ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 3/2021
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.:
3060/15-1-2021 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/16-1-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 3036/21-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
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Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
Κατωπόδη Νίκη
Βικέντιος Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
Λύγδας Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
Αργυρός Νικόλαος
Σολδάτος Θεόδωρος
Γληγόρης Παναγιώτης
Μαργέλη Μαρία
Σαρανταένας Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σολδάτος Γεώργιος
Γιαννιώτης Παναγιώτης
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γληγόρης Χρήστος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
Γαζής Νικόλαος
Λάζαρης Απόστολος
Βερροιώτης Ευάγγελος
Βεροιώτης Αλέξανδρος
Ζαβιτσάνος Πέτρος
Περδικάρης Αθανάσιος
Βλάχου Ειρήνη
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Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Μελάς Γεράσιµος
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
αν και κλήθηκαν νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ο

Ο ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 4 θέµα της Η.∆.

ο

ης

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε αίτηµα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Ξηλώµατα - Λάκοι» Μαραντοχωρίου
Λευκάδας.
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήµαρχος

1

Για το συγκεκριµένο θέµα, κλήθηκε, αλλά δεν συµµετείχε στην συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου της Κοινότητας Μαραντοχωρίου, κ. Φατούρος Σπυρίδων.
O Αντιδήµαρχος, κ. Ιωάννης Λιβιτσάνος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του
Συµβουλίου τα εξής:
«ΣΧΕΤ.:
α. η από 2-10-2020 αίτηση Αντωνίνη Ιακώβου και από 13-11-2020 υπεύθυνη δήλωση
ανάληψης των εξόδων επέκτασης δικτύου.
β. το αριθµ. πρωτ. εσωτ. 2709 /14-12-2020 αίτηµα της Υπηρεσίας µας προς την Κοινότητα Μαραντοχωρίου.
γ. η αριθµ. 4/17-12-2020 απόφαση Τ.Σ. Μαραντοχωρίου, σύµφωνης γνώµης για την επέκταση του δικτύου.
δ. η από 20-11-2020 δήλωση παραχώρησης εδαφικής επιφάνειας για την τοποθέτηση δεξαµενής.
Κατόπιν του ανωτέρω (α) σχετικού αιτήµατος, πραγµατοποιήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία µας στις 511-2020, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών
υδροδότησης της περιοχής στη θέση «Λάκοι» Μαραντοχωρίου Λευκάδας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού Ύδρευσης Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας, παρ. 5, στην
περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο, µπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου µε
δαπάνες του ιδιοκτήτη. Για την επέκταση αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Για την επέκταση απαιτούνται οι εξής ενέργειες:
1. Επέκταση µε πλαστικό αγωγό πολυαιθυλενίου (καταθλιπτικός αγωγός) διαµέτρου ¬63 µήκους 800
µέτρων από την δηµοτική δεξαµενή στη θέση «Σταυρός» Μαραντοχωρίου έως την θέση «Ξηλώµατα»,
σε υψόµετρο + 55 µ. από την θέση «Σταυρός». Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε όρυγµα στο άκρο και κατά
µήκος του δρόµου, το οποίο στη συνέχεια θα αποκατασταθεί.
2. Ηλεκτροδότηση δεξαµενής.
3. Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας στη δεξαµενή «Σταυρός».
3
4. Τοποθέτηση νέας δεξαµενής χωρητικότητας 20 m στη θέση «Ξηλώµατα».
5. Επέκταση µε πλαστικό αγωγό διανοµής (βαρυτικός) από τη νέα δεξαµενή προς την περιοχή «Λάκοι» µε
αγωγό πολυαιθυλενίου διαµέτρου ¬63. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε όρυγµα στο άκρο και κατά µήκος
του δρόµου, το οποίο στη συνέχεια θα αποκατασταθεί.
Οι εργασίες 1, 3, 4, 5 βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη, ενώ οι εργασίες θα γίνουν µε επίβλεψη της
υπηρεσίας µας.
Εφόσον εγκριθεί η επέκταση από το ∆.Σ. ο ∆ήµος θα αναλάβει την ηλεκτροδότηση της δεξαµενής για τη
λειτουργία της αντλίας.
Μετά την κατασκευή, ο κλάδος περιέρχεται στην κυριότητα του ∆ήµου και θα µπορεί να χρησιµοποιείται για
µελλοντικές παροχές στην περιοχή.
Κατόπιν αυτών και λαµβάνοντας υπόψη την σύµφωνη γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Τοπ. Κοινότητας
Μαραντοχωρίου εισηγούµαστε θετικά επί του αιτήµατος.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στη θέση «Ξηλώµατα - Λάκοι» Μαραντοχωρίου Λευκάδας, σύµφωνα
µε τη ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 3/2021.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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