ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 15
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Ζουριδάκης Ευτύχιος
11. Βικέντιος Νικόλαος
12. Σίδερης Αντώνιος
13. Αραβανής Σπυρίδων
14. Σώλος Φώτιος
15. Μελάς Βασίλειος
16. ∆ρακονταειδής Κων/νος
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
23.
24
25.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. ΚαββαδάςΑθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρόν.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7o της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε χορήγηση άδειας τοµής ∆ηµοτικής οδού για την κατασκευή
ιδιωτικού

δικτύου

µεταφοράς

οικιακών

λυµάτων

στον

Κάβαλο

Λευκάδας

σε

κοινόχρηστη δηµοτική οδό.
Εισηγητής: Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ο ∆ήµαρχος , κ. Αραβάνης Κων/νος διαβάζει την εισήγηση:

“Σχετ 27125/20.9.2013 αίτηση
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. 1/2013 απόφαση της Τ.Κ. Καβάλου σχετικά µε αίτηση κου
Κούρτη Κων-νου ιδιοκτήτη οικίας στον Κάβαλο Λευκάδας , σύµφωνα µε την οποία το
συµβούλιο της Τ.Κ. γνωµοδοτεί θετικά για την άδεια τοµής σε µήκος περίπου 35 µέτρων
δηµοτικής οδού έµπροσθεν της οικίας του , µε σκοπό να κατασκευαστεί από τον ιδιοκτήτη
υπόγειο σύστηµα διάθεσης λυµάτων (βόθρος) σε παρακείµενο οικόπεδο του.
Η άποψη της υπηρεσίας µας είναι ότι το έργο δεν πρέπει να κατασκευαστεί για τους
κατωτέρω λόγους


Για λόγους υγιεινής του πόσιµου νερού , το δίκτυο

αποχέτευσης πρέπει να

κατασκευαστεί σε βάθος τουλάχιστον 1 µέτρο κάτω από το δίκτυο ύδρευσης πράγµα
που σηµαίνει το βάθος της εκσκαφής της τάφρου τοποθέτησης του αγωγού θα είναι
τουλάχιστον 1,5 µέτρο από το κατάστρωµα της οδού.


Λόγω του ότι η οδός είναι πλακοστρωµένη µε ακανόνιστες πλάκες Άρτας η
αποκατάσταση της οδού αποκλείεται να γίνει ίδια µε την υπάρχουσα.

Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε επί του θέµατος λαµβάνοντας υπόψιν ότι κάτωθεν της
πλακοστρωµένης δηµοτικής οδού δύναται να διέρχονται εκτός από το δίκτυο Ύδρευσης και
άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ – ΟΤΕ).”

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να µην χορηγηθεί άδεια τοµής ∆ηµοτικής οδού για την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου µεταφοράς
οικιακών λυµάτων στον Κάβαλο Λευκάδας σε κοινόχρηστη δηµοτική οδό, για τους κατωτέρω
λόγους :
1. Για λόγους υγιεινής του πόσιµου νερού , το δίκτυο

αποχέτευσης πρέπει να

κατασκευαστεί σε βάθος τουλάχιστον 1 µέτρο κάτω από το δίκτυο ύδρευσης πράγµα
που σηµαίνει το βάθος της εκσκαφής της τάφρου τοποθέτησης του αγωγού θα είναι
τουλάχιστον 1,5 µέτρο από το κατάστρωµα της οδού.
2. Λόγω του ότι η οδός είναι πλακοστρωµένη µε ακανόνιστες πλάκες Άρτας η
αποκατάσταση της οδού αποκλείεται να γίνει ίδια µε την υπάρχουσα.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 15/14.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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