ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 374
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, 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. 31170/4-12-2014 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.
Λώλη Γεωργία
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Σκληρός Παναγιώτης
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
9.
10. Κατηφόρης Χρήστος
10.
11. Γαζής Πάνος
11.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13. Θερµός Ευάγγελος
13.
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
18. Μαργέλης Σπυροπάνος
18.
19. Κατωπόδη Ευανθία
19.
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
21. Βικέντιος Νικόλαος
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
22. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
22. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
23. Αραβανής Βασίλειος
23. που ήταν παρών.
24. Καββαδάς Αθανάσιος
24.
25. Ζουριδάκης Ευτύχιος
25.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
26. Σκληρός Φίλιππος
26. βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.
27. Σταµατέλου ∆ήµητρα
27.
28. Γράψας Αθανάσιος
28.
29. Γληγόρης Κων/νος
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7Ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 5 του κανονισµού αποχέτευσης (σχετ. η αριθµ.
294/2014 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
«Με την αρ. 294/2014 απόφασή της, η Οικονοµικής Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας, αποφάσισε:
Την τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος (γ) του κανονισµού αποχέτευσης του ∆ήµου
Λευκάδας (Σχετ: η αρ. 150/2012 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου) ως εξής:
«Το φρεάτιο προσαρµογής χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού
δικτύου και κατασκευάζεται από το ∆ήµο (εφόσον δύναται να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό)
στο πεζοδρόµιο, στο καταλληλότερο κατά τη κρίση της Υπηρεσίας σηµείο έξω από τη ρυµοτοµική
γραµµή του ακινήτου.
Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη και ανέρχεται στο ποσό των 200,00 €. ανά
σύνδεση. Η κατασκευή είναι δυνατόν να γίνει από τον ενδιαφερόµενο µε επίβλεψη του ∆ήµου.
Προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω απόφαση, µε την συµπλήρωση στην τελευταία πρόταση
«Χωρίς άλλη δαπάνη του ιδιοκτήτη».
Η απόφαση έρχεται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»
Υπέρ της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν είκοσι επτά (27) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα και Γράψας Αθανάσιος.
Μετά τα παραπάνω κα διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία,
αποφασίζει:
Την τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος (γ) του κανονισµού αποχέτευσης του ∆ήµου
Λευκάδας (Σχετ: η αρ. 150/2012 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου), ως εξής:
«Το φρεάτιο προσαρµογής χρησιµεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού
δικτύου και κατασκευάζεται από το ∆ήµο (εφόσον δύναται να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό)
στο πεζοδρόµιο, στο καταλληλότερο κατά τη κρίση της Υπηρεσίας σηµείο έξω από τη ρυµοτοµική
γραµµή του ακινήτου.
Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη και ανέρχεται στο ποσό των 200,00 €. ανά
σύνδεση. Η κατασκευή είναι δυνατόν να γίνει από τον ενδιαφερόµενο µε επίβλεψη του ∆ήµου, χωρίς
άλλη δαπάνη του ιδιοκτήτη.»
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βασίλειος Αραβανής.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.374/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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