ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 9ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 38/2015
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 Μαΐου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 9461/20-5-2015 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
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Θερµός Ευάγγελος
Πολίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος (αναπληρωµατικός)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γληγόρης Κων/νος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γράψας Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)*
4. Βλάχος Ευστάθιος
5.
6.
7.
8.
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*Στη θέση του τακτικού µέλους, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας, της οποίας εγκρίθηκε αίτηση για
άδεια απουσίας από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των επιτροπών στις οποίες
µετέχει, για το διάστηµα έως και 30/09/2015, µε την αρ. 47/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, καλείται το 1ο αναπληρωµατικό µέλος των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ. Γράψας
Αθανάσιος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
Στη θέση του κ. Γαζή Πάνου, ο οποίος ενηµέρωσε για την απουσία του, κλήθηκαν µε τη σειρά
τα αναπληρωµατικά µέλη της παράταξης της πλειοψηφίας.
Λόγω αδυναµίας του δύο πρώτων αναπληρωµατικών µελών, Λώλη Γεωργίας και Αρβανίτη
Σπυρίδωνος, στη συνεδρίαση προσήλθε το επόµενο αναπληρωµατικό µέλος, κ. Νικητάκης
Μάρκος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµων ως δηµοτικών, σύµφωνα µε το αρ. 729/28-4-2015
υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης,Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Θωµάς Κατωπόδης, Πρ/µενος Τµήµατος Πολοδοµικών Εφαρµογών

Ο Θωµάς Κατωπόδης, Πρ/µενος Τµήµατος Πολοδοµικών Εφαρµογών, εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στην Ε.Π.Ζ. την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη.:
1.Το Ν.3112/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003)
2.Το Ν.3852/2010
3.Το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α/2013)
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4.Την υπ΄αριθ. 472/03-02-2014 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ.
5.Την υπ΄αριθ. 3704/26-02-2014 αίτηση του Ευάγγελου-Χάρη Καραβία.
6.Την υπ΄αριθ. 5779/26-03-2014 αίτηση του µηχανικού Πανταζή Κηρολίβανου,
που υπέβαλλε συµπληρωµατικά τεχνικά στοιχεία για λογαριασµό του
αιτούντα.
7.Την άποψη της υπηρεσίας µας στις θέσεις «Μαυρή», «Λαόρκο» ή
«Κυπαρίσσια» της Τ.Κ. Βασιλικής της ∆.Ε. Απολλωνίων.
8.Την τοπογραφική αποτύπωση σε κλ.:1: 2.000 των προς χαρακτηρισµό δρόµων
στην εκτός Ρ.Σ. περιοχή της ως άνω Τοπικής Κοινότητας που ξεκινούν ως
ένας δρόµος από τον Επαρχιακό δρόµο Βασιλική –Πόντι και στη συνέχεια
αφού διακλαδίζονται καταλήγουν ο µεν πρώτος στον Επαρχιακό δρόµο
Λευκάδας- Βασιλικής και ο δεύτερος στο δρόµο προς Σύβρο, όπως
απεικονίζονται στο από Μάρτιο του 2015 τοπογραφικό διάγραµµα του
µηχανικού Πανταζή Κηρολίβανου και επεξηγείται στη συνηµµένη τεχνική
έκθεση του ίδιου µηχανικού.
9.Τον χάρτη ΓΥΣ Φ.5183/6 κλ.: 1: 5.000 έτους 1972 όπου οι ως άνω δρόµοι
απεικονίζονται ως µονοπάτια.
10.Τον ορθοχάρτη ΕΚΧΑ ετών 2007-2009.
11.Την φωτογραφική αποικόνιση των ως άνω δρόµων από την οποία προκύπτει
ότι αυτοί είναι διαµορφωµένοι αφού συντηρούνται από το ∆ήµο , επειδή
εξυπηρετούν ευρύτερες ανάγκες του ∆ήµου.
12.Το γεγονός ότι από την αυτοψία προέκυψε ότι οι δρόµοι έχουν κοινόχρηστο
χαρακτήρα αφού δεν υπάρχουν εµπόδια σ΄αυτούς ή περιφράξεις που να
εµποδίζουν την κοινοχρησία τους.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Τον χαρακτηρισµό ως δηµοτικών των αγροτικών δρόµων στην εκτός Ρ.Σ. Βασιλικής περιοχή
«Μαυρή», «Λαόρκο» ή «Κυπαρίσσια» της Τ.Κ. Βασιλικής που ορίζονται από το σηµείο Α0
(συµβολή µε επαρχιακό Βασιλικής-Πόντη), διακλαδίζονται στο σηµείο Α28 και καταλήγουν ο µεν
πρώτος στο σηµείο ΑΒ 16 (συµβολή µε επαρχιακό δρόµο Κοντάραινας- Βασιλικής) ο δε δεύτερος
στο σηµείο Β59 (συµβολή µε δρόµο προς Σύβρο), όπως απεικονίζονται στο συνηµµένο
τοπογραφικό διάγραµµα Κλ.: 1: 2.000 του µηχανικού Πανταζή Κηρολίβανου.
Οι ως άνω δρόµοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4178/2013 και της υπ΄αριθ.
472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ αφού είναι διαµορφωµένοι συντηρούνται από το ∆ήµο
Λευκάδας και εξυπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες της Τ.Κ. Βασιλικής αλλά και τις ευρύτερης
περιοχής της ∆.Ε. Απολλωνίων.»
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις από τα µέλη της επιτροπής και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την αναβολή της λήψης απόφασης, προκειµένου να προηγηθεί η γνωµοδότηση επί του
θέµατος, της Τ.Κ. Βασιλικής του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 38/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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