ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 37/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 273/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 11η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 28826/7.11.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6. Σέρβος Κων/νος
7.
8.
9.

Απόντες
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Κούρτης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση O.E. για εξορθολογισµό τιµολογίων ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής κ. Κων/νος Σέρβος

Οµόφωνα η Ο.Ε. αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέµατος,
του οποίου αναβλήθηκε η συζήτησή του από την συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου της
10ης/11/2014, προκειµένου να συζητηθεί από την αρµόδια οικονοµική επιτροπή.
Στο σηµείο αυτό ήρθε ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος, κ. Κων/νος Σέρβος, διάβασε την εισήγησή του, η οποία έχει ως
εξής:
Σχετικά:
1. Απόφαση µε αριθ. 150(27-04-2012) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας (Κανονισµός
Ύδρευσης – Αποχέτευσης).
2. Αποφάσεις µε αριθ. 132(29-11-2003) και 37(16-03-2007) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου π. ∆ήµου
Απολλωνίων.
3. Απόφαση µε αριθ. 72(03-06-2008) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου π. ∆ήµου Ελλοµένου.
4. Κανονισµός Ύδρευσης π. κοινότητας Καλάµου που είναι σε ισχύ από 01-01-2006.
5. Απόφαση µε αριθ. 17(02-02-2004) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου π. ∆ήµου Καρυάς.
6. Απόφαση µε αριθ. 65(13-09-2006) του Κοινοτικού Συµβουλίου π. Κοινότητας Καστού.
7. Απόφαση µε αριθ. 281(05-11-2007) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου π. ∆ήµου Λευκάδας.
8. Αποφάσεις µε αριθ. 136(22-11-2008) και 137(24-11-2009) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου π.
∆ήµου Σφακιωτών.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Κανονισµού Ύδρευσης του ∆ήµου Λευκάδας αναφέρει:
“Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού περιλαµβάνει την αξία του καταναλισκόµενου νερού και τις
διάφορες επιβαρύνσεις. Η τιµή του νερού ανά κυβικό µέτρο, η ελάχιστη ανά τετράµηνο κατανάλωση
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κάθε υδροµετρητή, το πάγιο και λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη καθορίζονται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου που ελέγχεται σύµφωνα µε το νόµο και δηµοσιεύεται στον τοπικό τύπο”.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, συνυπολογίζοντας τις διαφορετικές κλιµακώσεις και τιµές που
ισχύουν σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα καθώς και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και για τον
εξορθολογισµό των διαφορετικών µέχρι σήµερα τιµολογίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων προτείνουµε:
α) Την εφαρµογή οµοιόµορφης κλιµάκωσης σε όλες τις ∆. Ε.
β) Την εφαρµογή ενιαίου παγίου 6€, σαν µέση τιµή των υφιστάµενων παγίων των ∆.Ε., για όλες τις
οικιακές
καταναλώσεις του ∆ήµου Λευκάδας.
γ) Την εφαρµογή ειδικού παγίου για τις επαγγελµατικές καταναλώσεις των ∆. Ε. καθώς και για τις
εκτός
οικισµών συνδέσεις στις ∆. Ε. που µέχρι σήµερα ίσχυαν, όπως στους πίνακες που ακολουθούν.
δ) Την αναπροσαρµογή των τιµών κατά την κλιµάκωση σε κάθε ∆. Ε., όπως στους ακόλουθους
πίνακες.
Οι πίνακες είναι 7, από ένας για κάθε ∆ηµοτική Ενότητα.
Επίσης γνωρίζοντας τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που όλοι βιώνουµε και συναισθανόµενοι
την οικονοµική αδυναµία αρκετών συµπολιτών µας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,
προτείνουµε την εφαρµογή του παρακάτω κοινωνικού τιµολογίου ύδρευσης για ειδικές κατηγορίες
δηµοτών, µε εισοδηµατικά κριτήρια το οποίο ενσωµατώνεται στον πίνακα κάθε ∆. Ε.
Κοινωνικό τιµολόγιο ύδρευσης
Ειδικές κατηγορίες
• Μακροχρόνια άνεργοι.
• Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι µε ανήλικα ή τέκνα που σπουδάζουν.
• Μονογονεϊκές οικογένειες µε προστατευόµενα τέκνα.
• Ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% καθώς και τυφλοί ίδιου ποσοστού.
• Πολυµεταγγιζόµενα άτοµα που πάσχουν από µεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιµία.
• Άτοµα που υπόκεινται σε αιµοκάθαρση.
Τα εισοδηµατικά κριτήρια βεβαιώνονται κάθε έτος:
 Με βεβαίωση του ΟΑΕ∆
 Με το εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους.
 Με το Ε9 για ακίνητη περιουσία ≤ 150000€.
Σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες, για τις ειδικές κατηγορίες:
1) Οι έχοντες οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 3000€ (πλην επιδόµατος ανεργίας και προνοιακών
επιδοµάτων): Απαλλάσσονται της πληρωµής των πρώτων 50m3 νερού.
Από 50m3 έως 100m3 χρεώνονται µε το 50% της αντίστοιχης τιµής ανά ∆. Ε.
Πάνω από 100m3 χρεώνονται µε την κανονική τιµή και την κλιµάκωση της αντίστοιχης ∆. Ε.
2) Οι έχοντες οικογενειακό εισόδηµα από 3001€ µέχρι 8000€ (πλην επιδόµατος ανεργίας και
προνοιακών επιδοµάτων): για κατανάλωση µέχρι 100m3 χρεώνονται µε το 50% της
αντίστοιχης ∆.Ε.
Πάνω από 100m3 χρεώνονται µε την κανονική τιµή και κλιµάκωση της αντίστοιχης ∆. Ε.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 01-01 2015.»
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής
ανέπτυξαν τις απόψεις τους.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα πρότεινε στη συνέχεια, να παραπεµφθεί το θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο,
λόγω της σοβαρότητας.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης, επειδή κρίνει ότι αυτό
είναι ιδιαίτερα σοβαρό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 273/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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