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A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθµ.24/2013 
 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 

Αριθµ. Απόφασης 73/2013 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
   Περί έγκρισης διέλευσης αγωγού αποχέτευσης από το υπ.αριθµ.213α 
κοινόχρηστο οικόπεδο ∆.Κ.Πλαγιαρίου (που είναι χαρακτηρισµένο ως 
µελλοντικός χώρος πρασίνου) του Ο.Τ.40 για τη σύνδεση κατοικιών που 
βρίσκονται στο υπ.αριθµ.215 οικόπεδο του Ο.Τ.40 µε το υφιστάµενο δίκτυο 
αποχέτευσης 
 
  Στη Θέρµη  και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, σήµερα στις  7 
Οκτωβρίου  2013   ηµέρα   της   εβδοµάδας    ∆ευτέρα    και ώρα 11:00 συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης, µετά από την 
αριθµ.40889/1-10-2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που 
επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών 
βρέθηκαν παρόντα  9 µέλη ,ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Σαµαράς Σωκράτης (πρόεδρος)  

Αποστόλου Στυλιανός                Ουδείς 

 Γακούδη Βασιλική  

 Καρκατζίνος Νικόλαος  

Παπαφιλίππου Νικόλαος  

 Σαµαράς Νικηφόρος  

Στάθης Kων/νος  

Χρυσοχόου Παύλος  

 Χίνη ∆ήµητρα  

 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου , Τσανούκα Πηνελόπη, για την 
τήρηση των πρακτικών . 
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  και εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης)  έθεσε υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος  
της ∆ΕΥΑ του ∆ήµου , η οποία αναφέρεται  στα παρακάτω σχετικά : 
 
    Μετά από σχετικό αίτηµα που υπέβαλαν οι κάτοικοι της οδού Θεµιστοκλέους 6 του 
∆.∆. Πλαγιαρίου του ∆ήµου Θέρµης, Αργυριάδης ∆ηµήτριος, Βαϊράµης Νικόλαος, 
Ευγενός Αθανάσιος και Κοπτοπούλου Έλενα, προκειµένου να συνδεθούν οι οικίες 
τους που βρίσκονται στο υπ’ αριθµ. 215 οικόπεδο του Ο.Τ. 40 ∆.∆. Πλαγιαρίου µε 
τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης µέσα από το όµορό τους 213α  Ο.Τ. 40 
κοινόχρηστο οικόπεδο χαρακτηρισµένο ως µελλοντικός χώρος πρασίνου, 
πραγµατοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΘ και του 
∆ήµου Θέρµης όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
    Το κτίριο Α µπορεί να συνδεθεί στον υφιστάµενο αγωγό (σηµείο 10 επί της οδού 
Θεµιστοκλέους) που καταλήγει στο φρεάτιο (σηµείο 8) έτσι ώστε να αποχετεύεται µε 
φυσική ροή στον υφιστάµενο αγωγό επί της οδού Θεµιστοκλέους. 
Η αποχέτευση των κτιρίων Β και Γ στο κοντινότερο υφιστάµενο φρεάτιο (σηµείο 1) 
είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε την κατασκευή κοινού αγωγού µονοσήµαντης 
πορείας µέσω του κοινοτικού οικοπέδου 213α. Στο τέλος της πορείας αυτής (σηµείο 
12) επί της οδού Θεµιστοκλέους, θα πρέπει να κατασκευαστεί νέο φρεάτιο το οποίο 
στη συνέχεια θα συνδεθεί στο υφιστάµενο φρεάτιο. 
    Στη µηκοτοµή έχουν απεικονιστεί ενδεικτικά οι διαστάσεις του αγωγού ιδιωτικής 
σύνδεσης Φ160, του υφιστάµενου αγωγού Φ250 καθώς και του προτεινοµένου 
φρεατίου (σηµείο 12). Το ύψος επικάλυψης στο σηµείο επί της οδού Θεµιστοκλέους 
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θα είναι 1,5 m ενώ στο εσωτερικό του κοινοτικού οικοπέδου είναι µεγαλύτερο των 
2m. Αυτό καθιστά τον αγωγό ασφαλή έναντι της όποιας µελλοντικής διαµόρφωσης 
του κοινοτικού οικοπέδου. 
    Η παραπάνω λύση είναι η µόνη τεχνικά εφικτή για τη σύνδεση µε το κεντρικό 
αποχετευτικό δίκτυο διότι η ύπαρξη οικοδοµικών κατασκευών εντός του υπ’ αριθµ. 
215 οικοπέδου του Ο.Τ. 40 ∆.∆. Πλαγιαρίου που βρίσκονται οι κατοικίες, δεν 
επιτρέπει την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης.    
    Ο Πρόεδρος ,στη συνέχεια, επεσήµανε ότι το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Πλαγιαρίου µε την αριθµ.21/2012 απόφασή του γνωµοδότησε θετικά επί του 
θέµατος. 
   Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ,ως αρµόδιο όργανο, να διαµορφώσει 
την εισήγησή του σχετικά µε το θέµα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της την εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας, την αριθµ. 21/2012 
απόφαση –γνωµοδότηση του Συµβουλίου τη ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρ.73 του Ν.3852/2010 περί των εισηγητικών 
αρµοδιοτήτων της Επιτροπής σε συναφή θέµατα 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση διέλευσης αγωγού αποχέτευσης 
από το υπ’ αριθµ. 213α κοινόχρηστο οικόπεδο ∆.∆. Πλαγιαρίου (χαρακτηρισµένο ως 
µελλοντικός χώρος πρασίνου) του Ο.Τ. 40 για τη σύνδεση κατοικιών που βρίσκονται 
στο υπ’ αριθµ. 215 οικόπεδο του Ο.Τ. 40 µε το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης 
σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν. 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α:73/2013 
 

    Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
 
    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:                                           

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασµα 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
                                                  ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 


