ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 431
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 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. 23361/14-11-16 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
1. Βλάχος Κων/νος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Κατηφόρης Χρήστος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε µετά την
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερµός Ευάγγελος
12. συζήτηση του θέµατος Ε.Η.∆ και πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
ου
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14. την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
17. Κατωπόδη Ευανθία
17. 21 θέµατος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. µετά το 4 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
ου
20. Σκληρός Παναγιώτης
20. πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21. Τριλίβας Χρήστος
21. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Αραβανής Βασίλειος
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
ου
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
ου
25. Καββαδάς Θωµάς
25. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
26. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26. Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27. Γληγόρης Κων/νος
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
29.
29. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30.
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
31.
31. συζήτηση του 12 θέµατος.
32.
32. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
ου
33.
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13 θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 21ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε τον χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινοχρήστου δηµοτικού, στην Τ.Κ. Απόλπαινας
∆ήµου Λευκάδας (σχετ. η αρ.70/16 απόφαση ΕΠΖ).
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης Αντιδήµαρχος
Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος
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Ο κ. Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας,
εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αρ. 70/2016 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, σχετικά µε το θέµα, η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 10ης/2016 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 70/2016
Στη Λευκάδα σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2016, 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. 22654/3-11-16 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. Σκληρός Παναγιώτης
4. Πολίτης Σπυρίδων
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, στη θέση του τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. κ. Γαζή Πάνου, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε στις
25/1/2016 από την παράταξη της πλειοψηφίας, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κα Λώλη
Γεωργία, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Η κα Λώλη Γεωργία, παραιτήθηκε στις 12/9/2016 από δηµοτική σύµβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας,
και στη θέση της καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Επίσης στη θέση του κ. Κων/νου Γληγόρη τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. ( από την µειοψηφία) καλείται το
αναπληρωµατικό µέλος της Ε.Π.Ζ. κ. Σκληρός Παναγιώτης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 7 του άρθρου
74 του Ν. 3852/10.
ου
Ο κ. Σπυρίδων Αρβανίτης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ο
Τα θέµατα 7, 8 και 9 της Η.∆. ,προτάχθηκαν και συζητήθηκαν αµέσως µετά το 1 θέµα 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
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος

ο

ΘΕΜΑ 4 της Η.∆: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινοχρήστου δηµοτικού, στην Τ.Κ. Απόλπαινα
Λευκάδας.
Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

Ο κ. Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας,
εισηγούµενος το θέµα, είπε τα 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 υπ΄αριθ.29159/12-11-2016 αίτηση των Γεωργάκη Αρετής και Γεωργάκη Μαρίας.
6. Την τοπογραφική αποτύπωση σε κλ.:1:2.000 του προς χαρακτηρισµού δρόµου στην εκτός οικισµού περιοχή της
Τοπικής Κοινότητας Απόλπαινας στη θέση Κοµµένη Ελιά που ξεκινά από την επαρχιακή οδό Λευκάδας Απόλπαινας
(οδός Αναπαυσεως –φωτ.6) στο σηµείο Α και στη συνέχεια αφού διέρχεται από το οικόπεδο των αιτούντων
καταλήγει στη δηµοτική οδό που συνδέει τον οικισµό Απολπαινας µε την επαρχιακή οδό Λευκάδας –Φρυνίου (οδός
Φανερωµένης ) στο σηµείο Β (φωτ.1,2) όπως απεικονίζεται στο από Νοέµβριου του 2014 συνηµµένο τοπογραφικό
διάγραµµα του δρόµου του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε Κων/νου Αραβανή .
7. Τον χάρτη ΓΥΣ Φ.5461-8 και κλίµακας 1:5.000 έτους 1972 όπου ο ως άνω δρόµος απεικονίζεται ως µονοπάτι.
8. Τις αεροφωτογραφίες ετών 1945 αριθµός αεροφωτογραφιών 129-9102 και 130-9102 όπου απεικονίζεται ο ως
άνω δρόµος ως στενή οδός πλάτους 2,5µ περίπου χωρίς πλήρης οδοστρωσία σε αυτόν.
9.Τις αεροφωτογραφίες ετών 1960 αριθµός αεροφωτογραφιών 9471 και9472 όπου απεικονίζεται ο ως άνω δρόµος
ως στενή οδός πλάτους 2,5µ περίπου χωρίς πλήρης οδοστρωσία σε αυτόν.
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10. Τις αεροφωτογραφίες ετών 1972 αριθµός αεροφωτογραφιών 62369 και 62370 όπου απεικονίζεται ο ως άνω
δρόµος ως στενή οδός πλάτους 2,5µ περίπου χωρίς πλήρης οδοστρωσία σε αυτόν, αλλά είναι πιο φροντισµένος σε
σχέση µε τις φωτοληψίες του 1945 και 1960.
11. Τις αεροφωτογραφίες ετών 1992 αριθµός αεροφωτογραφιών 235517 και 235518 όπου απεικονίζεται ο ως άνω
δρόµος µε πλάτος 3,00µ , είναι στρωµένος µε χαλίκι και είναι σαφώς πιο φροντισµένος σε σχεση µε τις
προηγούµενες φωτοληψίες.
12. Τον ορθοχάρτη ΕΚΧΑ των ετών 2010 αριθµ. Αεροφωτογραφιών 296404 και 296405 όπου απεικονίζεται ο ως
άνω δρόµος πλήρως διαµορφωµένος και πλάτους 4, 00µ περίπου αφού διαπλατύνθηκε το παλαιό µονοπάτι και
ασφαλτοστρωµένος.
13. Τη φωτογραφική απεικόνιση που υποβλήθηκε και από την οποία προκύπτει ότι ο ως άνω δρόµος είναι
διαµορφωµένος- ασφαλτοστρωµένος αφού συντηρείται από το ∆ήµο
14. Το γεγονός ότι από την αυτοψία προέκυψε ότι ο δρόµος έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα αφού δεν υπάρχουν
εµπόδια σε αυτόν ή περιφράξεις που να εµποδίζουν την κοινοχρησία του.
15. Την 4/2016 απόφαση του Τοπικού ΣυµβουλίουΑπόλπαινας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Ότι από τα παραπάνω προκύπτει πως ο συγκεκριµένος δρόµος µε αφετηρία το σηµείο (Α) περιοχή της
Τοπικής Κοινότητας Απόλπαινας στη θέση Κοµµένη Ελιά που ξεκινά από την επαρχιακή οδό Λευκάδας Απολπαινας
(οδός Αναπαυσεως –φωτ.6) στο σηµείο Α και στη συνέχεια αφού διέρχεται από το οικόπεδο των αιτούντων
καταλήγει στη δηµοτική οδό που συνδέει τον οικισµό Απόλπαινας µε την επαρχιακή οδό Λευκάδας –Φρυνίου (οδός
Φανερωµένης ) στο σηµείο Β (φωτ.1,2) όπως απεικονίζεται
στο από Νοέµβριου
του 2014 συνηµµένο
τοπογραφικό διάγραµµα του δρόµου, πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4178/2013 και της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014
εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και είναι κοινόχρηστος ∆ηµοτικός
αφού είναι διαµορφωµένος και ασφαλτοστρωµένος
δρόµος σε όλο του το µήκος , συντηρείται από το ∆ήµο Λευκάδας και εξυπηρετεί τις γενικότερες ανάγκες της
ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Λευκάδας.»
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 προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Τον χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινοχρήστου δηµοτικού, στην Τ.Κ. Απόλπαινα Λευκάδας, διότι ο
συγκεκριµένος δρόµος µε αφετηρία το σηµείο (Α ) περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Απόλπαινας στη θέση Κοµµένη
Ελιά που ξεκινά από την επαρχιακή οδό Λευκάδας Απολπαινας (οδός Αναπαυσεως –φωτ.6) στο σηµείο Α και στη
συνέχεια αφού διέρχεται από το οικόπεδο των αιτούντων καταλήγει στη δηµοτική οδό που συνδέει τον οικισµό
Απόλπαινας µε την επαρχιακή οδό Λευκάδας –Φρυνίου (οδός Φανερωµένης ) στο σηµείο Β (φωτ.1,2) όπως
απεικονίζεται
στο από Νοέµβριου
του 2014 συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του δρόµου, πληροί τις
προϋποθέσεις του Ν. 4178/2013 και της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και είναι κοινόχρηστος
∆ηµοτικός αφού είναι διαµορφωµένος και ασφαλτοστρωµένος δρόµος σε όλο του το µήκος , συντηρείται από το
∆ήµο Λευκάδας και εξυπηρετεί τις γενικότερες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 70/2016.»

Προτείνεται ο χαρακτηρισµός του ανωτέρω δρόµου ως κοινοχρήστου δηµοτικού, στην Τ.Κ.
Απόλπαινα Λευκάδας.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένας (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τέσσερις (4) οι κ.κ. Κατωπόδη Ευανθία, Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωµάς και
Φρεµεντίτης Χριστόφορος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
∆ιαπιστώνει ότι ο συγκεκριµένος δρόµος µε αφετηρία το σηµείο (Α ) περιοχή της Τοπικής
Κοινότητας Απόλπαινας στη θέση Κοµµένη Ελιά που ξεκινά από την επαρχιακή οδό Λευκάδας
Απολπαινας (οδός Αναπαυσεως –φωτ.6) στο σηµείο Α και στη συνέχεια αφού διέρχεται από το
οικόπεδο των αιτούντων καταλήγει στη δηµοτική οδό που συνδέει τον οικισµό Απόλπαινας µε την
επαρχιακή οδό Λευκάδας –Φρυνίου (οδός Φανερωµένης ) στο σηµείο Β (φωτ.1,2) όπως απεικονίζεται
στο από Νοέµβριου του 2014 συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του δρόµου, πληροί τις προϋποθέσεις
του Ν. 4178/2013 και της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και είναι κοινόχρηστος
∆ηµοτικός αφού είναι διαµορφωµένος και ασφαλτοστρωµένος δρόµος σε όλο του το µήκος , συντηρείται
από το ∆ήµο Λευκάδας και εξυπηρετεί τις γενικότερες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου
Λευκάδας, όπως εγκρίθηκε µε την αρ. 70/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αναλυτικά
αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 431/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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