξαμενή ύδρευσης, με αρχικό τμήμα 170 μ. περίπου εντός του οικισμού Καστού και πέρας του δρόμου
στο σημείο Β (σημείο 263 πίνακα συντεταγμένων) στη θέση πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης
έναντι του οικισμού Αγραπιδιάς.
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 στο Δημοτικό Συμβούλιο
Την αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό Καστού με το βορειότερο άκρο της νήσου στο σημείο
της θαλάσσιας επικοινωνίας με τον οικισμό Αγραπιδιάς Καλάμου συνολικού μήκους 6045 μ. περίπου, ως κύρια
δημοτική, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο οριζοντιογραφίας κλίμακας 1:6500 με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: Αρχή δρόμου στο σημείο Α (σημείο 1 πίνακα συντεταγμένων) στη διασταύρωση του δρόμου
προς δεξαμενή ύδρευσης, με αρχικό τμήμα 170 μ. περίπου εντός του οικισμού Καστού και πέρας του δρόμου
στο σημείο Β (σημείο 263 πίνακα συντεταγμένων) στη θέση πόντισης του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης
έναντι του οικισμού Αγραπιδιάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9/2018.
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