ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 290
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 14.30 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
17/22752/23-8-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Νικητάκης Μάρκος
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Καρβούνης Σπυρίδων
∆ρακονταειδής Κων/νος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Αραβανής Γεράσιµος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
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Κονιδάρης Κυριάκος
Σίδερης Αντώνιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γεώργιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Καββαδάς Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Η κα Π.Λάζαρη και ο κ.Α.Καββαδάς αποχώρησαν πριν την έναρξη των θεµάτων της Η.∆.
Προτάσσεται οµόφωνα το 12ο θέµα της Η.∆.
ΘΕΜΑ 12ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 17/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ήµου
Μεγανησίου για την υδροδότησή του από την γεώτρηση Βαυκερής.
Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήµαρχος.
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Ύστερα από την 25/7/2012 πρόσκλησή µου για συνεδρίαση στο γραφείο του
Αντιδηµάρχου

της

∆ηµοτικής

Ενότητας

Ελλοµένου

µε

αντικείµενο

την

εισήγηση

της

προγραµµατικής σύµβασης του θέµατος, στις 30/7/2012, συνεδρίασε η επιτροπή που αποτελείται
από τους:
1. Πραξιτέλη Σούνδια, Αντιδήµαρχο
2. Κυριάκο Κονιδάρη, δηµοτικό σύµβουλο
3. Αναστάσιο Θερµό, πρόεδρο Τ.Κ Βαυκερής
και ύστερα από διαλογική συζήτηση συνέταξε κατά πλειοψηφία το επισυναπτόµενο σχέδιο
προγραµµατικής σύµβασης το οποίο εισηγούµαι για ψήφισή του από το ∆.Σ του ∆ήµου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Λευκάδα σήµερα την …………, ηµέρα ………… 2012 οι συµβαλλόµενοι:
1. Ο ∆ήµος Λευκάδας όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας
από τον ∆ήµαρχό του κ. Αραβανή Κωνσταντίνο του Ανδρέα και
2. Ο ∆ήµος Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας
από τον ∆ήµαρχό του, κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου,
Αποδέχονται τα παρακάτω:
Άρθρο 1

ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεργασίας για την κάλυψη σε
επάρκεια και ποιότητα πόσιµου νερού του ∆ήµου Μεγανησίου και επειδή ο Σύνδεσµος
Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις
ανάγκες σε πόσιµο νερό του ∆ήµου Μεγανησίου, παραχωρεί µέρος της χρήσης της
γεώτρησης στη θέση «Κολώνι» της τοπικής κοινότητας Βαυκερής, για την υδροδότηση
του ∆ήµου Μεγανησίου.
Άρθρο 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Ολόκληρη η ποσότητα που αντλείται από την γεώτρηση στη θέση «Κολώνι», οδηγείται
στην υπάρχουσα δεξαµενή, ιδιοκτησίας ∆ήµου Μεγανησίου.
Ο ∆ήµος Μεγανησίου παραλαµβάνει την µισή ποσότητα νερού από την συνολική
διαθέσιµη της γεώτρησης και η άλλη µισή χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας.
2. Από την δεξαµενή, ένας αγωγός υδροδοτεί το Μεγανήσι, ενώ έτερος αγωγός, καλύπτει
τις αρδευτικές ανάγκες των δηµοτών της τοπικής κοινότητας Βαυκερής ή τις υδρευτικές
του ∆ήµου Λευκάδας.
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3. Ο ∆ήµος Μεγανησίου αναλαµβάνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
του συστήµατος γεώτρησης–δεξαµενής καθώς και το συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης.
4. Ο ∆ήµος Μεγανησίου έχει την δυνατότητα, ύστερα από την σύµφωνη γνώµη του
∆ήµου Λευκάδας, να εκτελεί έργα για την βελτίωση και καλύτερη λειτουργία του
συστήµατος γεώτρηση – δεξαµενή ύστερα από γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου
Βαυκερής.
5. Ο ∆ήµος Μεγανησίου, σε περιόδους επάρκειας του δικτύου του Συνδέσµου
Ύδρευσης, τροφοδοτείται αποκλειστικά από το δίκτυο του Συνδέσµου ενώ υπάρχει και η
δυνατότητα από το δίκτυο του Μεγανησίου να τροφοδοτούνται περιοχές του ∆ήµου
Λευκάδας.
Άρθρο 3ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
1. Ο ∆ήµος Λευκάδας συνεργάζεται µε τον ∆ήµο Μεγανησίου για την ορθολογικότερη
χρήση της γεώτρησης όσον αφορά την ποιότητα και ποσότητα του αντλούµενου νερού.
2. Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του
συστήµατος της άρδευσης, µε αποκλειστικά δικιά του κανονιστική απόφαση.
3. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του ∆ήµου Λευκάδας, η µεταφορά επιπρόσθετων
πιστώσεων στην τοπική κοινότητα Βαυκερής, ως ανταποδοτικό µέτρο, για την συµβολή
της στην υδροδότηση του Μεγανησίου.
Άρθρο 4ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Η ποσότητα νερού που λαµβάνει ο ∆ήµος Μεγανησίου καταµετράται µε υδρόµετρο που
θα τοποθετήσει ο ∆ήµος Μεγανησίου πλησίον της δεξαµενής ή της γεώτρησης.
Ο ∆ήµος Μεγανησίου καταβάλει στο ∆ήµο Λευκάδας το αντίτιµο της ποσότητας νερού το
οποίο παραλαµβάνει.
Η τιµή ανά m3 ορίζεται σε 0,17 €/m3, όσο και η τιµή που προµηθεύονται οι ∆ήµοι το
νερό από τον Σύνδεσµο Ύδρευσης και αναθεωρείται κάθε φορά που ο Σύνδεσµος
Ύδρευσης αναθεωρεί την τιµή.
Άρθρο 5ο
Η παραπάνω προγραµµατική σύµβαση ψηφίστηκε:
Α. από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας µε την αρ……..απόφασή του.
Β. από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγανησίου µε την αρ……..απόφασή του και καταργεί
κάθε άλλη σύµβαση ή συµφωνητικό µεταξύ των παραπάνω εµπλεκόµενων φορέων. Η διάρκειά
της ορίζεται σε δέκα έτη από την υπογραφή της.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ προτείνω στην προγραµµατική σύµβαση να αφαιρεθεί το ποσό που
αναφέρεται ως 0,17 € ανά m3 και για τη Βαυκερή σαν αντισταθµιστικό όφελος να γίνεται ένα
έργο της τάξης των 12.000 ευρώ, αρχοµένου από φέτος.

Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Πρέπει να δεχτούµε ότι υπάρχει αυτή η πηγή που τροφοδοτεί. Θα πρέπει ο ∆ήµος
Μεγανησίου να απευθυνθεί στο Σύνδεσµο Ύδρευσης και να πάρει νερό από εκεί. Αν δεν επαρκεί
αυτό το νερό, είναι τεχνικό θέµα και θα µπορούσε να ενισχυθεί από τη γεώτρηση αυτή. Για το
χειµώνα δεν υπάρχει πρόβληµα και δεν το συζητάµε.
Πρέπει να απαντήσουµε αν υπάρχει η δυνατότητα από τον Λούρο να υδρεύσει το
Μεγανήσι.
Ο ∆ήµος Λευκάδας να αναλάβει την υποχρεωτικότητα συντήρησης του συστήµατος
γεώτρησης-δεξαµενής και να εκτελεί έργα για τη λειτουργία του συστήµατος ύδρευσηςδεξαµενής. Επίσης, στην προγραµµατική σύµβαση να φαίνονται τα αντισταθµιστικά οφέλη της
Κοινότητας Βαυκερής.
Ένα σηµείο που πρέπει να αλλάξει είναι η αναθεώρηση της τιµής του νερού. Θα πρέπει
στη σύµβαση αυτή να αναγράφονται ρήτρες, σε περίπτωση που ένα µέρος αθετήσει άρθρα της
προγραµµατικής σύµβασης.
Προτείνω, αφού συµφωνήσουν τα τρία µέρη κατά τη διατύπωση και εφαρµογή και γίνουν
σεβαστές και οι παρεµβάσεις του Προέδρου της Κοινότητας, να έρθει το θέµα και να το
ψηφίσουµε.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Βεβαίως και ο Σύνδεσµος Ύδρευσης έχει την υποχρέωση να δώσει νερό
στο Μεγανήσι αλλά υπάρχει τεχνικό πρόβληµα. Η γεώτρηση δεν ανήκει στο Σύνδεσµο
Ύδρευσης. Το άρθρο 1 θα έπρεπε να λέει ότι το Μεγανήσι υδρεύεται από το Σύνδεσµο
Ύδρευσης.
Το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας θεωρώ ότι δεν πρέπει να αναφέρεται στην
προγραµµατική σύµβαση, γιατί αυτή δεν θα εγκριθεί. Αυτό θα µπορούσε να προβλεφθεί σε
απόφαση ξεχωριστή του ∆.Σ. Η διάρκεια της σύµβασης θα µπορούσε να γίνει πενταετής και το
επόµενο ∆.Σ. θα µπορούσε να ανανεώσει την προγραµµατική αυτή σύµβαση. Πρέπει να
προβλεφθεί το ζήτηµα της καταγγελίας της σύµβασης.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Το πρώτο πράγµα που πρέπει να µελετήσουµε είναι τον υδροφόρο ορίζοντα και
τις δυνατότητες της γεώτρησης. Εγώ δεν συµφωνώ ο ∆ήµος να εκµεταλλευτεί το νερό σε βάρος
του Μεγανησίου αλλά δεν συµφωνώ και στην ερήµωση του κάµπου του Νυδρίου. Το πρόβληµα
είναι ποια ποσότητα νερού πάει πού. Σ' αυτό πρέπει να βρούµε άκρη.
Είναι γεγονός ότι στη σύµβαση δεν πρέπει να βάλουµε αντισταθµιστικά οφέλη. Αυτό όµως
πρέπει να προβλεφθεί σε απόφαση του ∆.Σ. σήµερα. Θέλω µια οικονοµική τεκµηρίωση για να
υπολογίσω το κόστος ανά κ.µ. που θα πληρώνει το Μεγανήσι. Οι προτάσεις, που κατέθεσε ο
Πρόεδρος σήµερα της Βαυκερής µαζί µε τους κατοίκους, είναι πολύ κοντά µε τη σύµβαση που
κατατέθηκε και µπορεί να βρεθεί η χρυσή τοµή.
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Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Εγώ συµφωνώ την αποκλειστική διαχείριση να την έχει ο ∆ήµος Λευκάδας
διότι µε τις αυθαίρετες παρεµβάσεις που έκανε ο ∆ήµος Μεγανησίου, δηµιουργήθηκε το
πρόβληµα µε την άρδευση. ∆εν συµφωνώ να µην πληρώνει ο ∆ήµος Μεγανησίου το νερό.

Προτείνω να µπει στη σύµβαση ότι ο ∆ήµος Μεγανησίου να τροφοδοτείται µόνιµα από
νερό του Συνδέσµου Ύδρευσης. Να γίνουν τα απαραίτητα έργα ώστε να δουλεύει σωστά το
αρδευτικό δίκτυο και το υπόλοιπο νερό να υδρεύει τις Κοινότητες της

∆.Ε. Ελλοµένου. Αν

περισσεύει νερό, να εξεταστεί η περίπτωση να παίρνει νερό και το Μεγανήσι. Να προβλεφθεί
επίσης αντισταθµιστικό όφελος για την Κοινότητα Βαυκερής.
∆.ΓΑΒΡΙΛΗΣ: Συµφωνώ ότι πρέπει να προβλεφθεί

µόνιµο αντισταθµιστικό όφελος για την

Κοινότητα Βαυκερής και να µειωθεί η τιµή που χρεώνεται η άρδευση.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να λάβουµε υπόψη µας όλους τους προβληµατισµούς που κατατέθηκαν.
Εγώ νοµίζω ότι το Μεγανήσι πρέπει να υδροδοτείται όπως υδροτούνταν από τη συγκεκριµένη
γεώτρηση. Τον αποκλειστικό έλεγχο να τον έχει ο ∆ήµος Λευκάδας και αν θέλει το Μεγανήσι να
ορίσει τεχνικό σύµβουλο για τον έλεγχο της λειτουργίας. Το νερό να πηγαίνει στη δεξαµενή από
τη γεώτρηση και ο ∆ήµος Μεγανησίου να τοποθετήσει µετρητή. Τα τεχνικά έργα και η ∆ΕΗ να
επιβαρύνουν το ∆ήµο Μεγανησίου και να γίνει διαχωρισµός της δεξαµενής για την άρδευση.
Η σύµβαση να είναι για επτά (7) χρόνια. Στη σύµβαση να µην προβλέπεται
αντισταθµιστικό όφελος. Αυτό το ποσό των 12.000 ευρώ κατ' έτος θα προβλεφθεί µε νέα
απόφαση του ∆.Σ.

Τη σύµβαση αυτή θα τη δει και δικηγόρος και θα σταλεί στο ∆ήµο

Μεγανησίου. Μέχρι την υπογραφή της σύµβασης η διαχείριση θα γίνεται µε τη συµµετοχή και των
δύο ∆ήµων. Στη σύµβαση δεν θα φαίνεται ούτε Σύνδεσµος Ύδρευσης, ούτε ανταποδοτικότητα.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Στο σηµείο 4 του άρθρου 2 πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω να αναβληθεί σήµερα το θέµα. Να συγκροτηθεί Επιτροπή αποτελούµενη
από τον Αντιδήµαρχο κ.Σούνδια Πραξιτέλη, τον Αντιδήµαρχο κ.Καρτάνο Ιωάννη, τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους κ.κ.Αραβανή Γεράσιµο, Κονιδάρη Κυριάκο, Στραγαλινό Βασίλειο, τον εκπρόσωπο
της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής κ.Θερµό Αναστάσιο και τον κάτοικο της Κοινότητας κ.Γαζή
Φώτη, η οποία θα λάβει υπόψη της τις προτάσεις και τις σηµερινές επισηµάνσεις και θα συντάξει
προγραµµατική σύµβαση η οποία θα έρθει προς έγκριση.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και την πρόταση του ∆ηµάρχου
Οµόφωνα αποφασίζει
(Υπέρ ψήφισε και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής κ.Αναστάσιος
Θερµός)
α) Την αναβολή του θέµατος.
β) Τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούµενης από τον Αντιδήµαρχο κ.Σούνδια Πραξιτέλη, τον
Αντιδήµαρχο κ.Καρτάνο Ιωάννη, τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.Αραβανή Γεράσιµο,
Κονιδάρη Κυριάκο, Στραγαλινό Βασίλειο, τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής
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κ.Θερµό Αναστάσιο και τον κάτοικο της Κοινότητας κ.Γαζή Φώτη, η οποία θα λάβει υπόψη της
τις προτάσεις και τις σηµερινές επισηµάνσεις και συγκεκριµένα:
1) Το Μεγανήσι να υδροδοτείται από τη συγκεκριµένη γεώτρηση.

2) Τον αποκλειστικό έλεγχο να τον έχει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και ο
∆ήµος Μεγανησίου να ορίσει Τεχνικό Σύµβουλο για τον έλεγχο της λειτουργίας.
3) Το νερό να πηγαίνει στη δεξαµενή από τη γεώτρηση.
4) Ο ∆ήµος Μεγανησίου να τοποθετήσει µετρητή.
5) Τα έργα και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος να επιβαρύνουν το ∆ήµο Μεγανησίου.
6) Να γίνει διαχωρισµός της δεξαµενής για την άρδευση (ένα διαµέρισµα για ύδρευση
Μεγανησίου και το άλλο διαµέρισµα θα εξυπηρετεί την άρδευση).
7) Η σύµβαση να είναι 7ετής.
8) Με νέα απόφασή του το ∆.Σ. θα προβλέπει στον προϋπολογισµό ένα έργο κατ' έτος
ύψους 12.000,00 €, ύστερα από υπόδειξη της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής και της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελλοµένου.
Η παραπάνω Επιτροπή θα συντάξει προγραµµατική σύµβαση η οποία θα έρθει προς
έγκριση στο ∆.Σ.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Λιβιτσάνος και Β.Στραγαλινός
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 290/12.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

6

