ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 440/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 22153/1-11-2018 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
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κατωπόδη Ευανθία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Σκληρός Παναγιώτης
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Μήτσουρας Πέτρος
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
Κοντοµίχης Ευάγγελος
26
27
Βλάχος Κων/νος
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
επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Το θέµα 11 προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής Βασίλειος, Γρηγόρη Ασπασία και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την
ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, Κοντοµίχης Ευάγγελος και Αρβανίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
ο
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ο
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης στο 11 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆..
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 32ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για παροχή σύµφωνης γνώµης για αναγνώριση δρόµου ως κοινόχρηστου που βρίσκεται στην εκτός
οικισµού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βλυχού στη θέση «Τζουγάνη».
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος

1

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της υπ΄αριθ. 20768/15-10-18 πρόσκλησης της Ε.Π.Ζ. δεν συζητήθηκαν
στις 19-10-18, λόγω έλλειψης απαρτίας της επιτροπής.
Με την υπ΄αριθ. 21516/24-10-18 πρόσκληση, επανήλθαν προς συζήτηση τα ίδια θέµατα και ξανά δεν
συζητήθηκαν στις 29-10-18, λόγω έλλειψης απαρτίας της επιτροπής.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), αν σε δύο
συνεχείς συνεδριάσεις της Ε.Π.Ζ. δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρµόδιο να λάβει
απόφαση είναι το δηµοτικό συµβούλιο.
ο
Το ανωτέρω, ήταν 4 θέµα προς συζήτηση στις προαναφερόµενες προσκλήσεις της Ε.Π.Ζ. και καλείται το
∆.Σ. -ως αρµόδιο πλέον- να λάβει απόφαση γι΄ αυτό.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, 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 από 20-04-2018/∆.Λ. 7424 αίτηση του κ. Σαλίµ-Σαµίρ Άµπι-Έζι για αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός
σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βλύχου ∆ήµου Λευκάδας στην ειδική θέση «Τζουγάνη».
8. Την απεικόνιση του προς χαρακτηρισµό δρόµου, στην εκτός οικισµού περιοχή της Τ.Κ. Βλυχού στη θέση
«Τζουγάνη», που ξεκινά από το σηµείο Α (εντός σχεδίου πόλεως Γενίου) και καταλήγει στο σηµείο Β στην εκτός
σχεδίου περιοχή «Κορακιάς», όπως απεικονίζεται και στο τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού
Σπύρου Α. Βλάχου, που περιέχει και φωτογραφική αποτύπωση.
9. Την τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού Σπύρου Α. Βλάχου στην οποία περιγράφεται ο δρόµος, τα
χαρακτηριστικά του, η νοµοθεσία που λαµβάνεται υπ΄ όψιν και αναφέρονται όλοι οι λόγοι για τους οποίους η
αγροτική οδός πρέπει να χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστη.
10. Τον ορθοφωτοχάρτη ετών 2007-2009 του εθνικού κτηµατολογίου, που απεικονίζει την οδό και τη σύνδεση της µε
το υπάρχον οδικό δίκτυο και στον οποίο ο δρόµος είναι σηµειωµένος µε κίτρινο χρώµα
11. Απόσπασµα χάρτη Γ.Υ.Σ. στο οποίο απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή του Γενίου, η ιδιοκτησίες του κ. ΣαλίµΣαµίρ Άµπι-Έζι και ο προς χαρακτηρισµό δρόµος σηµειώνεται µε µωβ χρώµα.
12. Την αεροφωτογραφία ΓΥΣ 165006/1984 και τις δορυφορικές απεικονίσεις (Google Earth) στις οποίες
απεικονίζεται ο δρόµος καθαρά, διανοιγµένος και διαµορφωµένος.
13. Τη φωτογραφική αποτύπωση (συνηµµένη στο τοπογραφικό διάγραµµα) που υποβλήθηκε και 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 µέρος του
είναι αµµοχαλικοστρωµένος, ότι συντηρείται από τον ∆ήµο και ότι εξυπηρετεί ευρύτερες ανάγκες της περιοχής του
Γενίου.
14. 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.
15. Την µε αριθµ. Τ.Κ. 6/07-09-2018 γνωµοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Βλυχού ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου,
που βεβαιώνει ότι ο δρόµος είναι αγροτικός κοινόχρηστος.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Ότι από τα παραπάνω προκύπτει πως ο συγκεκριµένος δρόµος που βρίσκεται στην εκτός οικισµού περιοχή της
Τοπικής Κοινότητας Βλυχού στη θέση «Τζουγάνη», που ξεκινά από το σηµείο Α (εντός σχεδίου πόλεως Γενίου) και
καταλήγει στο σηµείο Β στην εκτός σχεδίου περιοχή «Κορακιάς», όπως απεικονίζεται και στο τοπογραφικό
διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Σπύρου Α. Βλάχου, πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014
εγκυκλίου του Ν. 4178/2013 του ΥΠΕΚΑ, είναι κοινόχρηστος αγροτικός και εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες της
περιοχής «Τζουγάνη» της Τ.Κ. Βλυχού αλλά και τις γενικότερες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου
Λευκάδας.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκατέσσερις (14) ψήφους αποφασίζει:
∆ιαπιστώνει πως ο συγκεκριµένος δρόµος που βρίσκεται στην εκτός οικισµού περιοχή της Τοπικής
Κοινότητας Βλυχού στη θέση «Τζουγάνη», που ξεκινά από το σηµείο Α (εντός σχεδίου πόλεως Γενίου) και καταλήγει
στο σηµείο Β στην εκτός σχεδίου περιοχή «Κορακιάς», όπως απεικονίζεται και στο τοπογραφικό διάγραµµα του
Πολιτικού Μηχανικού Σπύρου Α. Βλάχου, πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του Ν.
4178/2013 του ΥΠΕΚΑ, είναι κοινόχρηστος αγροτικός και εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες της περιοχής «Τζουγάνη»
της Τ.Κ. Βλυχού αλλά και τις γενικότερες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 440/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

