ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 7εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο
ήκεξα 13 Μαξηίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 18:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ηελ 10181/7.3.2014 πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζε θάζε
χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο
είλαη παξφληα είθνζη ελλέα, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθφξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθψηεο Υαξάιακπνο,
Αληηπξφεδξνο, 3. εθηειήο Κσλ/λνο, 4. Γάζπαξε – Λνχβαξε Πελειφπε, 5. Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 6.
Βηδάιεο Παλαγηψηεο, 7. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Κσλζηαληηλφπνπινο Οδπζζέαο, 9.Φξαγθηνπδάθεο
Αξηζηείδεο,

10.Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 11. Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 12. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 13.

Καιιαξχηεο Υξήζηνο, 14. Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Κπξηαθνπιέαο Παχινο, 16. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 17.
Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 18. Καινχδεο Κσλ/λνο, 19. Καπίξε Διέλε, 20. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 21.
Γηαλλφπνπινο Παξαζθεπάο, 22. Σζαηζνχιε Αλαζηαζία, 23. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 24. Λαγθαδηλφο
Θενθάλεο, 25.Παληαδφπνπινο Γεκήηξηνο, 26. Μπελάο Γεψξγηνο, 27. Πνχινο Ησάλλεο, 28. Κνθνηίλεο
Υξήζηνο θαη 29. φθεο Γεψξγηνο, φηη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. 1.εξέηε Υξηζηίλα, 2.Εαλληά Δπθεκία,
3.Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 4. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 5.Γηαλλφπνπινο Γηψξγνο, 6.Αλδξνπιάθε-Ληάπε Μαξίθα,
7.Βαζηιαθφπνπινο Βαζίιεηνο, 8. Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 9. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 10. Πίζζαο
Γεκήηξηνο, 11.Παηζαβφο Παλαγηψηεο θαη 12. Πίθνπια Αξγπξψ, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ
λφκηκα, φηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο, είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηφπνπινο, ν Ννκηθφο
χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ, ν
Αληηπξφεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ «ΠΑΟΓΖΛ», θ. Θεκηζηνθιήο Γηαλλφπνπινο,

ν Γηεπζπληήο

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θ. Γνπξιήο, ε ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θ. Καιαβξπηηλνχ θαη ε Πξφεδξνο
ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, θ. Καξαγηαλλίδνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 121/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήςε ή κε απφθαζεο δηα ηελ έγθξηζε δηέιεπζεο ζχλδεζεο αγσγνχ απνρέηεπζεο αθάζαξησλ
(ζχζηαζε δνπιείαο) ηεο ηδηνθηεζίαο θχξηνπ Γ. Γεσξγνπζφπνπινπ κέζσ ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ζπκβνιή ησλ νδψλ Γαηδάινπ θαη Νπκθψλ

(απφ ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Αλαγλψζηνπ, Γηαλλφπνπινο
Παξαζθεπάο, Κνιηνθψηεο, Πνχινο, Μπελάο ,Παληαδφπνπινο, Κνθνηίλεο θαη φθεο)

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 40ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζ. 9478/2014 έγγξαθφ ηνπ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
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αο παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηε ιήςε ή κε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε
ηεο αίηεζεο ηνπ θπξίνπ Γεκήηξηνπ Γεσξγνπζφπνπινπ πνπ αθνξά ηελ δηέιεπζε ηεο ζχλδεζεο αθαζάξησλ
ηνπ αθηλήηνπ ηνπ κέζσ ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Γαηδάινπ θαη Νπκθψλ
(ζχζηαζε δνπιείαο), ιακβάλνληαο ππφςε:
1.) ππ. αξηζ. 2851/22-01-2014 αίηεζε ηνπ θπξίνπ Γεσξγνπζφπνπινπ Γεκεηξίνπ
2.) ην άξζξν 8 ηεο Τ.Α. Γ16γ/010/178/Γ, έγθξηζε Κ.Λ.Γ.Α. ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (Φ.Δ.Κ.
846/Β/2009)
Ο θχξηνο Γεσξγνπζφπνπινο επηζθέθηεθε ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηελ 15 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη
εμέζεζε ζηελ Τπεξεζία καο ην αίηεκα ηνπ. Σελ 20ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ε Τπεξεζία έθαλε απηνςία ζην
νηθφπεδν ηεο νδνχ Γαηδάινπ θαη Νπκθψλ, θαζψο θαη ζην αθίλεην ηνπ αηηνχληα πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ
Νεάξρνπ 28.
χκθσλα κε ηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ Τπεξεζία καο ην ελ ιφγσ αθίλεην είλαη ζπλδεδεκέλν κε
ηνλ απνρεηεπηηθφ αγσγφ αθαζάξησλ επί ηεο νδνχ Νεάξρνπ. Ζ εμσηεξηθή δηαθιάδσζε έρεη θαηαζθεπαζηεί
κε ηελ ππ. αξηζ. 25/1982 εξγνιαβία απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ θπξίνπ
ηέθαλνπ ατλίδε. Σν βάζνο ηεο ζχλδεζεο ζηε ξπκνηνκηθή γξακκή είλαη 2,80 κέηξα θαη ε απφζηαζε απφ ην
αξηζηεξφ φξην είλαη 4,00 κέηξα. Ο αηηψλ, πξνθνξηθά, καο δηαβεβαίσζε γηα ηελ χπαξμε ηεο ελ ιφγσ
εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο.
Ζ αλσηέξσ εμσηεξηθή δηαθιάδσζε, θαηά δήισζε ηνπ θπξίνπ Γεσξγνπζφπνπινπ, εμππεξεηεί ην
ηζφγεην θαη φινπο ηνπο αλσηέξσ νξφθνπο ηνπ θηηξίνπ. Γελ εμππεξεηεί ην ππφγεην ζην νπνίν θαηνηθεί ν
θχξηνο Γεσξγνπζφπνπινο. Ζ ππφγεηα θαηνηθία ηνπ θπξίνπ Γεσξγνπζφπνπινπ απνρεηεχεηαη ζε βφζξν,
νπνίνο βξίζθεηαη ζηνλ πίζσ αθάιππην ηνπ θηηξίνπ.
Ο θχξηνο Γεσξγνπζφπνπινο κε ηελ ππ. αξηζ. 2851/22-01-2014 αίηεζε ηνπ, δεηάεη ζχζηαζε
δνπιείαο γηα ηε δηέιεπζε απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ κέζσ ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ
νδψλ Γαηδάινπ θαη Νπκθψλ θαη ην νπνίν ζπλνξεχεη κε ην νηθφπεδνπ πνπ βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ
αηηνχληα.

ρεκαηηθφ ζθαξίθεκα ζέζεσο νηθνπέδσλ
Ο λένο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΤΓΑΠ ΑΔ ε έγθξηζε ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ
846/Β/06-05-2009. ην άξζξν 8 πνπ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα
θαηαζθεπαζηνχλ ζε έλα αθίλεην αλαθέξεη:
«Άπθπο 8 - Απιθμόρ εξωηεπικών διακλαδώζεων
1. Κάζε εμσηεξηθή δηαθιάδσζε αθαζάξησλ κπνξεί λα εμππεξεηεί κφλν έλα αθίλεηνη θαη φια ηα
θηίξηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζ’ απηφ ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ έλα ζχλνιν.
2. Καη’ εμαίξεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή πεξηζζνηέξσλ απφ κία
εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ αθαζάξησλ, φηαλ πξφθεηηαη:
α. Γηα ζπλνηθηζκφ απφ κηθξέο νηθίεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε.
β. Γηα πνιχ κεγάια θηίξηα.
γ. Γηα αλεμάξηεηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην νηθφπεδν, αιιά κε ηξφπν πνπ λα
επηηξέπνπλ ηε δηαίξεζε ηνπ νηθνπέδνπ ζε αλεμάξηεηεο ηδηνθηεζίεο πνπ λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ
Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Γ.Ο.Κ).
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δ. Γηα αθίλεηα εμ αδηαηξέηνπ πνπ θαηά ην ρξφλν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζχλδεζεο έρνπλ
δηαηξεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 1024 ηεο 10/15.11.1971 (ΦΔΚ 23Α΄) πεξί «δηεξεκέλεο
ηδηνθηεζίαο επί νηθνδνκεκάησλ αλεγεηξνκέλσλ επί εληαίσλ νηθνπέδσλ», ή πνπ ηα θηίξηα βξίζθνληαη
ζ’ απηά δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηα.
Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ησλ δηαθιαδψζεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηπηψζεσλ, εθ’ φζνλ
θαηαιήγνπλ ζηνλ αγσγφ ηεο ίδηαο νδνχ νξίδεηαη ζε 5,00 κ. γηα ηηο πεξηπηψζεηο α, β θαη γ θαη 1,50 κ.
γηα ηελ πεξίπησζε δ. Όηαλ δελ εμαζθαιίδνληαη απηέο νη απνζηάζεηο, δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή
πεξηζζνηέξσλ απφ κία, εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ.
3. Αλ ζ’ έλα αθίλεην ππάξρνπλ νηθηαθά ιχκαηα θαη βηνκεραληθά απφβιεηα, ηφηε ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4, γηα θάζε είδνπο απνρεηεπκέλσλ πγξψλ πξέπεη λα ππάξρεη ρσξηζηφ εζσηεξηθφ
δίθηπν. Δθφζνλ ε Δ.ΤΓ.Α.Π ην θξίλεη απαξαίηεην, δχλαηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 λα
επηβάιεη ηελ θαηαζθεπή αλαιφγσλ ρσξηζηψλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ θαη θξεαηίσλ ειέγρνπ, έζησ θαη αλ
δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο γηα ηηο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο.
4. Αλ έλα νηθφπεδν δηαηξεζεί ζε πεξηζζφηεξα, άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα, θαηά ηνλ Γεληθφ Οηθνδνκηθφ
Καλνληζκφ (Γ.Ο.Κ), ην θαζέλα πξέπεη λα απνθηήζεη ρσξηζηή εμσηεξηθή δηαθιάδσζε, αλεμάξηεηε ησλ
παξαθεηκέλσλ ηνπ, έζησ θαη αλ ηα λέα νηθφπεδα εμαθνινπζνχλ λ’ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θχξην.»

Σν ελ ιφγσ αθίλεην ήδε εμππεξεηείηαη απφ κία εμσηεξηθή δηαθιάδσζε ε φπνηα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε θαη ην ζπλδέεη κε ηνλ αγσγφ απνρέηεπζεο επί ηεο νδνχ Νεάξρνπ. Γηα λα θαηαζθεπαζηεί
θαη δεχηεξε εμσηεξηθή δηαθιάδσζε πνπ λα ην ζπλδέεη κε ηνλ αγσγφ επί ηεο νδνχ Γαηδάινπ, ζα πξέπεη λα
εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 8.

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε εμσηεξηθή δηαθιάδσζε ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Γήκν θαη ην θφζηνο
θαηαζθεπήο δεχηεξεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ζα επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αηηνχληα. Δπηπιένλ ν
Γήκνο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη, θαη λα ρξεψζεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζην αηηνχληα, ην ηκήκα ηνπ
εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ην νπνίν ζα δηέξρεηαη κέζσ ηνπ νηθνπέδνπ ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Γαηδάινπ θαη
Νπκθψλ. ε θάζε πεξίπησζε ην ηκήκα απηφ ζα θαηαζθεπαζηεί πιεζίνλ ηνπ νξίνπ ηνπ νηθνπέδνπ θαη έσο
ηελ αλακνλή πνπ ζα αθήζεη ν αηηψλ ζην πίζσ φξην ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ, έηζη ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο.

Σν πξφβιεκα ηεο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ηνπ ππνγείνπ ζην νπνίν θαηνηθεί ν αηηψλ κπνξεί λα
επηιπζεί, κε κέξηκλα δηθή ηνπ, κε θαηαζθεπή θαηάιιεινπ θξεαηίνπ θαη αληιίαο ε νπνία λα απνρεηεχεη ην
ππφγεην ζην ππάξρνλ εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο πνιπθαηνηθίαο. Καηφπηλ βέβαηα κειέηεο, απφ κεραληθφ, θαη
άδεηαο, απφ ηελ πνιενδνκία, εάλ θαη φπνπ απαηηείηαη. Ζ θαηαζθεπή ζα πξέπεη γίλεη απφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ. Ζ αλσηέξσ ιχζε πξνηάζεθε πξνθνξηθά ζηνλ αηηνχληα απφ ηελ Τπεξεζία καο θαηά ηελ
επίζθεςε ηνπ ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απηνςίαο ζην ελ ιφγσ
νηθφπεδν.
Σέινο ζε νηαδήπνηε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο ηνπ νηθφπεδν απφ ηνλ Γήκν ε ζχλδεζε κπνξεί λα
θαηαξγεζεί απφ ηνλ Γήκν κνλνκεξψο θαη ν αηηψλ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ηελ ιχζε ηεο
κεραληθήο άληιεζεο ησλ ιπκάησλ θαη απνρέηεπζεο ηνπο ζηελ ήδε ππάξρνπζα εμσηεξηθή δηαθιάδσζε ηνπ
αθηλήηνπ.
Mεηά ηα αλσηέξσ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνηείλνπλ λα αλαβιεζεί ε ιήςε νξηζηηθήο
απφθαζεο θαη ην ζέκα λα παξαπεκθζεί ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσκαηεχζεη
ζρεηηθά
3

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 69 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Οκφθσλα απνθαζίδεη
Αλαβάιεη ηελ ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηέιεπζεο ζχλδεζεο αγσγνχ
απνρέηεπζεο αθάζαξησλ (ζχζηαζε δνπιείαο) ηεο ηδηνθηεζίαο θχξηνπ Γ. Γεσξγνπζφπνπινπ κέζσ ηνπ
νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Γαηδάινπ θαη Νπκθψλ θαη παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ
Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα γλσκαηεχζεη ζρεηηθά

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 121/2014 και είναι αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο.
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνχβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδφπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 27.3.2014

Ο.Κσλζηαληηλφπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξφπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξχηεο,Γ.Γηαλλφπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθφπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινχδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλψζηνπ, Υ. Κνιηνθψηεο,
Π.Γηαλλφπνπινο,Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο,
Α.Σζαηζνχιε,Π.Μαξγαξψλεο,Θ.Λαγθαδηλφο, Γ.Παληαδφπνπινο,
Γ.Μπελάο,Η.Πνχινο, Π.Παηζαβφο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ.
φθεο
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