ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 429
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12 Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16 Φίλιππας Γεώργιος
17Βλάχος Σπυρίδων
18 ∆ρακονταειδής Κων/νος
19 Νικητάκης Μάρκος
20.ΜαργέληςΓεώργιος
21.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10.Καρβούνης Σπύρος
11.Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12.Ροντογιάννης Κων/νος
13. Γαβρίλης ∆ηµήτρης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 25ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συµπλήρωσης των αριθµ. 5/2013 και 234/2013 αποφάσεων ∆.Σ.
∆ήµου Λευκάδας σχετικά µε διορθώσεις λογαριασµών ύδρευσης µε διαγραφή ποσού που
προκύπτει από την χρέωση µε κλίµακα.
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Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος Ρόκκος Στυλιανός διαβάζει την εισήγηση:
Για ισονοµία , εισηγούµαι να ισχύσει το µέτρο σε όλες της ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου µας
και να διορθωθούν µε διαγραφή (όσον αφορά την κλίµακα & τυχόν λάθη στις χρεώσεις),οι
λογαριασµοί όπου έχουν εκδοθεί το έτος 2013 και για όσους καταναλωτές έχουν χρεωθεί µε
κλίµακα ενώ αποδεδειγµένα από την υπηρεσία η κατανάλωση έχει γίνει το έτος 2012 και
παλιότερα .
Επίσης να δοθεί η δυνατότητα για τους παραπάνω λογαριασµούς στους δηµότες όλων των
∆ηµοτικών Ενοτήτων να πληρώνουν τους λογαριασµούς τµηµατικά σε δόσεις και χωρίς καµιά
προσαύξηση .
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
1. εγκρίνει να ισχύσει, για λόγους ισονοµίας, το µέτρο σχετικά µε διορθώσεις
λογαριασµών ύδρευσης µε διαγραφή ποσού που προκύπτει από την χρέωση µε κλίµακα σε
όλες της ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου µας και να διορθωθούν µε διαγραφή (όσον αφορά την
κλίµακα & τυχόν λάθη στις χρεώσεις),οι λογαριασµοί όπου έχουν εκδοθεί το έτος 2013 και για
όσους

καταναλωτές έχουν χρεωθεί µε κλίµακα ενώ αποδεδειγµένα από την υπηρεσία η

κατανάλωση έχει γίνει το έτος 2012 και παλιότερα .
2. εγκρίνει να δοθεί η δυνατότητα για τους παραπάνω λογαριασµούς στους δηµότες
όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων να πληρώνουν τους λογαριασµούς τµηµατικά σε δόσεις και
χωρίς καµιά προσαύξηση .
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.429/13
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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