ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 342
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
20/27354/11-10-2012 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).
Παραβρέθηκαν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Στραγαλινός Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Αραβανής Γεράσιµος
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Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Ο κ.∆.Γαβρίλης αποχώρησε πριν την έναρξη των θεµάτων της Η/∆.

ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε αναγνώριση οδού ως προϋφιστάµενης του 1923 κατόπιν αιτήσεως του
Γεωργίου Γληγόρη (σχετ. η αριθµ. 111/2012 αποφ. Ε.Π.Ζ.).
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Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος
Ε.Π.Ζ.

Η Αντιδήµαρχος κα Σκιαδά Πετούση Ζωή,

εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη του

Σώµατος την αριθµ. 111/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
ο

“ΘΕΜΑ 12

Η.∆.:

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά

µε αναγνώριση οδού ως

προϋφιστάµενης του 1923 κατόπιν αιτήσεως κ. Γεωργίου Γληγόρη.
Εισηγητ: κ. Κατωπόδης Θωµάς
Πρ/µενος Πολεοδοµικών Εφαρµογών
Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη :
1 .Την Αίτηση του κ. Γρηγόρη Γεωργίου του Σταύρου
2 .Τεχνική ΄Εκθεση Μηχανικού στην οποία τεκµηριώνεται η ύπαρξη του
δρόµου πριν του 23.
3. Αεροφωτογραφίες της περιοχής παρελθόντων ετών από την Γ.Υ.Σ. ,όπου
απεικονίζεται ο υπόψη δρόµος.
4. Πρόσφατες αεροφωτογραφίες για τη διαπίστωση της σηµερινής κατάστασης
του δρόµου.
5. Τοπογραφικό διάγραµµα ακινήτου και του προς αναγνώριση δρόµου µε
γεωγραφικές συντεταγµένες στο Ελληνικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87.
6. Απόσπασµα χάρτη ΓΥΣ κλίµακα . 1:5000 στον οποίο φαίνεται και
προδιαγράφεται από τοποσταθερά σε όλο το µήκος ο δρόµος για τον οποίο
ζητείται η διαπιστωτική πράξη
7. Έκθεση Φωτοερµηνείας.
8. Φωτογραφική αποτύπωση του δρόµου
9. Απόσπασµα από το βιβλίο του κ. Κ. Μαχαιρά έτους 1957 και σας γνωρίζουµε

τα

παρακάτω:
Όπως προκύπτει από την υποβληθείσα έκθεση φωτοερµηνείας µε τις συνηµµένες
φωτογραφίες και χάρτες ΓΥΣ ο αγροτικός δρόµος που διέρχεται από την ιδιοκτησία του αιτούντα
που είναι ο ίδιος που διέρχεται και από τον Ι.Ν. της Παναγίας των Βλαχερών στον κάµπο της
Λευκάδας συνδέει την οδό Φιλοσόφων µε την οδό προς Αγ. Μαρίνα.
Ο συγκεκριµένος δρόµος σύµφωνα µε την ερµηνεία της αεροφωτογραφίας έτους 1945 ήταν
µονοπάτι πλάτους περίπου 2,00µ. το οποίο εκτός των άλλων συνέδεε τις παλαιές οδούς
Φιλοσόφων και Αγ. Μαρίνας τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον από 1740 ανεγερθέντα Ιερό Ναό
της Παναγίας των Βλαχερνών.
Το ως άνω µονοπάτι διαπλατύνθηκε και έλαβε τη µορφή δρόµου στο διάστηµα από το έτος
1945 µέχρι και το 1972 όπου και απεικονίζεται ως δρόµος πλάτους 3,5µ. στο χάρτι της ΓΥΣ
έτους 1972 όπου και λειτουργεί µέχρι σήµερα αφού στο µεταξύ έχει ασφαλτοστρωθεί.
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Τέλος µε βάση το αντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλίου του κ. Κ.

Μαχαιρά που

υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας ο Ι.Ν. της Παναγίας των Βλαχερνών κτίσθηκε το1740 και
συνδεόταν µέσω του συγκεκριµένου µονοπατιού πλάτους 2,0µ. περίπου τόσο µε την παλαιά οδό
Φιλοσόφων όσο και µε την παλαιά οδό που συνδέει την πόλη µε τον Ι.Ν. της Αγ. Μαρίνας και την

αντίστοιχη περιοχή αφού δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ άλλος δρόµος που να συνδέει το Ναό µε
την Πόλη.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι ο συγκεκριµένος δρόµος είτε µε τη µορφή µονοπατιού
είτε και µετέπειτα ως δρόµος προϋφίσταται του έτους 1923.
Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και µετά
από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
Γνωµοδοτεί θετικά, σύµφωνα µε τα ως άνω στοιχεία, για την αναγνώριση οδού ως
προϋφιστάµενης του 1923 διερχόµενης από την ιδιοκτησία του αιτούντα κ. Γληγόρη Γεώργιου η
οποία είναι η ίδια που διέρχεται και από τον Ι.Ν. της Παναγίας των Βλαχερνών στον κάµπο της
Λευκάδας συνδέει την οδό Φιλοσόφων µε την οδό προς Αγ. Μαρίνα.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο ∆.Σ. ∆ήµου Λευκάδας”.
Στη συνέχεια η κα Αντιδήµαρχος ζήτησε από το ∆.Σ. τη λήψη απόφασης επί του
παραπάνω θέµατος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αριθµ.
111/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Οµόφωνα αποφασίζει
Η οδός, που διέρχεται από την ιδιοκτησία του αιτούντα κ.Γληγόρη Γεωργίου, η οποία είναι
η ίδια που διέρχεται και από τον Ι.Ν. της Παναγίας των Βλαχερνών στον κάµπο της Λευκάδας και
συνδέει την οδό Φιλοσόφων µε την οδό προς Αγ. Μαρίνα, προϋφίσταται του έτους 1923.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν ο κ.Ε.Ζουριδάκης και ο κ.Γ.Αραβανής

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 342/12.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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