Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 7/2011
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:11/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα
στις 22 του µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
13:00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή
µετά την αριθ. πρωτ. 25223/18.8.2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Πρόσκληση επιδόθηκε και στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κο
Καραλιόλιο Γεώργιο.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
2.Αραβανής Ελευθέριος
κανένας
3.Σκιαδά Ζωή
4.Καρβούνης Σπυρίδων
5.Ρόκκος Στυλιανός
6.Βικέντιος Νικόλαος
7.Καρτάνος Ιωάννης
8.Σώλος Φώτιος,
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Παρόν ήταν και ο Γεν. Γραµµατέας του ∆ήµου κος Καραλιόλιος
Γεώργιος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ροντογιάννη ∆ήµητρα,
Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1Ο : Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης Εφαρµογής του
∆ήµου Λευκάδας µε την Ε.Υ∆.ΑΠ.
Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, ∆ήµαρχος Λευκάδας, Πρόεδρος
Εκτελεστικής Επιτροπής .
Ο εισηγητής θέτει υπόψη των µελών την Προγραµµατική Σύµβαση
Εφαρµογής του ∆ήµου µε την Ε.Υ∆.ΑΠ. που έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στην

Αθήνα

σήµερα

την

ηµέρα

……………….και

………………………οι παρακάτω υπογράφοντες συµβαλλόµενοι:
1.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, όπως εν προκειµένω,

εκπροσωπείται

νόµιµα από τους :
α)

Υπουργείο

Εσωτερικών,

που

εδρεύει

……………………………………….
β) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που
εδρεύει ……………….
γ) Υπουργείο Οικονοµικών, που εδρεύει ……………….
δ) Υπουργείο Υποδοµών, που εδρεύει………………………..
2.

Η εταιρεία µε την επωνυµία " ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

" (Ε.Υ.∆.Α.Π.),

που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (Ωρωπού 156, 111 46) και
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσης από τον
κ……………………,

σύµφωνα

µε

την

υπ’

αριθµ.

…………..απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
(και Εναλλακτικά στην παρούσα και κατ’ εφαρµογή των
συνδυασµένων διατάξεων του άρθρου 100 ν. 3852/2010, άρθρο 1
παρ. 6 του νόµου 1256/1982 και άρθρο 1 παρ. 6α του ν. 2744/1999
δύναται να συµβληθεί η θυγατρική εταιρεία της εταιρείας
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε., ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. που έχει συσταθεί µε
ειδικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσης
συµφωνίας).

3.1 . O ∆ήµος ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
έχοντας υπόψιν:

και

Α. 1. Το Π.∆. 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) «Σύσταση
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των
αρµοδιοτήτων του».
2. Το Π.∆. 185/09 (ΦΕΚ 213 Α/7-10-2009) «Ανασύσταση του
Υπουργείου

Οικονοµικών,

συγχώνευση

του

Υπουργείου

Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
µετονοµασία

του

Ανταγωνιστικότητας

σε
και

Οικονοµίας,

«Υπουργείο
Ναυτιλίας»,

µετατροπή

του

Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραµµατεία
Μακεδονίας

-

Θράκης

και

υπαγωγή

στο

Υπουργείο

Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας - Θράκης
και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής».
3. Το Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄/5.11.2009) «Καθορισµός και
Ανακατανοµή των Αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
4. Το Π.∆. 96/2010 (ΦΕΚ 170 Α΄/28 Σεπτεµβρίου 2010) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισµός

των

αρµοδιοτήτων

του

και

ανακατανοµή

αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Το Π.∆. 127/2010(ΦΕΚΑ΄214/20.12.2010) «Ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων,

∆ικαιοσύνης,

∆ιαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

∆ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».
6. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147/27.6.2011) «∆ιάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας,
∆ια

Βίου

Μάθησης

και

Θρησκευµάτων

της

Γενικής

Γραµµατείας Νέας Γενιάς».
7. Την υπ’ αρ. Υ351/8.7.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
Β’

1603/11.7.2011),

αρµοδιότητες

του

µε

την

Αναπληρωτή

οποία

καθορίστηκαν

Υπουργού

οι

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χαράλαµπου Παµπούκη.
Β. 1. Τον νόµο 3852/2010 περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
2. Τον νόµο 1068/1980 Περί συστάσεως ενιαίου

φορέως

Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.
3. Τον νόµο 2744/1999 Ρυθµίσεις θεµάτων της Εταιρείας
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ∆.Α.Π.) και
άλλες διατάξεις.
συνοµολογούν και συναποδέχονται τα κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1
Προοίµιο
1.1. Η εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής πόσιµου νερού και της
επεξεργασίας των παραγόµενων λυµάτων στον ∆ήµο Λευκάδας,
συνιστά αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξή τους και ταυτόχρονα
υποχρέωση που θεσπίζεται από σειρά σχετικών Κοινοτικών
Οδηγιών και ∆ιεθνών Συνθηκών τις οποίες καλείται να εφαρµόζει το
Ελληνικό Κράτος.

1.2. Ο ∆ήµος Λευκάδας συστήθηκε µε την ……………πρόβλεψη του
ν.3852/2010. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Λευκάδας µε αριθµό………., αποφασίσθηκε η επί της αρχής
έγκριση συµφωνίας του ∆ήµου και της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. (ή της
θυγατρικής αυτής ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.) για την ολοκληρωµένη
διαχείριση

και

λειτουργία

των

συστηµάτων

Παραγωγής

Επεξεργασίας και ∆ιανοµής Πόσιµου Ύδατος και Συλλογής και
Επεξεργασίας.
1.3. Με την Προγραµµατική Σύµβαση αυτή επιδιώκεται :
1.3.1. Η ταχεία υλοποίηση και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος
ύδρευσης – αποχέτευσης του ∆ήµου αξιοποιώντας την µεγάλη
τεχνογνωσία και αποτελεσµατικότητα της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε..
1.3.2.

Η διαµόρφωση συνθηκών ενίσχυσης και ανάπτυξης της τοπικής
οικονοµίας και της στήριξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων
στον ∆ήµο λογω της βέλτιστης λειτουργίας του συστήµατος
Ύδρευσης- Αποχέτευσης του νησιού.

1.3.3. Η απελευθέρωση σηµαντικού ποσοστού των τακτικών εσόδων του
∆ήµου

που

σήµερα

καλύπτουν

δαπάνες

λειτουργίας

και

συντήρησης του συστήµατος και το οποίο µπορεί να διοχετευτεί σε
άλλα έργα υποδοµής.
1.3.4. Η δηµιουργία ενός προτύπου ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης
και συνολικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείµενο της σύµβασης
2.1. Αντικείµενο της παρούσης

προγραµµατικής σύµβασης πλαισίου

είναι η εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία στον ∆ήµο
Λευκάδας:

• Συστήµατος παραγωγής, επεξεργασίας και διανοµής πόσιµου
ύδατος.
• Συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας λυµάτων.
2.2. Προκειµένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του αντικειµένου της
παρούσης ο ∆ήµος Λευκάδας συµφωνεί στην κατάργηση των
∆ηµοτικών Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης. (σε εφαρµογή του
ν.3852/2010 και της κείµενης νοµοθεσίας περί ΟΤΑ, σε συνδυασµό
µε τις προβλέψεις του ν.2744/1999) και την ανάθεση των πάσης
φύσεως αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του συστήµατος
ύδρευσης και αποχέτευσης στην θυγατρική εταιρεία της Ε.Υ.∆.Α.Π
Α.Ε. µε την επωνυµία Ε.Υ∆.Α.Π.

ΝΗΣΩΝ Α.Ε. η οποία κατ΄

εφαρµογή των άρθρων 1 παρ. 6α και 8 νόµου 2744/1999 θα
αναλάβει την άσκηση των αρµοδιοτήτων του αντικειµένου

της

παρούσης σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών
3.1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την χρηµατοδότηση για την
εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία των συστηµάτων, και
ειδικά την χρηµατοδότηση έργων υποδοµών του συστήµατος
ύδρευσης- αποχέτευσης από τους πόρους και τα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα που διαχειρίζεται καθώς και τον έλεγχο της
υλοποίησης και την εποπτεία της συνάφειας των προτάσεων του
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του ∆ήµου Λευκάδας και της Εθνικής
Στρατηγικής χρηµατοδοτήσεων. Επίσης το Ελληνικό ∆ηµόσιο
αναλαµβάνει την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και
εξουσιοδοτικών διατάξεων που προβλέπονται στον ν.2744/1999

αλλά και των αναγκαίων θεσµικών παρεµβάσεων για την
απρόσκοπτη υλοποίηση της παρούσας.
3.2. Η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. αναλαµβάνει τον σχεδιασµό, την µελέτη
υλοποίησης καθώς και την λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση
του συστήµατος ύδρευσης - αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας.
Επίσης θα έχει την αρµοδιότητα και ευθύνη συντονισµού των
αναβαθµίσεων του. Η

ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. θα ασκεί τα

καθήκοντα Προϊσταµένης Αρχής, ∆ιευθύνουσας, και Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας για την κατασκευή κάθε έργου υποδοµής .
3.3. Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραχωρεί στην
ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. καθ’ όλην την διάρκεια της σύµβασης την
χρήση οικοπέδων κατάλληλων κατά θέση και έκταση για την
τοποθέτηση των πάσης φύσεως αναγκαίων εγκαταστάσεων για την
υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσης (ενδεικτικά µονάδες
αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων κλπ)
3.4. Ο ∆ήµος Λευκάδας παραχωρεί µε την υπογραφή της παρούσας στην
ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. την χρήση υφισταµένων και νέων υποδοµών
και δικτύων των ως άνω συστηµάτων, λοιπών υποδοµών,
µηχανηµάτων και κάθε κινητού και ακίνητου µέσου για την
εκτέλεση της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης Εφαρµογής.
3.5. Ο ∆ήµος Λευκάδας παραµένει κύριος του συνόλου των παγίων
εγκαταστάσεων πλην των εργοστασίων αφαλάτωσης (στο βαθµό
που απαιτηθούν), τα οποία θα περιέλθουν σε αυτόν µετά την λήξη
της παρούσας.
3.6. Ο ∆ήµος Λευκάδας εκχωρεί πλήρως την άσκηση των αρµοδιοτήτων
λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του συστήµατος ύδρευσηςαποχέτευσης στην εταιρεία Ε.Υ∆.ΑΠ. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. για όλη την
διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης Εφαρµογής.

ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι – Χρηµατοδότηση
4.1. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση της προγραµµατικής
σύµβασης και των προσαρτηµάτων της µπορεί να χρηµατοδοτούνται
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µέσω προγραµµάτων
συγχρηµατοδοτούµενων

από

την

Ευρωπαϊκή

Ένωση

ή

προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αµιγώς από εθνικούς πόρους,
τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά
προγράµµατα, καθώς και από τους προϋπολογισµούς και τα
κεφάλαια

των

συµβαλλόµενων

φορέων.

Είναι

δυνατή

η

χρηµατοδότηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου
τοµέα που δεν µετέχουν στην προγραµµατική σύµβαση.
4.2. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα µεριµνήσει για την δέσµευση σχετικών
δαπανών από Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Π∆Ε, Κοινοτικοί Πόροι
κλπ) βάσει των προβλέψεων του Επιχειρησιακού σχεδιασµού και
των αναπροσαρµογών του και των σχετικών πράξεων ένταξης και
ολοκληρωµένης διαχείρισης, οι οποίες αποτελούν προσάρτηµα στην
παρούσα σύµβαση.
4.3. Αναπόσπαστα Προσαρτήµατα στην Παρούσα Σύµβαση αποτελούν
1) ο Επιχειρησιακός Σχεδιασµός στον οποίο περιλαµβάνονται οι
Παράµετροι και τα Στοιχεία της παρούσας Προγραµµατικής
Σύµβασης, µε τις εκαστοτε ετήσιες αναπροσαρµογές αυτών οι
οποίες θεωρούνται γραπτές τροποποιήσεις της παρούσας σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα 2) η Τεχνική Αποτύπωση όπως
προέκυψε από την έρευνα της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.
4.4. Ο ∆ήµος Λευκάδας εκχωρεί µε την υπογραφή της παρούσας προς
την Ε.Υ∆.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε., τα προσδιοριζόµενα πάσης φύσεως,

τέλη σχετικά µε την ύδρευση και την αποχέτευση, από την
υπογραφή της παρούσας και εντευθεν.
4.5. Ειδικότερα ο ∆ήµος Λευκάδας συναινεί στην από και δια της
υπογραφής της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης Εφαρµογής,
υποκατάστασή τους από την Ε.Υ∆.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. στην
είσπραξη των επιβαλλοµένων τελών και αξίας καταναλισκοµένου
ύδατος, απ’ ευθείας από τους δηµότες εκάστου συµβαλλόµενου
Ο.Τ.Α.
Το

ύψος

των

εκάστοτε

τελών

προσδιορίζεται

δια

του

Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και υπόκειται στον ετήσιο έλεγχο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
Παραµέτρους και τα Στοιχεία της παρούσας Προγραµµατικής
Σύµβασης, όπως αναφέρονται στο προσάρτηµα.

ΑΡΘΡΟ 5
Προϋπολογισµός
5.1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, πρβλέπει ότι για την ∆ιαχείριση και
Λειτουργία του συστήµατος Ύδρευσης- Αποχέτευσης του ∆ήµου
Λευκάδας δεν προβλέπονται δαπάνες του ∆ήµου.
5.2. Στον Επιχειρησιακό σχεδιασµό και στα στοιχεία των Παραµέτρων
και Στοιχείων της Προγραµµατικής Σύµβασης προβλέπονται οι
πιθανές υποχρεώσεις του ∆ήµου για σηµαντικά έργα Υποδοµής. Ο
σχεδιασµός και η πρόβλεψη των έργων αυτών είναι ευθύνη της
ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και ακολουθεί τις προβλέψεις της παρούσας
σύµβασης για τον τρόπο χρηµατοδότησης. Η κυριότητα των έργων
αυτών ανήκει στον ∆ήµο.
5.3 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα επικαιροποείται σε ετήσια βάση µε
πρόβλεψη

των

σχετικών

ηµεροµηνιών

ψήφισης

του

προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας και θα περιλαµβάνει τις

προβλέψεις και τους προϋπολογισµούς των απαιτούµενων ειδικών
αναγκαίων

έργων

υποδοµής,

των

συστηµάτων

παραγωγής,

επεξεργασίας και διανοµής πόσιµου ύδατος και συλλογής και
επεξεργασίας λυµάτων.
5.4. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο, απολογισµό
στόχων και προσαρµογή του, στην βάση των προτάσεων της τοπικής
κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάθε
νησιωτικού ∆ήµου, µε προβλέψεις χρηµατοδοτικών πηγών και
πόρων αναγκαίων έργων υποδοµής, τα οποία θα καθορίζονται σε
αυτό.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ιάρκεια της σύµβασης
6.1. Η διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης εφαρµογής
ξεκινά από την υπογραφή τους και ορίζεται σε χρονικό διάστηµα
είκοσι (20) ετών.
6.2. Καµία τροποποίηση ή παράταση της σύµβασης δεν αναγνωρίζεται
χωρίς

έγγραφο

πού

θα

υπογράφεται

από

τους

νόµιµους

εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, εξουσιοδοτηµένους κατά
τον νόµο.
6.3 Οι αναπροσαρµογές και επικαιροποιήσεις των παραµέτρων και
στοιχείων του επιχειρησιακού Σχεδιασµού όπως και κάθε άλλου
στοιχείου των προσαρτηµάτων θεωρούνται από την ηµεροµηνία
αποδοχής από τον ∆ήµο Λευκάδας και την ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
αυτοδίκαια ως τροποποιήσεις της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 7
Επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης - Αρµοδιότητες

7.1. Για την καλύτερη δυνατή συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών
και την υλοποίηση των Στόχων της Προγραµµατικής Σύµβασης
Εφαρµογής, συγκροτείται πενταµελής Επιτροπή Παρακολούθησης
που αποτελείται από:
1. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόµενο από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως
Πρόεδρο.
2. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόµενο από το
Υπουργείο Εσωτερικών, ως Αντιπρόεδρο.
3. Έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόµενο από το
Υπουργείο Οικονοµικών.
4. Ένα εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόµενο από την
Ε.Υ∆.Α.Π. ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και
5. Ένα εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού, οριζόµενο από τον
∆ήµο Λευκάδας
7.2. Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής του
εκπροσώπου τους ή του αναπληρωτή του στην Επιτροπή µε
προηγούµενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο αυτής.
7.3. Η Επιτροπή θα έχει σαν σκοπό την εποπτεία του αντικειµένου της
σύµβασης και την λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτηµα πού ανακύπτει
από την ερµηνεία και εφαρµογή της σύµβασης αυτής,

θα

παρακολουθεί την υλοποίηση των όρων της σύµβασης, θα επιλύει
κάθε διαφορά που θα προκύπτει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα συντάσσει σχετικά πρακτικά
και ετήσιο απολογισµό αξιολόγησης του αντικειµένου της
σύµβασης.
7.4. Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη την
διάρκεια της παρούσας και των προσαρτηµάτων αυτής.

7.7. Η Επιτροπή συνεδριάζει νόµιµα όταν στην σύνθεσή της µετέχουν ως
τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη περισσότερα από τα µισά των
διορισµένων τακτικών µελών και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.

ΆΡΘΡΟ 8
Σχέση Προγραµµατικής Σύµβασης Εφαρµογής και Προγραµµατικής
Σύµβασης Πλαίσιο Νήσων
8.1 Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση Εφαρµογής µπορεί µε
συµφωνία όλων των συµβαλλοµένων µερών να αποτελέσει
προσάρτηµα για το σύνολο των προβλεποµένων σε αυτήν,
γενικότερης Προγραµµατικής Συµφωνίας Πλαίσιο όπως και των
προβλεποµένων στην κείµενη νοµοθεσία ΚΥΑ και άλλων
εξουσιοδοτικών

πράξεων

και

θεσµικών

προσαρµογών,

µε

αντικείµενο την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Λειτουργία των
Συστηµάτων Ύδρευσης- Αποχέτευσης των νησιών της Ελληνική
Επικράτειας και την συµµετοχή των ως άνω συµβαλλοµένων µερών
αυτής και των ΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 9
Επίλυση ∆ιαφορών- ∆ιαιτησία.
9.1 Οποιαδήποτε αµφισβήτηση ως προς την ερµηνεία των όρων της
παρούσας σύµβασης επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης
αυτής. Ρητά συµφωνείται ότι οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές
για τα συµβαλλόµενα µέρη.

ΑΡΘΡΟ 10
Γενικές διατάξεις :

10.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος
συµφωνουµένων απάντων ως ουσιωδών, παρέχει σε καθένα από
τα µέρη το δικαίωµα να υπάγει την διαφορά προς επίλυση στην
αποφασιστική αρµοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 7 της
παρούσας ως και να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε ζηµιά τους
που επέρχεται από την παραβίαση των όρων αυτής.,
10.2. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας συµβάσεως θα
αποδεικνύεται αποκλειστικώς και µόνο εγγράφως, αποκλεισµένου
οποιουδήποτε άλλου συστατικού τύπου η αποδεικτικού µέσου, µε
οµόφωνη απόφαση των συµβαλλοµένων σε αυτήν µερών.
10.3

Ειδικότερα

οι

αναπροσαρµογές

και

επικαιροποιήσεις

των

παραµέτρων και στοιχείων του επιχειρησιακού Σχεδιασµού όπως
και κάθε άλλου στοιχείου των προσαρτηµάτων θεωρούνται από
την ηµεροµηνία αποδοχής από τον ∆ήµο Λευκάδας και την
ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., αυτοδίκαια ως τροποποιήσεις της
παρούσας που παράγουν έννοµο συµφέρον.
10.4. Κοινοποίηση εγγράφων θα γίνεται στις διευθύνσεις που
αναγράφονται στο παρόν. Σε περίπτωση δε αλλαγής αυτών
έκαστος των συµβαλλοµένων υποχρεούται όπως γνωστοποιήσει
στο άλλο µέρος τούτο εγγράφως, άλλως η επίδοση εις την στο
παρόν αναφερόµενη διεύθυνση θα αποτελεί τεκµήριο της γνώσης
του ετέρου µέρους.

Η παρούσα Σύµβαση καταρτίστηκε σε …………όµοια πρωτότυπα, το
καθένα από ……….(…) σελίδες, τα οποία υπογράφηκαν από τους
εκπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για
επιµέρους θέµατα της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Αρχικά αναφέρθηκε στην έως τώρα επικρατούσα κατάσταση
(διαρροές στο δίκτυο, µη εισπραττόµενοι λογαριασµοί, διασπάθιση
µεγάλων ποσών από ΣΑΤΑ, παράνοµες συνδέσεις κ.λπ.).
Στη συνέχεια ανέφερε ότι το ελληνικό ∆ηµόσιο προχωρεί σε
προγραµµατικές συµβάσεις µε νησιωτικούς ∆ήµους. Το ίδιο και µε τη
Λευκάδα ( τον Κάλαµο και τον Καστό).
Η Ε.Υ∆.ΑΠ. έκανε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των
υποδοµών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και µετά από συνεχείς
επαφές και επικοινωνία µε το ∆ήµο Λευκάδας προχωρήσαµε στη
σύνταξη της Προγραµµατικής Σύµβασης Εφαρµογής.
Με την Ε.Υ∆.ΑΠ. που έχει τεράστια εµπειρία και την κατάλληλη
τεχνογνωσία θα εξασφαλισθεί επιστηµονική λύση στο πρόβληµα µε τη
µεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τους δηµότες.
Ακολούθως τόνισε :
Α’. Ως προς τα δεδοµένα ότι:
1. η διάρκεια της Σύµβασης είναι 20 έτη
2. το ποσοστό κάλυψης ∆ήµου για την ύδρευση θα είναι:
-α. σε εντός σχεδίου περιοχές , εντός ζώνης και εντός σχεδίου
οικισµούς αδιάλειπτη παροχή 100%, εντός τριών ετών από την
υπογραφή της σύµβασης.
-β. εκτός σχεδίου οικισµούς ή µεµονωµένες εγκαταστάσεις
κατόπιν συµφωνίας και µε κοινοποίηση στο ∆ήµο
3. το ποσοστό κάλυψης του ∆ήµου για την αποχέτευση , 80% για
τους εντός σχεδίου οικισµούς άνω των 2.000 κατοίκων, σύµφωνα µε
κοινοτική οδηγία
4. η ευθύνη της αποκλειστικής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του
Συστήµατος Ύδρευσης –Αποχέτευσης ανήκει 100% στην ΕΥ∆ΑΠ
ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
5. η επέµβαση για την αποκατάσταση βλαβών , η οποία θα είναι
άµεση σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ
Α.Ε. , ανήκει αποκλειστικά στην ΕΥ∆ΑΠ.
6. η ιδιοκτησία υποδοµών και δικτύων ανήκει κατά 100% στο
∆ήµο και στους ∆ηµόσιους φορείς.
7. η χρηµατοδότηση υπολειπόµενων βασικών υποδοµών του
συστήµατος ύδρευσης –αποχέτευσης είναι ευθύνη του ∆ήµου, οι δε
τρόποι κάλυψης της χρηµατοδότησής τους γίνεται µε ένταξη σε
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, χρηµατοδοτικά µέσα τύπου ΕΤΕπ κ.λπ
και µε πρόβλεψη ειδικού τέλους νέων έργων
8. σε υπό κατασκευή ή εξέλιξη έργα που παραλαµβάνονται από το
∆ήµο ενηµερώνεται η ΕΥ∆ΑΠ και αποφαίνεται για την τεχνική τους

αρτιότητα και τη δυνατότητα ενσωµάτωσής τους στο αντίστοιχο
σύστηµα.
9. το κόστος προµήθειας νερού για το διαχειριστή 0 ευρώ
10. το κόστος προµήθειας νερού για το ∆ιαχειριστή επί πηγών,
γεωτρήσεων ή αγωγού Λούρου: 0 ευρώ. Το κόστος λειτουργίας των
αντλιοστασίων Ακτίου καλύπτεται από την ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
11. η συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάνες Συντήρησης και
Λειτουργίας του ∆ικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι 0%.
12. η συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάνες επέκτασης των ∆ικτύων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι 100% µε τις εξής προβλέψεις:
α. ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
β χρηµατοδοτικά µέσα
γ πρόβλεψη ειδικού τέλους νέων έργων
13. 0% η συµµετοχή της ΕΥ∆ΑΠ στην κατασκευή νέων έργων
υποδοµής- αντίθετα, οι δαπάνες εκπόνησης µελετών του συστήµατος
δικτύου Ύδρευσης-Αποχέτευσης επιβαρύνουν κατά 100% την ΕΥ∆ΑΠ.
Β’. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ:
Όλες οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν το
Σύστηµα Ύδρευσης-Αποχέτευσης και δεν συµπεριλαµβάνονται στην
Σύµβαση καταργούνται. Οι προβλέψεις Απολογισµού-Προγραµµατισµού
γίνονται ετήσια µε γνωστοποίηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ίδιο και
οι αναµορφώσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Γ’. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ:
-στο 97% των κατοίκων η παροχή νερού
-στο 95% του δικτύου ικανοποιητική πίεση
-ποιότητα νερού σε όλο το δίκτυο 99,5% (µε την οργανοληπτική
σε ποσοστό 99% και την υγιειονολογική σε ποσοστό 100%)
∆’. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ:
Ενηµέρωση καταναλωτών αστικών και αγροτικών περιοχών για
την εξοικονόµηση νερού, τον εµπλουτισµό και την αναγκαιότητα του
υδροφόρου ορίζοντα, περιορισµός στο ελάχιστο των διαρροών του
συστήµατος ύδρευσης κ.λπ.
Ε’. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ:
Σταδιακή αντικατάσταση του συνόλου των υδροµέτρων µε αντίστοιχα
ψηφιακών µετρήσεων για τη δυνατότητα τηλεµετρίας στην διαχείριση
και κατανάλωση και έλεγχο του καταναλωτή-οι λογαριασµοί εκδίδονται
ανά τρίµηνο-πάγιο τέλος ανά λογαριασµό-ελάχιστη τιµολογούµενη
ποσότητα 10m3 ανά υδρόµετρο σε κάθε λογαριασµό-τέλος αποχέτευσης
µε βάση τα ισχύοντα κάθε φορά τιµολόγια µέχρι την εγκατάσταση νέων

υδροµέτρων και στη συνέχεια τέλος αποχέτευσης στο 75% επί του
τέλους ύδρευσης-το τέλος αποκοµιδής λυµάτων βόθρων προσδιορίζεται
από την ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
-Για τις οικιακές καταναλώσεις υπάρχουν δύο επιλογές τιµολόγησης.
-υπάρχουν προαιρετικά ειδικά τιµολόγια επιχειρήσεων , µε ελάχιστη
τιµολογούµενη κατανάλωση 80κυβ. µετρ ανά µήνα.
-υπάρχει ειδικό τιµολόγιο για το ∆ήµο στη χαµηλότερη κλίµακα
τιµολογίου
-υπάρχει το κοινωνικό τιµολόγιο ( Αµεα, πολύτεκνοι κ.λπ) µε µείωση
50% επί του συνόλου του τιµολογίου.
-οσον αφορά στα τέλη νέων συνδέσεων για την ύδρευση 500 ευρώ ανά
σύνδεση και για την αποχέτευση 900 ευρώ ανά σύνδεση.
Σχετικά µε την αναπροσαρµογή τελών και παγίων:
-γίνεται ετησίως στη βάση ειδικού αλγόριθµου, µε γνωστοποίηση στο
∆ήµο. Ο αλγόριθµος αναπροσαρµογής του τιµολογίου πόσιµου νερού
βασίζεται σε πέντε παραµέτρους µε αντίστοιχη συνεισφορά-βαρύτητα
στο τελικό ποσοστό αναπροσαρµογής. Κάθε παράµετρος συνδέεται µε
ένα εξωτερικό-ουδέτερο δείκτη ο οποίος εισάγεται στην εξίσωση για να
υπολογισθεί η τελική ετήσια αναπροσαρµογή. Με τον αλγόριθµο αυτό
διασφαλίζεται η ανεξέλεκτη αναπροσαρµογή των τιµολογίων σε βάρος
των δηµοτών.
ΣΤ’. ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
Με την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος γίνεται εκχώρηση του
δικαιώµατος είσπραξης τελών στην ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
∆ιαιτησία µετά την οριστικοποίηση διαφωνίας ∆ήµου και ΕΥ∆ΑΠ
ΝΗΣΩΝ Α.Ε., Επιτροπή ∆ιαιτησίας αποτελούµενη από τα µέλη της
διοίκησης της προγραµµατικής συµφωνίας ( ∆ηµόσιο, ∆ήµος, ΕΥ∆ΑΠ
ΝΗΣΩΝ Α.Ε.).
Ως προς το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου που απασχολείται στην
ύδρευση και την αποχέτευση ο Πρόεδρος υπογράµµισε ότι δεν πρόκειται
να θιχθεί ούτε ένας υπάλληλος δεδοµένου ότι όλες οι ειδικότητες
µπορούν να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχες θέσεις του ∆ήµου. Στην
Προγραµµατική
Σύµβαση
υπάρχει
πρόβλεψη
αξιοποίησης
Εξειδικευµένου Προσωπικού του ∆ήµου στην ύδρευση και την
αποχέτευση, µε εξειδίκευση προβλέψεων της προγραµµατικής
συµφωνίας για τους όρους απασχόλησης σε περίπτωση βέβαια που
κάποιος υπάλληλος της ύδρευσης και αποχέτευσης επιλέξει να
απασχοληθεί στην ΕΥ∆ΑΠ.
Επιπλέον τόνισε ότι οι ευθύνες αδειοδοτήσεων , συνδέσεων, νοµιµότητας
λειτουργίας του υφιστάµενου συστήµατος Ύδρευσης-Αποχέτευσης
ανήκουν στο ∆ήµο Λευκάδας.
Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να
ψηφίσουν σχετικά.

Τα µέλη έχοντας γνώση της Προγραµµατικής Σύµβασης
Εφαρµογής του ∆ήµου Λευκάδας µε την Ε.Υ∆.ΑΠ. και αφού έλαβαν
υπόψη την εισήγηση-ενηµέρωση του Προέδρου, µετά από διαλογική
συζήτηση, οµόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
Εγκρίνουν την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης Εφαρµογής
∆ήµου Λευκάδας µε την Ε.Υ∆.ΑΠ.
Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασµα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Εκτελεστικής Επιτροπής
Κώστας Α. Αραβανής
∆ήµαρχος Λευκάδας

Ο Γεν. Γραµµατέας

Καραλιόλιος Γεώργιος

