ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 20
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
1η/1443/19-1-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Μικρώνης Ζώης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Κονιδάρης Κυριάκος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 33 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 33ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 1/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ύπαρξη κοινόχρηστου μονοπατιού στην δυτική πλευρά
οικισμού Φρυνίου.
Εισηγήτρια: κ.Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Έχοντας υπόψη:
1.Την 369/25-11-09 απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας σχετικά με το μονοπάτι στη δυτική πλευρά του
οικισμού του Φρυνίου, η οποία επικύρωσε το από 23/9/09 πρακτικό της Επιτροπής Κτημάτων
του Δήμου Λευκάδας.
2. Το 2ο /18-3-10 πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 σύμφωνα
με το οποίο γίνεται δεκτή η προσφυγή κατά της αρ.369/09 απόφασης του Δ.Σ. με το αιτιολογικό
ότι το Δ.Σ. αποφάσισε χωρίς να αναζητήσει τις απόψεις της Νομ/κής Αυτ/κησης και χωρίς να
διερευνήσει από έγκυρες αεροφωτογραφίες της περιοχής ,την ύπαρξη, την παλαιότητα, το είδος,
το μήκος, το πλάτος του εν λόγω μονοπατιού.
3. Την 124/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, με την οποία
εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Φωτοερμηνευτική μελέτη στον
οικισμό Φρυνίου», στην κα.Μαρία Φούκα.
4. Την εισήγηση της Τ.Υ του Δήμου για την έγκριση της φωτοερμηνευτικής μελέτης «περιοχής
οικισμού Φρυνίου» στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Η ως άνω μελέτη συντάχθηκε με σκοπό τη διερεύνηση ύπαρξης κοινόχρηστου
μονοπατιού στη δυτική πλευρά του οικισμού Φρυνίου, που οδηγεί στη περιοχή «ΒΑΡΚΟ-ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ».
Για το σκοπό αυτό έγινε φωτοερμηνεία

αεροφωτογραφιών από φωτοληψίες που

ελήφθησαν τα έτη 1937-1945-1960-1984-1988-2004 καθώς και ορθοφωτογραφιών του ΟΚΧΕ
έτους 2008, όπως επίσης και τοπογραφικό διάγραμμα με αριθμό πινακίδας 5164/6 κλίμακας
1:5.000 της ΓΥΣ.
Από τα παραπάνω προκύπτει σύμπτωση σε γενικές γραμμές της τοπογραφικής
αποτύπωσης του μονοπατιού, που έγινε από τον Μηχανικό Κωνσταντίνο Διαμάντη το έτος 2010
με την απεικόνιση του ίδιου μονοπατιού από τη φωτοληψία του έτους 2008.
Eπίσης από τη μελέτη προκύπτουν μικρές μεταβολές του αποτυπωθέντος το έτος 2010
μονοπατιού με τις απεικονίσεις του, που προέκυψαν από φωτοληψίες των ετών 1984-1988 και
2004 όπου οι ως άνω διαφορές απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης σε συγκριτικά
διαγράμματα στις θέσεις του μονοπατιού».
5. Την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με την οποία, κατόπιν της
πλήρους και ολοκληρωμένης άρτιας καταμέτρησης και αποτύπωσης του μονοπατιού από το
μελετητικό γραφείο της κας.Μαρίας Φούκα με αεροφωτογραφίες από το έτος 1937 που
χρησιμοποίησαν εως το 2004, προκύπτει ότι η αποτύπωση όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό
διάγραμμα του Κων/νου Διαμάντη του έτους 2010 του μονοπατιού στη θέση της δυτικής
πλευράς του Φρυνίου που οδηγεί στη περιοχή Βαρκό Αγιος Ιωάννης, στα περισσότερα σημεία
τους συμπίπτει και μάλιστα δεδομένου και του γεγονότος ότι, όσο λαμβάνουν υπόψιν τους
αεροφωτογραφίες του έτους 1984 και πιο παλιά, τόσο υπάρχουν περισσότερες συμπτώσεις
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αυτό καθεαυτό, καθ’ όλο το μήκος έχει κυμαινόμενο

πλάτος.
Εξάλλου στην τεχνική έκθεση της φωτοερμηνευτικής μελέτης της Μαρίας Φούκα, επιβεβαιώνεται
η ορθότητα των διαγραμμάτων του Κων/νου Διαμάντη.
6. Την 131/11 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία κατόπιν των
παραπάνω στοιχείων, γνωμοδοτεί θετικά για την ύπαρξη κοινόχρηστου μονοπατιού στη δυτική
πλευρά του οικισμού Φρυνίου που συναντά το δρόμο προς Ι.Μ.Φανερωμένης και Μετόχιο της
Ανάληψης , που σύμφωνα με τη φωτοερμηνευτική μελέτη «περιοχής οικισμού Φρυνιού» της
αναδόχου Μαρίας Φούκα,

προκύπτει σύμπτωση σε γενικές γραμμές της τοπογραφικής

αποτύπωσης του μονοπατιού, που έγινε από τον Μηχανικό Κωνσταντίνο Διαμάντη το έτος 2010
με την απεικόνιση του ίδιου μονοπατιού από τη φωτοληψία του έτους 2008.
Εισηγούμαι την ύπαρξη κοινόχρηστου μονοπατιού στη δυτική πλευρά του οικισμού
Φρυνίου που

συναντά το δρόμο προς Ι.Μ.Φανερωμένης και Μετόχιο της Ανάληψης , που

σύμφωνα με τη φωτοερμηνευτική μελέτη «περιοχής οικισμού Φρυνιού» της αναδόχου Μαρίας
Φούκα, προκύπτει σύμπτωση σε γενικές γραμμές της τοπογραφικής αποτύπωσης του
μονοπατιού, που έγινε από τον Μηχανικό Κωνσταντίνο Διαμάντη το έτος 2010 με την
απεικόνιση του ίδιου μονοπατιού από τη φωτοληψία του έτους 2008, όπως γνωμοδοτεί η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας με την 131/11 απόφασή της.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Παρών
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Ξ.Βεργίνης,

Γ.Μαργέλης,

Α.Καββαδάς,

Κ.Δρακονταειδής,

Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Λιβιτσάνος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την ύπαρξη κοινόχρηστου μονοπατιού στη δυτική πλευρά του οικισμού Φρυνίου που
συναντά το δρόμο προς Ι.Μ.Φανερωμένης και Μετόχιο της Ανάληψης , που σύμφωνα με τη
φωτοερμηνευτική μελέτη «περιοχής οικισμού Φρυνιού» της αναδόχου Μαρίας Φούκα, προκύπτει
σύμπτωση σε γενικές γραμμές της τοπογραφικής αποτύπωσης του μονοπατιού, που έγινε από
τον Μηχανικό Κωνσταντίνο Διαμάντη το έτος 2010 με την απεικόνιση του ίδιου μονοπατιού από
τη φωτοληψία του έτους 2008, όπως γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Λευκάδας με την 131/11 απόφασή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 20/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη
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