ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙ ΑΔΙ ΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 108/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5222/19-3-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Κοντομίχης Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κατωπόδη Ευανθία
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
Μήτσουρας Πέτρος
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Σέρβος Κων/νος
7
Ζουριδάκης Ευτύχιος
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
9
Βλάχος Κων/νος
9
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερμός Ευάγγελος
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Τριλίβας Χρήστος
16
17
Καρφάκη Μαριάννα
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Σκληρός Παναγιώτης
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωμάς
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Κακλαμάνη Αναστασία
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, επέστρεψε πριν
ου
ου
τη συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν τη συζήτηση του 15 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 12 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 14 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ο
ΘΕΜΑ 16 της Η.Δ. της αρ. 9ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου
που ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Λευκάδας, από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου-Νηράς, στο σημείο ΔΑ διακλαδώνεται σε δύο
κλάδους, αριστερά έως το σημείο ΔΜ (Επαρχιακή οδός) και δεξιά έως το σημείο Δ44, συνεχίζει ως χωμάτινο
μονοπάτι και καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνών μέσω σκαλοπατιών.).
Εισηγητές: Χρήστ ος Κατ ηφόρης, Αντ ι δήμαρχος
Κυρι άκος Προκοπί ου, Πρ/νος Δ/νσης Πολε οδομί ας & Πε ρι βάλλοντ ος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την αρ. 11/2018 απόφαση της
Ε.Π.Ζ. η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 3ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 11/2018
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. 4959/15-32018 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
6.
7.
8.
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 4 : Απόφαση ΕΠΖ σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου που
ξεκινά, σύμφωνα με το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, από το
σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου-Νηράς, στο σημείο ΔΑ διακλαδώνεται σε δύο κλάδους, αριστερά έως το σημείο
ΔΜ (Επαρχιακή οδός) και δεξιά έως το σημείο Δ44, συνεχίζει ως χωμάτινο μονοπάτι και καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνών
μέσω σκαλοπατιών.
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 Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003)
2. Το Ν.3852/2010
3. Το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)
4. Την υπ΄αριθ.472/03-02-2014 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ.
5. Το Ν. 3155/55 (ΦΕΚ 63/14-03-1955) άρθρο 4
ο
6. Την ΕφΑθ 1708/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών Τμήμα 2
7. Την απεικόνιση του προς χαρακτηρισμό δρόμου, στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου, που ξεκινά από το σημείο Δ1
(συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου – Νηράς ΦΕΚ 47/Α/8-2-56), στο σημείο ΔΑ διακλαδώνεται αριστερά έως το σημείο ΔΜ
(Επαρχιακή οδό Αθανίου – Νηράς ΦΕΚ 47/Α/8-2-56), ενώ δεξιά συνεχίζοντας καταλήγει στο σημείο Δ44, στην συνέχεια έχει
τη μορφή χωμάτινου μονοπατιού και τελικά μέσω μεταλλικής σκάλας καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνοί, όπως απεικονίζεται
στο από Φεβρουάριο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα που συνετάχθη από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.
Στο τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζεται επίσης, στο ανάντη τμήμα του δρόμου, ξεκινώντας ανάμεσα από τα σημεία Δ27 και
Δ28 έως το σημείο Δ35, το όριο προστασίας πρανών, το οποίο προέκυψε από την γεωτεχνική μελέτη και το οποίο αφορά
έργα ανάσχεσης κατολισθήσεων.
8. Την τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφεται ο δρόμος, τα χαρακτηριστικά του και αναφέρονται όλοι οι λόγοι για τους οποίους
η αγροτική οδός πρέπει να χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστη.
9. Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. στο οποίο απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου, και ο προς χαρακτηρισμό δρόμος
σημειώνεται με κόκκινο χρώμα.
10. Τον ορθοφωτοχάρτη της εκτός σχεδίου περιοχής της νοτιοδυτικής Λευκάδας στον οποίο ο δρόμος σημειώνεται με κόκκινο
χρώμα.
11. Την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τα οποία προκύπτει: ότι ο ως άνω δρόμος έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα αφού δεν
υπάρχουν εμπόδια σε αυτόν ή περιφράξεις που να εμποδίζουν την κοινοχρησία του, ότι στο μεγαλύτερο μήκος του είναι
ασφαλτοστρωμένος, ότι εξυπηρετεί ευρύτερες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής Αθανίου και την πρόσβαση επισκεπτών
στη πολυσύχναστη παραλία Εγκρεμνοί.
12. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, επιτρέποντας τους να
προσεγγίζουν τα αγροτεμάχια τους για την εκτέλεση αγροτικών εργασιών και για να δραστηριοποιηθούν σε τουριστικές
επιχειρήσεις λόγω της πρόσβασης στην παραλία Εγκρεμνοί.
13. Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος για κοινοχρησία δρόμος έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή της Νοτίου Λευκάδας καθώς η
εισροή επισκεπτών στην παραλία Εγκρεμνοί την καλοκαιρινή περίοδο είναι αυξημένη και καθώς η εν λόγω περιοχή
εντάσσεται στην Περιοχή Προστασίας Τοπίου της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Απολλωνίων Ν. Λευκάδας.
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14. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος συντηρούνταν από την πρώην Κοινότητα Αθανίου και σήμερα συντηρείται από τον
δήμο Λευκάδας.
15. Το ΦΕΚ 47/Α/56 Καθορισμός Επαρχιακών οδών του Νομού Λευκάδας τμήμα Κομηλιό – Αθάνι - Ακρωτήριο Λευκάτας.
16. Την με αριθμ. Τ.Κ. 2/15-01-2018 βεβαίωση της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, που
βεβαιώνει ότι ο δρόμος είναι αγροτικός κοινόχρηστος.
17. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΣ 82/06-03-2018 βεβαίωση της Δημοτικής Ενότητας Απολλώνιων ότι ο δρόμος είναι κοινόχρηστος
αγροτικός.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Ότι από τα παραπάνω προκύπτει πως ο συγκεκριμένος δρόμος που βρίσκεται στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής
Κοινότητας Αθανίου και ξεκινά από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου – Νηράς (ΦΕΚ 47/Α/8-2-56), στο σημείο
ΔΑ διακλαδώνεται σε δύο κλάδους, αριστερά έως το σημείο ΔΜ (Επαρχιακή οδό) και δεξιά έως το σημείο Δ44, συνεχίζει ως
χωμάτινο μονοπάτι και τελικά καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνών μέσω σκαλοπατιών, όπως απεικονίζεται στο από Φεβρουάριο
του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα που συνετάχθη από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, πληροί τις προϋποθέσεις της
υπ’ αριθ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ του Ν. 4178/2013, του Ν. 3155/55 (ΦΕΚ 63/55) και της ΕφΑθ 1708/2012, είναι
κοινόχρηστος αγροτικός και εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες της περιοχής «Εγκρεμνοί» της Τ.Κ. Αθανίου αλλά και τις γενικότερες
ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του Δήμου Λευκάδας που το καλοκαίρι προσεγγίζουν τη παραλία
Εγκρεμνοί.»
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
Πως ο συγκεκριμένος δρόμος που βρίσκεται στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου και ξεκινά
από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου – Νηράς (ΦΕΚ 47/Α/8-2-56), στο σημείο ΔΑ διακλαδώνεται σε δύο
κλάδους, αριστερά έως το σημείο ΔΜ (Επαρχιακή οδό) και δεξιά έως το σημείο Δ44, συνεχίζει ως χωμάτινο μονοπάτι και τελικά
καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνών μέσω σκαλοπατιών, όπως απεικονίζεται στο από Φεβρουάριο του 2018 τοπογραφικό
διάγραμμα που συνετάχθη από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014
εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ του Ν. 4178/2013, του Ν. 3155/55 (ΦΕΚ 63/55) και της ΕφΑθ 1708/2012, είναι κοινόχρηστος αγροτικός και
εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες της περιοχής «Εγκρεμνοί» της Τ.Κ. Αθανίου αλλά και τις γενικότερες ανάγκες των μόνιμων
κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του Δήμου Λευκάδας που το καλοκαίρι προσεγγίζουν τη παραλία Εγκρεμνοί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11/2018.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
Διαπιστώνει πως ο συγκεκριμένος δρόμος που βρίσκεται στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής
Κοινότητας Αθανίου και ξεκινά από το σημείο Δ1 συμβολή με Επαρχιακή οδό Αθανίου – Νηράς (ΦΕΚ 47/Α/8-2-56),
στο σημείο ΔΑ διακλαδώνεται σε δύο κλάδους, αριστερά έως το σημείο ΔΜ (Επαρχιακή οδό) και δεξιά έως το σημείο
Δ44, συνεχίζει ως χωμάτινο μονοπάτι και τελικά καταλήγει στην παραλία Εγκρεμνών μέσω σκαλοπατιών, όπως
απεικονίζεται στο από Φεβρουάριο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα που συνετάχθη από τη Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Λευκάδας, πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ του Ν. 4178/2013, του
Ν. 3155/55 (ΦΕΚ 63/55) και της ΕφΑθ 1708/2012, είναι κοινόχρηστος αγροτικός και εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες της
περιοχής «Εγκρεμνοί» της Τ.Κ. Αθανίου αλλά και τις γενικότερες ανάγκες των μόνιμων κατοίκων αλλά και των
επισκεπτών του Δήμου Λευκάδας που το καλοκαίρι προσεγγίζουν τη παραλία Εγκρεμνοί.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 108/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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