ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 11ης/2016 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 74/2016
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 25125/6-12-16 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 έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σκληρός Παναγιώτης
4.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Πολίτης Σπυρίδων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 2ο της Η.∆: Απόφαση Ε.Π.Ζ. για χαρακτηρισµό δρόµου ως κοινοχρήστου δηµοτικού, στη
∆.Ε. Απολλωνίων. (Σχετ: η από 25-5-2016/∆.Λ. 9406 αίτηση των Γαβρίλη Γεώργιου, Γαζή Ελένης
συζ. Γαβρίλη Γεώργιου, Χάρτµοθντ Στούτσερ, Ντανιέλ Χανς Ούλριχ Στούτσερ).
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 από 25-05-2016/∆.Λ. 9406 αίτηση των Γαβρίλη Γεώργιου, Γαζή Ελένη συζ. Γαβρίλη
Γεώργιου, Χάρτµουντ Στούτσερ, Ντανιέλ Χανς Ούλριχ Στούτσερ.
6. Την τοπογραφική αποτύπωση του προς χαρακτηρισµό δρόµου από το εθνικό κτηµατολόγιο,
στην εκτός οικισµού περιοχή Συβότων της Τοπικής Κοινότητας Ευγήρου στη θέση Πλατύ Χωράφι,
που ξεκινά από την επαρχιακή οδό Λευκάδας Βασιλικής στο σηµείο Α, περνά από το σηµείο Β και
στη συνέχεια αφού διέρχεται από το οικόπεδο των αιτούντων καταλήγει στο σηµείο Γ σε αγροτική
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οδό προϋφιστάµενη του 1923, χαρακτηρισµένη µε το ΦΕΚ 584/31-12-2010, όπως απεικονίζεται
στο από Μάιο του 2016 συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του δρόµου του Πολιτικού Μηχανικού
Μικρώνη Ζώη.
7. Τη φωτογραφική απεικόνιση που υποβλήθηκε και από την οποία προκύπτει ότι ο ως άνω
δρόµος είναι διαµορφωµένος, µε τµήµα ασφαλτοστρωµένο, τµήµα χαλικοστρωµένο και τµήµα του
που έχει διαµορφωθεί µε βαθµίδες και συντηρείται από το ∆ήµο, αφού εξυπηρετεί ευρύτερες
ανάγκες του.
8. 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.
9. Το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος δρόµος καλύπτει τις γενικότερες ανάγκες τις ευρύτερης περιοχής
στην οποία τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη οικιστική ανάπτυξη.
10. Τις βεβαιώσεις του πρώην ∆ήµου Απολλωνίων µε αριθµ. 1933/26-03-2007, 5455/09-08-2007,
5279/30-07-2009, 3852/03-09-2010 µε τα τοπογραφικά διαγράµµατα που τις συνοδεύουν που
αναφέρονται σε τµήµατα του δρόµου και τον χαρακτηρίζουν ως αγροτικό, κοινόχρηστο διανοιγµένο
σε παλαιό µονοπάτι το οποίο προϋφίσταται του 1923.
11. Το πρακτικό 12/2010 αρ. αποφ. 85/2010 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Απολλωνίων που µνηµονεύει την βεβαίωση αριθµ. 5279/30-07-2009 και αναγνωρίζει δρόµους του
πρώην ∆ήµου ως κοινόχρηστους αγροτικούς διανοιγµένους σε παλιά κοινόχρηστα µονοπάτια
προϋφιστάµενα του 1923.
12. Το πρακτικό ΣΧΟΠ 17/29-10-2010 θέµα 3ο όπου αναγνωρίζει τον δρόµο που αναφέρεται στην
3852/03-09-2010 βεβαίωση του ∆ήµου Απολλωνίων ως αγροτικό δρόµο προϋφιστάµενο του 1923
(µε παρατήρηση να προσκοµισθούν πιο καθαρά σχέδια).
13. Το πρακτικό ΣΧΟΠ 19/14-12-2010 θέµα 2ο όπου δίνεται τελική έγκριση στο αίτηµα χωρίς
παρατηρήσεις.
14. Την µε αριθµ. 9/21-10-2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ευγήρου που βεβαιώνει ότι ο
δρόµος είναι αγροτικός και υφίσταται σε παλαιό αγροτικό µονοπάτι.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Ότι από τα παραπάνω προκύπτει πως ο συγκεκριµένος δρόµος µε αφετηρία το σηµείο Α από την
επαρχιακή οδό Λευκάδας Βασιλικής, που περνά από το σηµείο Β και στη συνέχεια αφού διέρχεται
από το οικόπεδο των αιτούντων καταλήγει στο σηµείο Γ σε αγροτική οδό προϋφιστάµενη του 1923,
χαρακτηρισµένη µε το ΦΕΚ 584/31-12-2010, όπως απεικονίζεται από Μάιο του 2016 συνηµµένο
τοπογραφικό διάγραµµα του δρόµου του Πολιτικού Μηχανικού Μικρώνη Ζώη, πληρεί τις
προϋποθέσεις του Ν. 4178/2013 και της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και είναι
κοινόχρηστος ∆ηµοτικός αφού είναι διαµορφωµένος σε όλο του το µήκος, µε ασφαλτοστρωµένα,
χαλικοστρωµένα τµήµατα και τµήµα διαµορφωµένο µε βαθµίδες, συντηρείται από το ∆ήµο
Λευκάδας και εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες της περιοχής «Πλατύ Χωράφι» εκτός οικισµού
Συβότων ∆.∆. Ευγήρου αλλά και 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:
Ο συγκεκριµένος δρόµος µε αφετηρία το σηµείο Α από την επαρχιακή οδό Λευκάδας
Βασιλικής, που περνά από το σηµείο Β και στη συνέχεια αφού διέρχεται από το οικόπεδο των
αιτούντων καταλήγει στο σηµείο Γ σε αγροτική οδό προϋφιστάµενη του 1923, χαρακτηρισµένη µε
το ΦΕΚ 584/31-12-2010, όπως απεικονίζεται από Μάιο του 2016 συνηµµένο τοπογραφικό
διάγραµµα του δρόµου του Πολιτικού Μηχανικού Μικρώνη Ζώη, πληρεί τις προϋποθέσεις του Ν.
4178/2013 και της υπ’ αριθ. 472/3-2-2014 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και είναι κοινόχρηστος ∆ηµοτικός
αφού είναι διαµορφωµένος σε όλο του το µήκος, µε ασφαλτοστρωµένα, χαλικοστρωµένα τµήµατα
και τµήµα διαµορφωµένο µε βαθµίδες, συντηρείται από το ∆ήµο Λευκάδας και εξυπηρετεί τις
ειδικές ανάγκες της περιοχής «Πλατύ Χωράφι» εκτός οικισµού Συβότων ∆.∆. Ευγήρου αλλά και τις
γενικότερες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Λευκάδας.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 74/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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