ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 39/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ.
2208/8-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Σκληρός Παναγιώτης
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Μήτσουρας Πέτρος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7
Βλάχος Κων/νος
7
Σκληρός Φίλιππος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερμός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Παπαδόπουλος Ανδρέας
14
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
15
Τριλίβας Χρήστος
15
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
19
Βικέντιος Νικόλαος
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
Γαρύφαλλος Δημήτριος
24
25
Κοντομίχης Ευάγγελος
25
26
Κακλαμάνη Αναστασία
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία, Σκλαβενίτης Ευάγγελος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέματος.
ου
Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της
ου
Η.Δ. Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο της Η.Δ. της αρ. 5ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και
Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

1

Για την συζήτηση του θέματος, εκλήθη νομίμως και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βαυκερής του Δήμου
Λευκάδας, ο οποίος ήταν παρών.
Συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Μεγανησίου κ. Παύλος Δάγλας και οι δημοτικοί σύμβουλοι
Μεγανησίου, Αθανάσιος Κονιδάρης και Βησσαρία Πολίτη.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούμενος το θέμα (και διορθώνοντας την εισήγησή του ως
προς το Δ.Δ. Βαυκερής το οποίο γίνεται Τ.Κ. Βαυκερής), είπε τα εξής:
«Ο Δήμος Μεγανησίου υδρεύεται από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.
Όμως κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (μήνες καλοκαιριού), η
κύρια ποσότητα νερού για την ύδρευση του Δήμου Μεγανησίου παρέχεται από τη γεώτρηση στη θέση
«ΚΟΛΩΝΙ» του Τ.Κ. Βαυκερής.
Το 1981 συντάχθηκε το πρώτο συμφωνητικό ύδρευσης του Μεγανησίου από τη συγκεκριμένη
γεώτρηση. Το συμφωνητικό υπέγραψαν ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Βαυκερής και ο τότε πρόεδρος
του Συνδέσμου Ύδρευσης Κοινοτήτων Μεγανησίου.
Η γεώτρηση έχει αντλητική παροχή περίπου 110m3/h (κυβικά μέτρα ανά ώρα) και το αντλούμενο νερό
της που χρησιμοποιείται για άρδευση της περιοχής καθώς και για ύδρευση του Μεγανησίου αποτελεί
περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Λευκάδας.
Ο Δήμος Μεγανησίου για να διασφαλίσει τις ποσότητες του χορηγούμενου νερού κατασκεύασε δεξαμενή
χωρητικότητας 400m3 σε ιδιόκτητο οικόπεδό του. Οι σημερινές ανάγκες του Δήμου Μεγανησίου απαιτούν
3
3
περίπου 130.000m νερό ετησίως, το οποίο προσεγγιστικά κατανέμεται ως εξής: 95.000m για τους 5
3
καλοκαιρινούς μήνες (από Μάη μέχρι Σεπτέμβρη) και 35.000m για τους υπόλοιπους 7 μήνες.
Επειδή οι υπάρχουσες ανάγκες του Μεγανησίου σε νερό είναι αυξημένες (σε σχέση με το παρελθόν) και
θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται, οι δε ποσότητες νερού που παρέχει ο Σύνδεσμος Ύδρευσης δεν είναι
επαρκείς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, καθίσταται αναγκαία η συνέχιση της υδροδότησης
από την παραπάνω γεώτρηση. Για να γίνεται όμως τούτο με σωστό τρόπο ώστε να μην αδικούνται οι
καλλιεργητές της περιοχής που χρησιμοποιούν το νερό για άρδευση, αλλά και για να εξασφαλίζεται
ικανοποιητική παροχή νερού για την ύδρευση του Μεγανησίου προτείνεται ο καθορισμός των όρων
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δυο Δήμων και η εφαρμογή της Σύμβασης αυτής.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς
και του Δημάρχου Μεγανησίου και των παριστάμενων Δημοτικών Συμβούλων Μεγανησίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Καββαδάς Θωμάς, Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Γληγόρης Κων/νος.
Κατά ψήφισε και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βαυκερής.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
1) Την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου
που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου, ως κατωτέρω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Στη Λευκάδα σήμερα την ………….. ημέρα …… του έτους 2018, οι φορείς που αναφέρονται κατωτέρω και θα
καλούνται στο εξής συμβαλλόμενοι:
Α) Ο Δήμος Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ.
Δρακονταειδή Κωνσταντίνο του Χρήστου και
Β) Ο Δήμος Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ.
Δάγλα Παύλο του Γερασίμου, αποδέχονται τα κάτωθι:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Λευκάδας αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας του για την κάλυψη σε επάρκεια και
ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Μεγανησίου, θα του παρέχει ικανή ποσότητα νερού από τη
γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής, σε περιπτώσεις ανεπάρκειας της γεώτρησης οι
ανάγκες του Δήμου Μεγανησίου θα καλύπτονται από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και
Αιτωλοακαρνανίας.
ο

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθορισμός των όρων για την εκμετάλλευση από τους Δήμους
Λευκάδας και Μεγανησίου, της γεώτρησης στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της Τ.Κ. Βαυκερής του Δήμου Λευκάδας, με σκοπό
την ύδρευση του Δήμου Μεγανησίου.
ο
Άρθρο 2

2

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης). Αποτελεί δε τροποποίηση
της υπογραφείσας την 17/4/1981 όμοιας, μεταξύ της τότε κοινότητας Βαυκερής και του τότε Συνδέσμου Ύδρευσης
Μεγανησίου Λευκάδας, περί παροχής ύδατος στον Σύνδεσμο Μεγανησίου από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ»
της κοινότητας Βαυκερής.
Την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισής του αντλούμενου νερού από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της Τ.Κ.
Βαυκερής (κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και για άρδευση) θα έχει ο Δήμος Λευκάδας.
ο
Άρθρο 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Οι Δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου συνεργάζονται για την ορθολογική χρήση της γεώτρησης σχετικά με την
ποιότητα και την ποσότητα του αντλούμενου νερού καθώς και για τη διασφάλιση των αποθεμάτων, θέτοντας όρια στη
λειτουργία της γεώτρησης.
Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος άρδευσης της περιοχής
που βρίσκεται η γεώτρηση με δική του κανονιστική απόφαση, για την ορθολογική χρήση του νερού και την αποφυγή
σπατάλης του.
Ο Δήμος Λευκάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγανησίου, και με τη συνδρομή τεχνικών, μεταφέρει το νερό της
γεώτρησης με αγωγό στην υπάρχουσα δεξαμενή, διαμορφωμένη κατάλληλα για αποθήκευσή του με τρόπο που να
επιτρέπει την ισομερή κατανομή του για ύδρευση και άρδευση. Από τον πυθμένα της δεξαμενής εξέρχονται δυο
αγωγοί ικανοί να μεταφέρουν ισοδύναμες ποσότητες νερού, ο ένας για ύδρευση του Δήμου Μεγανησίου και ο άλλος
για άρδευση της Τ.Κ. Βαυκερής, με προτεραιότητα την ύδρευση.
Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει τη φροντίδα και τις δαπάνες διαμόρφωσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του
περιβάλλοντος χώρου της γεώτρησης.
Η μη τήρηση των ουσιωδών υποχρεώσεων της σύμβασης παρέχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμφωνα με το
Νόμο.
ο

Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Ο Δήμος Μεγανησίου υδροδοτείται από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛΩΝΙ» της Τ.Κ. Βαυκερής και σε περιπτώσεις
ανεπάρκειας νερού ή αδυναμίας μεταφοράς του, υδροδοτείται συμπληρωματικά από το Σύνδεσμο Ύδρευσης
Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας.
Ο Δήμος Μεγανησίου υποχρεούται μετά την υπογραφή της παρούσας, άμεσα να τοποθετήσει υδρόμετρα στην
έξοδο του αγωγού από τη δεξαμενή καθώς και στην αρχή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού στη θέση
«ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ», σε εμφανές σημείο με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τους.
Ο Δήμος Μεγανησίου αναλαμβάνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υδροδοτικού συστήματος
(γεώτρηση-αντλία-δεξαμενή-αγωγός) συμπεριλαμβανομένου του κόστους ηλεκτροδότησης.
Ο Δήμος Μεγανησίου βαρύνεται με το οικονομικό κόστος των έργων βελτίωσης λειτουργίας του συστήματος
γεώτρηση-δεξαμενή. Η εκτέλεση των έργων αυτών θα συναποφασίζεται από τον Δήμο Λευκάδας και τον Δήμο
Μεγανησίου, θα επιβλέπονται δε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.
ο

Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
Η ποσότητα νερού από τη γεώτρηση που θα καταναλώνει ο Δήμος Μεγανησίου καταμετράται με το υδρόμετρο που
θα τοποθετήσει ο Δήμος Μεγανησίου στην έξοδο της δεξαμενής.
Ο Δήμος Μεγανησίου καταβάλλει στον Δήμο Λευκάδας το αντίτιμο του νερού που καταναλώνει σύμφωνα με τις
ενδείξεις του υδρομέτρου.
Η καταμέτρηση θα γίνεται κάθε τέλος τετραμήνου από υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας και υπάλληλο του Δήμου
Μεγανησίου. Η καταβολή του αντιτίμου θα γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της καταμέτρησης.
Η τιμή για κάθε κυβικό μέτρο νερού που προμηθεύεται ο Δήμος Μεγανησίου από τη γεώτρηση ορίζεται σε 0,10
ευρώ (πληρώνεται στον Δήμο Λευκάδας), ενώ η αντίστοιχη τιμή για το νερό που προέρχεται από το Σύνδεσμο
Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας είναι 0,17 ευρώ (πληρώνεται στο Σύνδεσμο).
ο

Άρθρο 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και την υλοποίηση των όρων της παρούσας
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συνιστάται κοινή επιτροπή ελέγχου και
παρακολούθησης της Σύμβασης. Η επιτροπή θα αποτελείται από: α) Εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδας, β)
Εκπρόσωπο του Δήμου Μεγανησίου.
ο

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις καταγγελίας της σύμφωνα με το άρθρο 3.
ο

Άρθρο 8
ΡΗΤΡΕΣ
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Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η
παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης (που θεωρούνται όλοι σημαντικοί) ή η παράβαση του νόμου
ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα των συμβαλλομένων μερών, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να
ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί με
αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης να διατάζονται τα ακόλουθα:
α) Σύσταση περί εφαρμογής των όρων της σύμβασης.
Β) Καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που επήλθε από τη μη εφαρμογή των όρων.
ο

Άρθρο 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Εφόσον υπάρξει αθέτηση των όρων της Σύμβασης θα ενημερώνεται η επιτροπή παρακολούθησης. Η οποιαδήποτε
διαφορά ή αμφισβήτηση κατά την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιλύεται από τριμελή
επιτροπή στην οποία συμμετέχουν:
1. Ο Δήμαρχος Λευκάδας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ως πρόεδρος.
2. Ο Δήμαρχος Μεγανησίου και
3. Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής.
Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης διαφορών από την παραπάνω τριμελή επιτροπή, αρμόδια για την επίλυση των
διαφορών είναι τα Δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λευκάδας.
ο

Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καμιά τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης δεν είναι νόμιμη και ισχυρή χωρίς την έγγραφη σύμφωνη
γνώμη των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τους όρους της
Σύμβασης, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων δεν
μπορούν να θεωρηθούν ως αιτία παραίτησης των συμβαλλομένων από δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων που δεν αναφέρονται στη Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη, αφού
αναγνώστηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε δυο αντίτυπα εκ των οποίων έλαβε από ένα καθένα των
συμβαλλομένων μερών.
Η παραπάνω προγραμματική Σύμβαση ψηφίστηκε:
α. Από το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας με την υπ’ αριθμόν ………………. απόφασή του.
β. Από το Δ.Σ. του Δήμου Μεγανησίου με την υπ’ αριθμόν ………………. απόφασή του.
Καταργεί δε κάθε άλλη σχετική προηγούμενη σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ των παραπάνω εμπλεκομένων μερών.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 39/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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