ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 60/2019
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε
σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2281/7-2-2019 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 Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκληρός Παναγιώτης
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Μήτσουρας Πέτρος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαμάνη Αναστασία
11
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερμός Ευάγγελος
13
14
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
16
Παπαδόπουλος Ανδρέας
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
17
Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
18
Τριλίβας Χρήστος
18
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
19
Καρφάκη Μαριάννα
20
Γρηγόρη Ασπασία
20
21
Βικέντιος Νικόλαος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωμάς
24
25
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
Κατωπόδη Ευανθία
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:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 12 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 3ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Περιβόλια του Δήμου
Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.Την 25429 / 10-12-2018 αίτηση των Ευάγγελου Θεριανού , Βασίλειου Θεριανού , & Μαριάννας Καρφάκη με
την οποία ζητείται η άδεια σύνδεσης των ιδιοκτησιών τους, οικιών και πολυκατοικιών, κατασκευάζοντας
την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου και τις συνδέσεις με δαπάνες τους.
2.Τον κανονισμό Αποχέτευσης άρθρο 3 ο οποίος αναφέρει «Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται
και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ’ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των
ιδιοκτησιών , ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόμη, εφ’ όσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ’ τον Δήμο. Στους
αγωγούς αυτούς ο Δήμος έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.»
3.Το γεγονός ότι με την χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου εξυπηρετείται η ευρύτερη περιοχή πέραν των
αιτούντων.
4.Την περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής λόγω της οικοδομικής δραστηριότητας των
τελευταίων ετών και της έλλειψης αποχετευτικού δικτύου η οποία εξαναγκάζει τους ιδιοκτήτες ακόμη και
νεότευκτων οικοδομών σε υπεδάφια διάθεση των λυμάτων συνήθως χωρίς καμία επεξεργασία.
5.Το γεγονός ότι έχουν υπάρξει πάμπολλες καταγγελίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για υπερχείλιση
βόθρων σε υφιστάμενες σούδες με κίνδυνο της δημόσιας υγείας και υποβάθμιση του περιβάλλοντος
διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.
Εισηγούμαστε
την χορήγηση άδειας κατασκευής δικτύου αποχέτευσής στην περιοχή Περιβόλια και συγκεκριμένα από το
υπάρχον φρεάτιο επί της οδού με αριθμ. 47 της επέκτασης σχεδίου πόλεως «περιβόλια» προς την οδό Καραβέλα την
οποία θα περάσει εγκάρσια προς την οδό με αριθμ. 46 του σχεδίου και έως την διασταύρωση, με την οδό με αριθμ.
34 όπως αυτά φαίνονται σχηματικά στο συνημμένο απόσπασμα της εγκεκριμένης μελέτης της επεκτάσεως σχεδίου
πόλεως «Περιβόλια» εφόσον:
• η κατασκευή του δικτύου θα εκτελεστεί από κατασκευαστική επιχείρηση η οποία έχει τα ανάλογα
προσόντα κατά το Νόμο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εκτέλεση έργων
αποχετεύσεως.
• εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
• ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και άδειες για την κυκλοφορία-πληροφόρηση των οχημάτων και
κυκλοφορίας-προστασίας των πεζών από την εκτέλεση των εργασιών και τα απαραίτητα μέτρα που
προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.
• οι εργασίες εκτελεστούν υπο την επίβλεψη και τις οδηγίες της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου
Η τομή θα είναι πλάτους 60 εκ. και η κλίση του αγωγού θα είναι 0,5 % , θα τοποθετηθεί αγωγός HDPE
δομημένου τοιχώματος SN8 DN/OD 200 ο οποίος θα εγκιβωτιστεί με άμμο λατομείου ενώ η επίχωση του
σκάμματος θα γίνει με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει με το ίδιο υλικό
κατασκευής των οδών αφού θα έχει προηγηθεί κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας 10 εκ. έκαστη. Στην
διάβαση της οδού Καραβέλα κάτω από την στρώση αποκατάστασης της επιφάνειας κυκλοφορίας από ασφαλτική
στρώση θα κατασκευαστεί στρώση από σκυρόδεμα πάχους 12 εκατ. οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196. Η
κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επισκέψεως θα γίνει από προκατασκευασμένα φρεάτια HDPE σύμφωνα με
τις οδηγίες που θα δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.
Η σύνδεση της οικοδομής ιδιοκτησίας Ευάγγελου Θεριανού στο νέο τερματικό φρεάτιο θα γίνει με
καταθλιπτικό αγωγό λόγω αρνητικών κλίσεων αφού κατασκευαστεί στεγανή δεξαμενή εντός της ιδιοκτησίας του, οι
διαστάσεις της οποίας θα είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην
υπερβαίνουν τις 3 ώρες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό αποχέτευσης.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εκτός αιθούσης είναι η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:
Χορηγεί στους Ευάγγελο Θεριανό, Βασίλειο Θεριανό και Μαριάννα Καρφάκη, άδεια κατασκευής δικτύου
αποχέτευσης, με δικές τους δαπάνες, στην περιοχή Περιβόλια και συγκεκριμένα από το υπάρχον φρεάτιο επί της
οδού με αριθμ. 47 της επέκτασης σχεδίου πόλεως «περιβόλια» προς την οδό Καραβέλα την οποία θα περάσει
εγκάρσια προς την οδό με αριθμ. 46 του σχεδίου και έως την διασταύρωση, με την οδό με αριθμ. 34 όπως αυτά
φαίνονται σχηματικά στο συνημμένο απόσπασμα της εγκεκριμένης μελέτης της επεκτάσεως σχεδίου πόλεως
«Περιβόλια» εφόσον:
•
η κατασκευή του δικτύου θα εκτελεστεί από κατασκευαστική επιχείρηση η οποία έχει τα ανάλογα προσόντα
κατά το Νόμο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εκτέλεση έργων αποχετεύσεως.
•
εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης
•
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και άδειες για την κυκλοφορία-πληροφόρηση των οχημάτων και κυκλοφορίαςπροστασίας των πεζών από την εκτέλεση των εργασιών και τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την
εργατική νομοθεσία.
•
οι εργασίες εκτελεστούν υπο την επίβλεψη και τις οδηγίες της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου
Η τομή θα είναι πλάτους 60 εκ. και η κλίση του αγωγού θα είναι 0,5 % , θα τοποθετηθεί αγωγός HDPE
δομημένου τοιχώματος SN8 DN/OD 200 ο οποίος θα εγκιβωτιστεί με άμμο λατομείου ενώ η επίχωση του
σκάμματος θα γίνει με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει με το ίδιο υλικό
κατασκευής των οδών αφού θα έχει προηγηθεί κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας 10 εκ. έκαστη. Στην
διάβαση της οδού Καραβέλα κάτω από την στρώση αποκατάστασης της επιφάνειας κυκλοφορίας από ασφαλτική
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στρώση θα κατασκευαστεί στρώση από σκυρόδεμα πάχους 12 εκατ. οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ196. Η
κατασκευή των απαιτούμενων φρεατίων επισκέψεως θα γίνει από προκατασκευασμένα φρεάτια HDPE σύμφωνα με
τις οδηγίες που θα δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία.
Η σύνδεση της οικοδομής ιδιοκτησίας Ευάγγελου Θεριανού στο νέο τερματικό φρεάτιο θα γίνει με
καταθλιπτικό αγωγό λόγω αρνητικών κλίσεων αφού κατασκευαστεί στεγανή δεξαμενή εντός της ιδιοκτησίας του, οι
διαστάσεις της οποίας θα είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην
υπερβαίνουν τις 3 ώρες, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό αποχέτευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 60/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

