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            ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Θέµα«Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της 
εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. 
 
 
Σχετικά: 
 
 1) Οι διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα    Αρχιτεκτονική 
της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 

  2)Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3) Την υπ'αριθµ. 30040/19-9-2014 αίτηση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. 
4)Την υπ’αρ.30040/5-11-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
5)Την υπ’αρ.35/2014 απόφαση της ΕΠΖ 
6)Το τοπογραφικό διάγραµµα  
 
Με την  υπ'αριθµ. 30040/19-9-2014 αίτησή της η εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. ζητά  
την χορήγηση άδειας για την κατασκευή µε ίδια µέσα, αγωγού για την αποχέτευση του 
ακινήτου ιδιοκτησίας της επί των οδών ∆εκελείας και Κοιµ. Θεοτόκου στον Άγ. Στέφανο. 
Το δίκτυο αποχέτευσης στις εν λόγω οδούς βρίσκεται στο στάδιο της προµελέτης, στα 
πλαίσια της µελέτης: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΟΝ  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”, η οποία 
βρίσκεται για έλεγχο και έγκριση στην ΕΥ∆ΑΠ Α,Ε. 
Σύµφωνα µε την προµελέτη το ακίνητο λόγω της θέσης του µπορεί να αποχετευτεί µε 
σύνδεση είτε επί της Κ. Θεοτόκου είτε επί της οδού ∆εκελείας.  
ΛΥΣΗ 1η: Στη συµβολή των οδών Κ. Παλαµά και ∆ηµοσθένους, υπάρχει σε λειτουργία 
αγωγός ακαθάρτων µε το υφιστάµενο φρεάτιο Νο 10-2-2α του αγωγού Α1-Γ1-10-2 µε 
υψόµετρο εδάφους 360,18 και υψόµετρο πυθµένα 357,68 (βάθος φρεατίου 2,50µ). 
Προσωρινά το ακίνητο µπορεί να συνδεθεί µε το φρεάτιο αυτό µέσω αγωγού Φ200 µήκους 
περίπου 19µ. Στην περίπτωση αυτή ο αγωγός θα καταργηθεί µόλις κατασκευαστεί ο 
οριστικός αγωγός που θα προκύψει από την οριστική µελέτη. Οι δαπάνες τόσο της 
προσωρινής σύνδεσης όσο και της µόνιµης θα βαρύνουν τον αιτούντα. Στην περίπτωση 
αυτή οι απαιτούµενες εργασίες είναι: αγωγός µήκους 19µ και ιδιωτική σύνδεση. 
ΛΥΣΗ 2η: Να κατασκευαστεί το µήκος του αγωγού επί της Κ. Θεοτόκου µεταξύ των 
φρεατίων J430 και J429 µήκους περίπου 12µ, µε τα βάθη και τις διαστάσεις που προβλέπει 
η προµελέτη-µε τον κίνδυνο αυτά να αλλάξουν κατά τη σύνταξη της οριστικής µελέτης- 
και το µήκος του αγωγού µεταξύ των φρεατίων 10-2-2α και J429 µήκους περίπου 19µ. Το 
δεύτερο τµήµα του αγωγού  µεταξύ των φρεατίων 10-2-2α και J429  θα καταργηθεί µόλις 
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κατασκευαστεί ο οριστικός αγωγός και τα λύµατα θα οδηγούνται προς την οδό ∆εκελείας. 
Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούµενες εργασίες είναι: αγωγός µήκους 31µ, δύο (2) φρεάτια 
επίσκεψης και ιδιωτική σύνδεση. Οι δαπάνες όλης της προαναφερόµενης Λύσης 2 θα 
βαρύνουν τον αιτούντα. 
Και στις δύο λύσεις η κατασκευή όλων των έργων θα πρέπει να γίνει µόνο από 
εξειδικευµένο συνεργείο µέσω ενεργής εργολαβίας του ∆ήµου, ήτοι από τον ανάδοχο 
κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του ∆ήµου, του οποίου πρόκειται να 
ξεκινήσουν οι εργασίες εντός του προσεχούς διαστήµατος. Το παρόν αίτηµα εξετάζεται ως 
ειδική περίπτωση καθώς το ακίνητο προορίζεται  να έχει επαγγελµατική χρήση µεγάλης 
σηµασίας για την ανάδειξη της περιοχής. 
Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την εν γένει εφαρµογή των εγκεκριµένων µελετών για την 
κατασκευή των αγωγών και των ιδιωτικών συνδέσεων, προς αποφυγή τεχνικών 
προβληµάτων και καλύτερου ελέγχου του δικτύου, αλλά µε τη µεµονωµένη εξέταση 
τέτοιου είδους αιτηµάτων αναλόγως της σοβαρότητας και των ειδικών συνθηκών κάθε 
περίπτωσης. 
 
H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’αρ 35/2014 απόφασή της, ενέκρινε κατά 
πλειοψηφία  την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και προέκρινε την προσφορότερη 
οικονοµοτεχνική λύση. 
 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται: 

1. Η κατασκευή της σύνδεσης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην 1η Λύση της 
Εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, από  τον ανάδοχο κατασκευής του δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων του ∆ήµου, του οποίου πρόκειται να ξεκινήσουν οι 
εργασίες εντός του προσεχούς διαστήµατος.  

2. Οι δαπάνες κατασκευής τόσο της προσωρινής σύνδεσης όσο και το τέλος σύνδεσης 
της µόνιµης σύνδεσης να καλυφθεί από τον αιτούντα. 

3. Η λήψη απόφασης για την χορήγηση της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της 
εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. µε το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
στη συµβολή των οδών Κ. Παλαµά και ∆ηµοσθένους.  

 
 
                             

                                                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΖ 
 

                                                         
                                                                                  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
                                                                                  ∆ρ. Αρχιτέκτων-Μηχανικός 
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Τα σχετικά(3),(4),(5)                                                                                                                                             
                                                                                                                                         

  
 
 
       Ε.∆. 
1.Γεν.Αρχείο 
2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής  
3.Φ.Εισηγήσεων προς το  ∆.Σ 

                                                                                                                          
                                                                                                  
Σηµείωση:Tο Tοπογραφικό διάγραµµα (σχετ 6) θα είναι στη διάθεση του κάθε ∆ηµοτικού Συµβούλου κατά τη διάρκεια της 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 


