ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 265
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 14885/6-7-2017 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. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Τριλίβας Χρήστος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σκληρός Παναγιώτης
5. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8.
8. Βλάχος Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Βικέντιος Νικόλαος
13. Γαζής Πάνος, Γρηγόρη Ασπασία, Αραβανής
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14. Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος, Γληγόρης
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. Κων/νος, Φρεµεντίτης Χριστόφορς και Αρβανίτης
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
17. 3ου θέµατος της Η.∆.
17. Βικέντιος Νικόλαος
18. Αραβανής Βασίλειος
18.
19. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
19.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
20. Σκληρός Φίλιππος
20. την συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
21. Καββαδάς Θωµάς
21.
22. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22.
Η ∆.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα, αποχώρησε
23. Γληγόρης Κων/νος
23. πριν την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
24. Αρβανίτης Σπυρίδων
24.
25. Γαζής Πάνος
25.
Ο ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων επέστρεψε πριν
26. την συζήτηση του 22ου θέµατος της Η.∆.
26. Κατωπόδη Ευανθία
27. Γρηγόρη Ασπασία
27.
28. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
28.
29. Ζουριδάκης Ευτύχιος
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι εννέα (29) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 17/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινόχρηστου δηµοτικού σε εκτός σχεδίου περιοχή
της Τ.Κ. Αθανίου στην ειδική θέση «Σέλα» (αρ. 26 /2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
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Για την συζήτηση του θέµατος, εκλήθη νοµίµως και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αθανίου, ο οποίος ήταν
παρών.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο την αρ. 26/2017 απόφαση
της Ε.Π.Ζ. η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 5ης/2017 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 26/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 Ιουνίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 13920/26-5-17 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.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
4. Βλάχος Ευστάθιος
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
ου
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Περδικάρης Αθανάσιος
Πολίτης Σπυρίδων

ο

ΘΕΜΑ 2 Ε.Η.∆. Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή της
Τ.Κ. Αθανίου στην ειδική θέση «Σέλα» της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ε.Π.Ζ. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος, σχετικά µε χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου
στην ειδική θέση «Σέλα» της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου ∆ήµου Λευκάδας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Γεώργιος Φίλιππας, διά
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. Την από 07-03-2017/∆.Λ. 4143 αίτηση του κ. Ροµποτή Σπυρίδωνα για αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην
εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου στην ειδική θέση «Σέλα» της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου ∆ήµου
Λευκάδας.
6. Την απεικόνιση του προς χαρακτηρισµό δρόµου, στον ορθοφωτοχάρτη του εθνικού κτηµατολογίου, στην εκτός
οικισµού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου στη θέση «Σέλα», στον οποίο ο προς χαρακτηρισµό δρόµος
σηµειώνεται µε κίτρινο χρώµα.
7. Το χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:5000 έτους περίπου 1971 στον οποίο απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή και στον
οποίο ο προς χαρακτηρισµό δρόµος ξεκινά από το σηµείο Α (συµβολή µε Επαρχιακό δρόµο Αθανίου – Ακρωτηρίου
Νηράς) µε κατεύθυνση νοτιοανατολικά του οικισµού, στη συνέχεια αφού διέρχεται από το οικόπεδο του αιτούντα,
φτάνει στα: σηµείο Β έως Γ (διανοιγµένος χωµατόδροµος), σηµεία Γ έως ∆ µε την µορφή µονοπατιού και σηµείο ∆
έως Ε αγροτική οδός διανοιγµένη, όπου Ε η συµβολή µε τον Επαρχιακό δρόµο Αθανίου – Ακρωτηρίου Νηράς.
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8. Την τοπογραφική αποτύπωση του µηχανικού Σπύρου Βλάχου σε κλίµακα 1:2000 τµήµατος του προς
χαρακτηρισµό δρόµου στην εκτός οικισµού Αθανίου περιοχή της ως άνω τοπικής κοινότητας που ξεκινά από το
σηµείο Α του επαρχιακού δρόµου Αθανίου - Ακρωτήριο Νηρας στα όρια του οικισµού Αθανίου µε κατεύθυνση Ν.Α
παράλληλα του Επαρχιακού δρόµου, στη συνέχεια αφού διέρχεται από το οικόπεδο του αιτούντα στη θέση «Σέλα»
συνεχίζει ως στη θέση «ΦΟΥΡΝΙΑ» τσιµεντοστρωµένος και χαλικοστρωµένος σε διάφορα τµήµατα του, στην
συνέχεια υπό τη µορφή µονοπατιού και τέλος ξανά µε την µορφή αγροτικής οδού έως την συµβολή µε τον
επαρχιακό δρόµο, και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει.
9. Τη φωτογραφική απεικόνιση που υποβλήθηκε από την οποία προκύπτει ότι ο ως άνω δρόµος έχει κοινόχρηστο
χαρακτήρα αφού δεν υπάρχουν εµπόδια σε αυτόν ή περιφράξεις που να εµποδίζουν την κοινοχρησία του και
εξυπηρετεί ευρύτερες ανάγκες της περιοχής Αθανίου και του ∆ήµου, είναι διαµορφωµένος (τσιµεντοστρωµένος και
χαλικοστρωµένος) στο µεγαλύτερο τµήµα του το οποίο συντηρείται από το ∆ήµο Λευκάδας
10. Το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος δρόµος καλύπτει τόσο τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής του Αθανίου,
επιτρέποντας τους να προσεγγίζουν τα αγροτεµάχια τους για την εκτέλεση αγροτικών εργασιών όσο και τις ανάγκες
των επισκεπτών στις περιοχές «Σέλα» και «Φουρνιά», οι οποίες εντάσσονται στην µελέτη ΣΧΟΟΑΠ του ∆ήµου
Λευκάδας στην Παράκτια Ζώνη Ανάπτυξης Τουρισµού (ΠΕΠ∆3Α) ως κατάλληλες για την ανάπτυξη τουριστικών
καταλυµάτων.
11. Την µε αριθµ. Τ.Κ. 07/09-06-2017 βεβαίωση της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων,
που βεβαιώνει ότι ο δρόµος είναι αγροτικός κοινόχρηστος και ανήκει στον ∆ήµο Λευκάδας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Ότι από τα παραπάνω προκύπτει πως ο συγκεκριµένος δρόµος µε αφετηρία το σηµείο Α του επαρχιακού δρόµου
Αθανίου - Ακρωτηρίου Νηράς στα όρια του οικισµού Αθανίου µε κατεύθυνση Ν.Α, στη συνέχεια αφού διέρχεται από
το οικόπεδο του αιτούντα κ. Σπύρου Ροµποτή στη θέση «ΣΕΛΑ» συνεχίζει Ν.Α και διέρχεται από στη θέση
«ΦΟΥΡΝΙΑ» ως το σηµείο Β, από εκεί συνεχίζει στα σηµεία Γ έως ∆ µε την µορφή παλαιού µονοπατιού και στα
σηµεία ∆ έως Ε ως αγροτική οδός διανοιγµένη, όπου Ε η συµβολή µε τον Επαρχιακό δρόµο Αθανίου – Ακρωτηρίου
Νηράς, που λόγω και της ιδιαίτερης για την ευρύτερη περιοχή σηµασίας του, αποτελεί και το ανατολικό φυσικό όριο
της προτεινόµενης στη µελέτη ΣΧΟΟΑΠ τουρισµού Λευκάδας Παράκτιας Ζώνης Ανάπτυξης Τουρισµού (ΠΕΠ∆3Α)
πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.4178/2013 και της υπ.αριθµ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και είναι
κοινόχρηστος ∆ηµοτικός.»
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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Ο συγκεκριµένος δρόµος µε αφετηρία το σηµείο Α του επαρχιακού δρόµου Αθανίου - Ακρωτηρίου Νηράς,
στα όρια του οικισµού Αθανίου µε κατεύθυνση Ν.Α, στη συνέχεια αφού διέρχεται από το οικόπεδο του αιτούντα κ.
Σπύρου Ροµποτή στη θέση «ΣΕΛΑ» συνεχίζει Ν.Α και διέρχεται από στη θέση «ΦΟΥΡΝΙΑ» ως το σηµείο Β, από
εκεί συνεχίζει στα σηµεία Γ έως ∆ µε την µορφή παλαιού µονοπατιού και στα σηµεία ∆ έως Ε ως αγροτική οδός
διανοιγµένη, όπου Ε η συµβολή µε τον Επαρχιακό δρόµο Αθανίου – Ακρωτηρίου Νηράς, που λόγω και της
ιδιαίτερης για την ευρύτερη περιοχή σηµασίας του, αποτελεί και το ανατολικό φυσικό όριο της προτεινόµενης στη
µελέτη ΣΧΟΟΑΠ τουρισµού Λευκάδας Παράκτιας Ζώνης Ανάπτυξης Τουρισµού (ΠΕΠ∆3Α),
πληροί τις
προϋποθέσεις του Ν.4178/2013 και της υπ.αριθµ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και είναι κοινόχρηστος
∆ηµοτικός.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 26/2017.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαοκτώ (18) ψήφους, συν την ψήφο του
Προέδρου της Τ.Κ. Αθανίου, αποφασίζει:
∆ιαπιστώνει πως, ο συγκεκριµένος δρόµος µε αφετηρία το σηµείο Α του επαρχιακού δρόµου
Αθανίου - Ακρωτηρίου Νηράς, στα όρια του οικισµού Αθανίου µε κατεύθυνση Ν.Α, στη συνέχεια αφού
διέρχεται από το οικόπεδο του αιτούντα κ. Σπύρου Ροµποτή στη θέση «ΣΕΛΑ» συνεχίζει Ν.Α και
διέρχεται από στη θέση «ΦΟΥΡΝΙΑ» ως το σηµείο Β, από εκεί συνεχίζει στα σηµεία Γ έως ∆ µε την
µορφή παλαιού µονοπατιού και στα σηµεία ∆ έως Ε ως αγροτική οδός διανοιγµένη, όπου Ε η συµβολή
µε τον Επαρχιακό δρόµο Αθανίου – Ακρωτηρίου Νηράς, που λόγω και της ιδιαίτερης για την ευρύτερη
περιοχή σηµασίας του, αποτελεί και το ανατολικό φυσικό όριο της προτεινόµενης στη µελέτη ΣΧΟΟΑΠ
τουρισµού Λευκάδας Παράκτιας Ζώνης Ανάπτυξης Τουρισµού (ΠΕΠ∆3Α), πληροί τις προϋποθέσεις του
Ν.4178/2013 και της υπ.αριθµ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και είναι κοινόχρηστος ∆ηµοτικός.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 265/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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