Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 3/2012
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 4/2012
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 14 του
µήνα Μαίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την αριθ. πρωτ.
11799/10.5.2012 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 εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
κανένας
2.Αραβανής Ελευθέριος
3.Σκιαδά Ζωή
4.Ρόκκος Στυλιανός
5.Βικέντιος Νικόλαος
6.Καρτάνος Ιωάννης
7.Σούνδιας Πραξιτέλης
8.Σώλος Φώτιος
9.Γιαννούτσος Πέτρος
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Παρών ήταν και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ Καραλιόλιος
Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 1ο : Ενηµέρωση για θέµατα του ∆ήµου.
Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, ∆ήµαρχος Λευκάδας, Πρόεδρος
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για θέµατα που αφορούν στο ∆ήµο ως
εξής:
Α) : Σχετικά µε Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του
∆ήµου Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότησή του από τη γεώτρηση
∆. Κ. Βαυκερής.

Ενηµέρωσε τα µέλη ότι, προκειµένου να προχωρήσουµε στην
υπογραφή νέας σύµβασης µε το ∆ήµο Μεγανησίου για την διάθεση του
νερού της γεώτρησης της Βαυκερής, θα πρέπει κατ’ αρχήν να
συζητήσουµε τους όρους παραχώρησης, δηλαδή αν θα απαιτήσουµε
τίµηµα, αν θα ορισθεί ορισµένο χρονικό διάστηµα για το οποίο θα γίνει η
παραχώρηση και γενικά τυχόν όρους που θα θέσουµε.
Μετά από διαλογική συζήτηση τα µέλη αποφάσισαν ότι η
σύµβαση θα πρέπει να κινηθεί σε πνεύµα συνεργασίας µε βασικούς
άξονες την δωρεάν παραχώρηση του νερού (δεδοµένου ότι ο ∆ήµος
Μεγανησίου θα αναλάβει κάθε κόστος λειτουργίας και συντήρησης του
έργου), την πενταετή χρονική διάρκεια της σύµβασης µε δυνατότητα
επαναξιολόγησης κυρίως στο µέρος που αφορά στην υπερκατανάλωση
µε σκοπό την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, την
τυχόν τοποθέτηση υδροµετρητή για την αξιολόγηση της κατανάλωσης
κ.λπ.
Β)Στη συνέχεια ενηµέρωσε τα µέλη για την ανάγκη
προσδιορισµού των τιµολογίων ύδρευσης.
Ενηµέρωσε ότι τα τιµολόγια µέχρι τώρα εκδίδονταν ανά τρίµηνο,
και πρότεινε την τετράµηνη έκδοσή τους στο εξής.
Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο οικιακό, στο επαγγελµατικό
καθώς και στο ειδικό τιµολόγιο και στη συνέχεια έγιναν προτάσεις για το
πώς θα διαµορφωθεί καθένα από αυτά, τόσο σε ότι αφορά στην
διαµόρφωση του πάγιου τέλους ανά κατηγορία όσο και για την τιµή ανά
κυβικό κ.λπ, αναλυτικότερα δε ως εξής:
-για το οικιακό τιµολόγιο:
από 0-40 κυβικά τιµή 0,40 ευρώ
από 40-70 κυβικά τιµή 0,60 ευρώ
από 70-100 κυβικά τιµή 0,80 ευρώ
από 101-150 κυβικά τιµή 1,10 ευρώ
από 151 κυβικά και άνω τιµή 1,60 ευρώ,
και στις τιµές ανά κυβικό θα συµπεριλαµβάνεται και 13% Φ.Π.Α.
-για το επαγγελµατικό τιµολόγιο:
πάγιο 12 ευρώ, τιµή 1,00 ευρώ έως τα 1000 κυβικά και από τα
1000 κυβικά και άνω να ορισθεί άλλη τιµή
-για το ειδικό τιµολόγιο (ειδικές κατηγορίες):
να απευθύνεται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε αναπηρία 80% και
άνω καθώς και σε πολύτεκνους . Και για τις δύο περιπτώσεις µόνο για το
σπίτι που κατοικούν οι ίδιοι , προτείνεται δε η έκπτωση να είναι του
ύψους του 50%, να ορισθεί δε και όριο κατανάλωσης.
Έγινε δε αναφορά και στα τιµολόγια ύδρευσης για τα αδόµητα και
τα εκτός σχεδίου. Επιπλέον συζητήθηκε η ανάγκη συγκρότησης
συνεργείου καταµέτρησης καθώς και για το χρονικό διάστηµα που θα

γίνονται οι µετρήσεις. Επιπλέον συζητήθηκε µε ποιόν τρόπο θα
αποστέλλονται και πού θα εξοφλούνται τα τιµολόγια.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και µη υπάρχοντος
άλλου θέµατος λύεται η συνεδρίαση.
Αφού αναγνώστηκε το απόσπασµα αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Αραβανής Κώστας

Ο Γεν. Γραµµατέας
Καραλιόλιος Γεώργιος

