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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 388/2010
                                                          ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής
διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ αρ. 14

Σήμερα στις 6 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη, το έτος 2010 και ώρα 18.00 μ.μ.  το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 47349/1-10-2010 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  1-10-2010

 Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ,  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ., ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Σ., ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ. & ,
ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οι Δ.Σ.  κ.κ.  Τριανταφύλλου Ν.,  Τζανάκης Ι.  &  Σταματόπουλος Γ.  απεχώρησαν πριν από  τη
συζήτηση του 36ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος  κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για
συζήτηση το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης
εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ αρ. 14.

 Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 46236/27-9-2010 έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε την με αριθμ. 44760/17-9-2010 αίτηση της κας Αναστασίας Σαλτοριάδου
του Παναγιώτη, κατοίκου Ζεφυρίου, οδός Ναυαρίνου αρ. 23, με την οποία ζητά την έγκρισή σας,
για την κατασκευή δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας της επί της οδού
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ αρ. 14 (Ο.Τ. 2022) στο Δήμο μας.

Η πρώτη εξωτερική διακλάδωση και η αναλογούσα δαπάνη για τον αγωγό πληρώθηκαν στο
όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη κου Ασυλογίστου Παναγιώτη του Δημητρίου, πατέρα της
αιτούσας (Κ.Α. 2384). Η εξωτερική διακλάδωση κατασκευάσθηκε το 1985 σε βάθος 1,20 από το
πεζοδρόμιο.

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 379/5-5-2008 άδειας οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας
Αιγάλεω, έγινε ανέγερση νέας οικοδομής από την αιτούσα νέα ιδιοκτήτρια, αποτελούμενη από
υπόγειο, ισόγειο Α’ και Β’ όροφο και δώμα.

Σημειώνεται ότι η νέα οικοδομή δε δύναται να αποχετευτεί στην υπάρχουσα σύνδεση διότι
το βάθος της δεν επαρκεί για να αποχετευτεί το υπόγειο και επιπλέον η αναμονή της αποχέτευσης
της νέας οικοδομής βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο.

Η δεύτερη διακλάδωση θα αποχετεύει και το υπόγειο και η κα Αναστασία Σαλτοριάδου θα
καταβάλει τη δαπάνη της στο Δήμο καθώς και την επι πλέον δαπάνη για την προσαύξηση υπογείου.
Με δική της ευθύνη και δαπάνη θα γίνει η σφράγιση της υπάρχουσας παλαιάς σύνδεσης.

Η αίτηση της ενδιαφερόμενης συνοδεύεται αντίγραφο της άδειας της νέας οικοδομής από
την Πολεοδομία Αιγάλεω καθώς και αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δήμου Ιλίου 44760/17-9-2010 αίτηση της
ενδιαφερόμενης με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν καθώς και αντίγραφο της κάρτας
οφειλέτη αποχέτευσης, στο όνομα του κ. Ασυλόγιστου Παναγιώτη (Κ.Α. 2384) και παρακαλούμε να
αποφασίσετε σχετικά»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατασκευή δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης στο ακίνητο της κας Αναστασίας

Σαλτοριάδου του Παναγιώτη επί της οδού ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ αρ. 14 (Ο.Τ. 2022), στο Ίλιον, ως
αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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