ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 382
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 3268114-11-2013 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 –Πρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Βικέντιος Νικόλαος
9. ΣίδερηςΑντώνιος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Αραβανής Σπυρίδων
12. Σώλος Φώτιος
13. Βεργίνης Ξενοφών
14. Καββαδάς Αθανάσιος
15. Μελάς Βασίλης
16. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
17. ∆ρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
21. ΡοντογιάννηςΚων/νος
22. Βλάχος Σπυρίδων
23..Καρβούνης Σπυρίδων
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Σάντα-Μακρή Αικ
3. Πεντεσπίτης Νικ.
4. Ζουριδάκης Ευτύχ.
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Γιαννούτσος Πέτρος
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10.Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση αποδοχής δωρεάς τµήµατος δικτύου ύδρευσης ακινήτου
ιδιοκτησίας Κάλφογλου Κίµωνα-Αποστόλου στη θέση «Νέο Πηγάδι» Καβάλου ∆ήµου
Λευκάδας. ( σχετ. η αριθµ. Πρωτ. 28142/1-10-2013 αίτηση του Κάλφογλου Κίµωνα-Απόστολου
Εισηγητής: Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Τµηµ.
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Υδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου

Ο Αντιδήµαρχος Σούνδιας Πραξιτέλης , πήρε το λόγο και διαβάζει την εισήγησή του
Πρ/νου Τµηµ. Υδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου , κ.Αρέθα Σπυρίδωνα.
'Στην εκτός σχεδίου θέση "Νέο Πηγάδι" Καβάλου, ο κ

ος

Κάλφογλου Κίµωνας-Απόστολος

υδρεύει την ιδιοκτησία του µε δύο ιδιωτικούς αγωγούς πολυαιθυλενίου διαµέτρου 32 χιλ. από
δύο διαφορετικά σηµεία του κοινοχρήστου δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου.
Οι ιδιωτικοί αγωγοί, µήκους εκατοντάδων µέτρων, διέρχονται εν µέρει από δρόµους και
εν µέρει από ιδιοκτησίες, υπόγεια και επιφανειακά όπως συµβαίνει µε µεγάλο αριθµό
αντιστοίχων περιπτώσεων σε όλο το ∆ήµο.
Με την υπ' αριθ. πρωτ. 28142/1-10-2013 ο καταναλωτής ζητά να δωρίσει στον ∆ήµο
Λευκάδας τους δύο ιδιωτικούς αγωγούς του ώστε να θεωρούνται πλέον δηµοτικοί αγωγοί
διανοµής.
Επειδή πρόκειται για αγωγούς οι οποίοι λόγω του τρόπου και της θέσης τοποθέτησής
τους δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται συχνά από τα συνεργεία µας για πιθανές διαρροές, µη
νόµιµες συνδέσεις, υγειονοµική ποιότητα νερού και δεν δύναται να τροφοδοτήσουν µε επαρκή
ποσότητα νερού άλλους καταναλωτές λόγω της µειωµένης διατοµής τους,
εισηγούµαι την απόρριψη της αίτησης.
Προβλήµατα όπως το ανωτέρω δύναται να επιλυθούν, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό
τους, µόνο µε τοποθέτηση νέων δηµοτικών αγωγών ύδρευσης, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς κατασκευής”.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει

Να µη γίνει αποδεκτή η δωρεά του Κάλφογλου Κίµωνα-Απόστολου, για τους λόγους που
αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση..
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 382/13.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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