ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 303
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
25336/19-8-2011 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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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Ανδρέας
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μικρώνης Ζώης
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
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Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης Εφαρµογής µεταξύ
του ∆ήµου Λευκάδας και της Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.
Εισηγητής:κ.Κώστας Α. Αραβανής-∆ήµαρχος
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Μετά την εκφώνηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Γεράσιµος Αραβανής θέτει
διαδικαστικά το θέµα της αναβολής του θέµατος.
Το ίδιο θέτουν και οι κ.κ.Κ.∆ρακονταειδής και Ξ.Βεργίνης.
Ο κ.∆ήµαρχος είπε ότι το θέµα είναι ώριµο και πρέπει να συζητηθεί.
Στη συνέχεια ετέθη σε ψηφοφορία η συζήτηση ή µη του θέµατος.
Υπέρ της αναβολής ψήφισαν 11 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι κ.κ. Ξ.Βεργίνης, Α.Καββαδάς,
Β.Στραγαλινός,

Γ.Μαργέλης,

∆.Γαβρίλης,

Π.Λάζαρη,

Κ.∆ρακονταειδής,

Ζ.Μικρώνης,

Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος.
Υπέρ της συζήτησης ψήφισαν 19 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Ο ∆ήµος Λευκάδας µε πληθυσµό 22.000 κατοίκων, το 2011 δεν έχει ακόµα επιλύσει στο
σύνολό του, το πρόβληµα της αδιάλειπτης και ποιοτικής ύδρευσης των κατοίκων, της διαχείρισης
διαθέσιµων υδάτινων πόρων και αποχέτευσης.
Τα

υπάρχοντα

δεδοµένα

από

πλευράς

διοικητικής,

τεχνικής

και

οικονοµικής

αντιµετώπισης του προβλήµατος από τους πρώην ∆ήµους και σήµερα από τον ενιαίο ∆ήµο είναι
αποκαρδιωτικά. Η αδιάλειπτη και ποιοτική παροχή νερού και η αποχέτευση θα έπρεπε να είναι
ανταποδοτικές υπηρεσίες για τον κάτοικο του δήµου ή έστω κατά προσέγγιση. Αποτέλεσµα
αυτών ήταν οι ∆ήµοι να διαθέτουν πολύ µεγάλα ποσά από τα πενιχρά οικονοµικά διαθέσιµα για
την συντήρηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Παρενέργεια αυτού ήταν
να µην αξιοποιούνται πόροι σε δραστηριότητες και αναπτυξιακά έργα για το συµφέρον των
πολιτών και της ανάπτυξης του τόπου.
Είµαστε ένας από τους ελάχιστους ∆ήµους που δεν διαθέτουν ∆.Ε.Υ.Α. Η πρακτική που
ακολουθήθηκε σε τέτοιου τύπου ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, οδήγησαν την συντριπτική τους
πλειοψηφία να είναι υπερχρεωµένες. Η πρωτοβουλία του Ελληνικού ∆ηµοσίου δια των
Υπουργείων του µε φορέα την ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. να συγκροτήσουν την ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. µας
έδωσε την λύση που περιµέναµε.
Με την συνεργασία αυτή πιστεύουµε ότι θα επιτύχουµε:
1. Το πρόβληµα ύδρευσης – αποχέτευσης της Λευκάδας µπορεί να λυθεί οριστικά.
2. Ο ∆ήµος µηδενίζει τις δαπάνες του για την συντήρηση και λειτουργία του συστήµατος.
3. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες µπορούν ν’ αποσβένονται κυρίως από την ορθή
καταµέτρηση της κατανάλωσης και όχι από υπέρµετρες αυξήσεις της τιµής του νερού.
4. Είναι δυνατή η εφαρµογή µιας περιβαλλοντικά ορθής πολιτικής διαχείρισης των υδάτινων
πόρων µε ταυτόχρονη αξιοποίηση των δικών µας αποθεµάτων.
5. Την προστασία της δηµόσιας υγείας.
Τα εκτιµώµενα οφέλη αφορούν την :
1. Αποτελεσµατική λειτουργία συστηµάτων ύδρευσης – αποχέτευσης.
2. Αναβάθµιση της ποιότητας του πόσιµου νερού.
3. ∆ιασφάλιση
αποχέτευσης.

αποτελεσµατικότητας

λειτουργίας

και

επέκτασης

του

συστήµατος
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4. Εισαγωγή της λογικής δράσεων επαναχρησιµοποίησης εκροών ΚΕΛ. (βιολογικοί
καθαρισµοί).
5. ∆ηµιουργία υποβάθρου για την περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων
διαχείρισης υδάτινων πόρων στο νησί.
6. ∆ηµιουργία όρων οικονοµικού οφέλους του ∆ήµου Λευκάδας µε δύο τρόπους:
α) Μηδενισµό των σηµερινών δαπανών του ∆ήµου για έξοδα λειτουργίας & συντήρησης
των δικτύων.
β) Πιθανές καθαρές θετικές εισροές στην περίπτωση σηµαντικής κερδοφορίας του
συστήµατος από την ορθή διαχείριση και την πιθανή χρήση ΑΠΕ.
Για την επίτευξη του τελικού στόχου όχηµά µας είναι η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:
1. Αναβαθµίζονται οι υποδοµές που θα οδηγήσουν σε επίλυση σοβαρών και χρόνιων
προβληµάτων ύδρευσης – αποχέτευσης και διακοπών υδροδοτήσεων κατά την
τουριστική περίοδο.
2. Οι υδάτινοι πόροι προστατεύονται.
3. Η ΕΥ∆ΑΠ µπορεί να προσφέρει την αναγκαία και επιζητούµενη τεχνογνωσία και τεχνική
λύση.
4. Η ΕΥ∆ΑΠ µπορεί να προσφέρει την εφαρµογή του διαχειριστικού της προτύπου στην
ύδρευση και αποχέτευση.
5. Η ΕΥ∆ΑΠ

µπορεί να επιτυγχάνει την αξιοποίηση των υπαρχόντων χρηµατοδοτικών

πόρων χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, κρατώντας σε σχετικά χαµηλά επίπεδα την
τιµολόγηση.
6. Το έργο χαρακτηρίζεται πλέον από βιωσιµότητα σε σχέση µε τα κεφάλαια που
προσδιορίζεται ότι απαιτούνται.
7. Αξιοποιείται η υψηλή και εξειδικευµένη τεχνογνωσία της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. προς όφελος του
∆ήµου και των πολιτών.
8. Επιτυγχάνεται ο µηδενισµός των δαπανών του ∆ήµου από υπέρµετρες δαπάνες
υδροδότησης.
9. Εγκαθίσταται ενιαία και δίκαιη τιµολογιακή πολιτική.
10. Το έργο εξασφαλίζει τους όρους αειφορίας, σεβασµού και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
11. Η ΕΥ∆ΑΠ

µπορεί

να προσφέρει την δυνατότητα δηµιουργίας υποβάθρου για την

περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης υδατικών πόρων στο νησί,
σε συνδυασµό και µε προγραµµατιζόµενα έργα στο νησί.
12. Η ΕΥ∆ΑΠ µπορεί να προσφέρει την δυνατότητα καθορισµού ζωνών για την µελλοντική
αξιοποίηση

του

υπογείου

υδατικού

δυναµικού,

υψηλής

ποιότητας

και

µεγάλης

δυναµικότητας.
13. Τελικό αποτέλεσµα η υποβοήθηση της περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.
14. Είναι σύστηµα κοινωνικά δίκαιο (πληρώνουν όλοι ανάλογα µε την ποσότητα που
καταναλώνουν και δεν επιβάλλονται αυξήσεις που επιβαρύνουν µόνο τους συνεπείς).
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Το νερό δεν έχει κόστος παραγωγής. Αυτό που κοστίζει είναι η ενέργεια, η λειτουργία του
δικτύου, οι δαπάνες συντήρησης του δικτύου, οι χλωριώσεις κλπ.
∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ τους πόρους µας και τη περιουσία µας. (Νερό, αντλιοστάσια, δίκτυο
κλπ). Αυτά ανήκουν στον ∆ήµο µας. Με την προγραµµατική σύµβαση αναθέτουµε την διαχείριση
του συστήµατος στον ικανότερο φορέα στην Ελληνική επικράτεια.
Σήµερα καταθέτουµε για έγκριση στο σώµα ένα τιµολόγιο που είναι συγκρίσιµο και
φθηνότερο από άλλο που εφαρµόζουν σήµερα υπάρχουσες ∆.Ε.Υ.Α.
Το τιµολόγιο προκύπτει από έναν αλγόριθµο αναπροσαρµογής που διασφαλίζει τους
δηµότες για 20 χρόνια από κάθε κίνδυνο δυσανάλογης αύξησης της τιµής του νερού από
οποιοδήποτε και αν επιδιώξει κάτι διαφορετικό. Ο τρόπος υπολογισµού της µεταβολής της τιµής
εξαρτάται από:
α) Την αύξηση µισθών και ηµεροµισθίων µε βάση την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της
ΓΣΕΕ.
β) Την µεταβολή της τιµής των αντίστοιχων Αναλυτικών Τιµολογίων για έργα Υδρευσης –
Αποχέτευσης, όπως αυτή δηµοσιοποιείται περιοδικά από το Υπουργείο Υποδοµών.
γ) Την µεταβολή του βασικού τιµολογίου πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας €/κWh όπως αυτό
ανακοινώνεται από την ∆ΕΗ.
δ) Την µεταβολή του δείκτη τιµών χηµικών προϊόντων όπως δηµοσιοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Σε περίπτωση διαφωνίας των συµβαλλοµένων µερών, το όργανο διαιτησίας αποτελείται από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, την ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και τον ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγούµαι
Την έγκριση σύναψης και της υπογραφής της προγραµµατικής σύµβασης εφαρµογής του
∆ήµου Λευκάδας και της ΕΥ∆ΑΠ Νήσων Α.Ε., όπως αυτή κατατίθεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του ∆ήµου µας.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: ∆εν έχει λυθεί κανένα πρόβληµα Ύδρευσης-Αποχέτευσης στο ∆ήµο διότι καµία
∆ηµοτική Αρχή δεν είχε επιχειρησιακό πρόγραµµα. Υπάρχει µια συνολική και συλλογική ευθύνη
που έρχεται από µακριά και καλείται αυτό το ∆.Σ. να δώσει λύση.
Θα όφειλε η ∆ηµοτική Αρχή να φέρει το επιχειρησιακό σχέδιο, για το οποίο είναι
υποχρεωµένη. Η υφιστάµενη µελέτη της ΕΥ∆ΑΠ είναι περιγραφική και όχι αιτιολογική. Αν δεν
συµπεριληφθεί η επέκταση του σχεδίου ύδρευσης και αποχέτευσης στην αρµοδιότητα της
ΕΥ∆ΑΠ, τότε ποιο είναι το κέρδος για τον ∆ήµο;
Ουδέν σταθερό στοιχείο είναι στο κοστολόγιο. Θα µπορούσε σε µία µεταβατική περίοδο
τριετίας να είναι σταθερό. Επίσης, αµφιβάλλω για την εγκυρότητα των στοιχείων. Να κάνουµε
διαπραγµατεύσεις και από πλευράς κοστολογίου και από πλευράς συγκεκριµένων δεσµεύσεων.
Θεωρώ ότι η σύµβαση για 20 χρόνια είναι λεόντειος και γι’ αυτό δεν µπορώ να την ψηφίσω.
Θέλουµε την ΕΥ∆ΑΠ ως σύµβουλο και στρατηγικό επενδυτή και όχι ως κατοχική σύµβαση. Θα
πούµε ναι στην προσπάθεια της ∆ηµοτικής Αρχής που θα φέρει το νοικοκύρεµα στον ∆ήµο.
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Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Το θέµα έχει δύο πλευρές. Η µία πλευρά είναι η πολιτική, η άλλη είναι
τεχνική, οικονοµική. Το πολιτικό θέµα δεν το ακουµπά ο ∆ήµαρχος. Κάνει φιλότιµη προσπάθεια
να αποδείξει ορισµένα πράγµατα για την οικονοµική. Αν ψηφιστεί σήµερα η σύµβαση, θα είµαστε
ο πρώτος ∆ήµος που θα το κάνει.
Στη σύµβαση δεν κάνατε καµία παρατήρηση και φτιάχτηκε στα Υπουργεία, σε συνεργασία
µε την ΕΥ∆ΑΠ. Ποια παρατήρηση κάνατε σ’ αυτή τη σύµβαση; Σας λέµε ευθέως ότι παραδίδετε
ένα κοινωνικό αγαθό σε επιχειρηµατική δράση. Υπήρχαν τόσα άλλα πράγµατα να ασχοληθούν οι
επιχειρηµατίες. Η απόφαση είναι ερήµην της κοινωνίας. Αυτό αποδεικνύεται.
∆είχνετε υπερβολική βιασύνη γιατί κάνετε νοµικά ατοπήµατα, θεσµικά καλύτερα θα έλεγα.
Μου λέτε ότι γίνεται η εναλλαγή σε αρµοδιότητες φορέων όπως ο Σύνδεσµος Ύδρευσης, χωρίς ο
Σύνδεσµος να έχει πάρει απόφαση. Τυγχάνει να είµαι µέλος.
Σε ποια χώρα γίνεται θεσµικά κάτι τέτοιο; Οδηγείτε σε υποθήκευση τους δηµότες. Σας
ρωτάω, αν ο οποιοσδήποτε που είχε ελάχιστες γνώσεις οικονοµικές, αύξανε 100% µεσοσταθµικά
σε σχέση µ’ αυτό που γίνεται σήµερα, τα τέλη, θα πήγαινε καλά ή κακά; Εγώ πιστεύω ότι
οικονοµικά θα πήγαινε καλά.
Είχατε στο πρόγραµµά σας για το ζήτηµα της ΕΥ∆ΑΠ και δεν το είδαµε; ∆έχεστε να
δεσµεύεστε για 20 χρόνια; Βεβαίως, αυτό βολεύει την ΕΥ∆ΑΠ. Η σύµβαση είναι επαχθής. Ο
∆ήµος δεν έχει καµία δυνατότητα και προκαλώ τα στελέχη της ΕΥ∆ΑΠ, τα οποία σέβοµαι, να
πουν ποια είναι η ουσιαστική παρέµβαση που µπορεί να κάνει ο ∆ήµος στο θέµα του
κοστολογίου που θα φέρνετε.
Η αναπροσαρµογή τελών και παγίων στη σελίδα 5 της σύµβασης γίνεται µε βάση
αλγόριθµο, που γνωστοποιείται στο ∆ήµο. Το σηµείο που θα µου πείτε ότι τελεί υπό την έγκριση
του ∆ήµου δεν έχει να κάνει µε το ότι ο ∆ήµος θα καθορίσει το κοστολόγιο. ∆ιότι αν έρθετε σε 33
ανθρώπους µη τεχνικούς και πείτε ότι το κόστος του κυβικού πρέπει να είναι τόσο, ρωτάω:
Μπορεί ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ακόµη και ο ∆ήµαρχος να το αλλάξει; Όχι, βέβαια, διότι το
κόστος δίνεται συγκεκριµένο µε στοιχεία, κοµµάτια του οποίου είναι οι παράµετροι του
αλγόριθµου και που σε καµία περίπτωση η σχέση του κόστους-οφέλους δεν µπορεί να είναι
ευνοϊκή για τον ∆ήµο.
Μιλάτε για σταδιακή αντικατάσταση των υδροµετρητών αλλά δεν ορίζετε το διάστηµα που
θα γίνει η αντικατάσταση. Ρωτάω γιατί δεν υπάρχει χρόνος υλοποίησης ή ρήτρα µη υλοποίησης.
Γιατί µη µου απαντήσετε ότι η ρήτρα µη υλοποίησης είναι η Επιτροπή που θα πω παρακάτω. Και
επειδή είπα για την Επιτροπή, να πείτε στους πολίτες ότι τρία µπορεί να είναι τα µέρη
(Υπουργείο-ΕΥ∆ΑΠ-∆ήµος) αλλά οι ψήφοι είναι 3 τα Υπουργεία, 1 η ΕΥ∆ΑΠ και 1 ο ∆ήµος.
∆εν κατάλαβα για ποιον ευνοϊκό συσχετισµό µπορούµε να µιλάµε και από πότε θα
βάλουµε καπεταναίους τους όποιους εκπροσώπους του Υπουργείου της όποιας Κυβέρνησης.
Εµείς σαν ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι σ’ αυτούς τους δείκτες, που η ίδια η ΕΥ∆ΑΠ προτείνει να µπουν
στη σύµβαση, σε περίπτωση µη υλοποίησης γιατί δεν βάζουµε ρήτρες; Με την πρόβλεψη του
ειδικού τέλους ουσιαστικά ανοίγει η πόρτα να γίνονται όποια έργα, που όµως θα πέφτει το
µπικικίνι από τον δηµότη.
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Για την τιµολογιακή πολιτική θα σας µοιράσω αναλυτικό κατάλογο για όλους τους ∆ήµους.
Απλά ενδεικτικά θα αναφέρω ορισµένα νούµερα για να ξέρουµε και τι θα πληρώσουµε επί της
ουσίας. Αυτή τη στιγµή η επιβάρυνση είναι στον πρώην ∆ήµο Λευκάδας γύρω στο 70% και άνω.
Στον πρώην ∆ήµο Καρυάς από 120% και άνω. Στον ∆ήµο Ελλοµένου 220% και άνω, και εκεί αν
υπάρχει πρόβληµα. Στον ∆ήµο Απολλωνίων από 110% και πάνω. Στον ∆ήµο Σφακιωτών από
100% και πάνω. Για τα ξενοδοχεία η επιβάρυνση είναι πάνω από 30% στον πρώην ∆ήµο
Λευκάδας, πάνω από 30% στον πρώην ∆ήµο Ελλοµένου, γύρω στο 50% στον πρώην ∆ήµο
Απολλωνίων και στα ενοικιαζόµενα είναι γύρω στο 75%, στη δε αποχέτευση η επιβάρυνση της
τάξης του 75%.
Πρέπει να υπάρχει κοινωνική πολιτική αλλά ο ∆ήµος δεν µπορεί στην πράξη να ασκήσει
κοινωνική πολιτική, µε βάση την παραχώρηση που κάνει και τη σύµβαση τη συγκεκριµένη.
Εµείς σας προτείνουµε να βάλετε ρήτρα στη σύµβαση ότι, εφόσον χαθεί ο δηµόσιος
χαρακτήρας της ΕΥ∆ΑΠ, λύεται αυτοδίκαια η σύµβαση. Θεωρούµε ότι λύση στο αδιέξοδο, που
είναι υπαρκτό, υπάρχει. Έχουµε καταθέσει επανειληµµένα πολύ συγκεκριµένη πρόταση, που έχει
να κάνει µε την οργάνωση και µια σειρά άλλα µέτρα που απαιτούνται, ούτως ώστε µε γρήγορο
και αποτελεσµατικό τρόπο να βελτιώσουµε και την είσπραξη, να εξορθολογήσουµε το σύστηµα
και να έρθουµε µε ένα πολύ σοβαρό τρόπο και να αποφασίσουµε τι θα κάνουµε και θεσµικά
(αναφέροµαι στο ζήτηµα της ∆ΕΥΑ).
Εµείς αυτονοήτως το καταψηφίζουµε. Προτείνουµε εναλλακτικό δρόµο. Έχει πολλές
φορές αναλυθεί και καταγραφεί µε πολύ συγκεκριµένες προτάσεις και αυτόν λέµε να πορευτούµε.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν η κα Π.Λάζαρη και ο κ.∆.Γαβρίλης
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Με σχέδιο και συγκεκριµένες συνθήκες η ∆ηµοτική Αρχή παρέλυσε τα πάντα για
να µας οδηγήσει στην ΕΥ∆ΑΠ. Η παντελής απραξία ήταν µεθοδευµένη. Η εισήγηση είναι
φτιαγµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να συσκοτίσει τα πράγµατα και να παραπλανήσει τον κόσµο.
∆εν υπάρχει πρόβλεψη µείωσης των τιµολογίων σε περίπτωση σηµαντικών κερδών. Το νερό
είναι το πιο βασικό κοινωνικό αγαθό και αυτό δεν µπορεί να το διαχειρίζεται άλλος εκτός από
αυτόν που διαθέτει συλλογικότητα, δηλαδή ο ∆ήµος, το Κράτος κλπ. Καµία σχέση µε την
ιδιωτικοποίηση το αγαθό του νερού.
Η σύµβαση αυτή απορρίπτεται. Ο ∆ήµος θέλει ένα επιστηµονικό τεχνικό σύµβουλο, να
κάνει µια µελέτη, να παλέψει τα της υδρεύσεώς του. Να τον βρει, ας είναι και η ΕΥ∆ΑΠ αυτή αλλά
µόνο στον τοµέα ως επιστηµονικό τεχνικό σύµβουλο.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: ∆υστυχώς, βλέπουµε την πραγµατικότητα µέσα από µια παραµορφωτική λογική
και αυτή η λογική δεν µπορεί να µας βοηθήσει. Πιστεύω ότι η σύµβαση µε την ΕΥ∆ΑΠ θα λύσει
τα πολλά και σηµαντικά προβλήµατα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, θα προστατέψει το
περιβάλλον και γι’ αυτό θα πρέπει να την ψηφίσουµε. Πιστεύω ότι πριν την υπογραφή της
σύµβασης αυτής, θα πρέπει να παρθεί και απόφαση του ∆.Σ. του Συνδέσµου. Επίσης, πρέπει να
αφαιρεθεί από το σηµείο της σύµβασης αυτό που αναφέρεται στο κατώτερο τιµολόγιο.
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Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και έτσι πρέπει να παραµείνει. Η Λευκάδα έχει
αυτά τα πλεονεκτήµατα. Θα µπορούσαµε να φτιάξουµε έναν Οργανισµό, να ελαφρύνουµε τους
κατοίκους της Λευκάδας και όχι να τους επιβαρύνει.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ:

Θα

µπορούσαµε

να

κάνουµε

µια

σωστή

διαχείριση

και

να

προσπαθήσουµε να υλοποιήσουµε τη µελέτη που υπάρχει από την ΕΕΤΑΑ.
Α.ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Έχω την αίσθηση ότι βιάζεστε να ξεφορτωθείτε την αποχέτευση και την ύδρευση
της Λευκάδας. Στις 28-1-2001 κ. ∆ήµαρχε είχατε πεί: «ότι προτεραιότητά µας είναι η ίδρυση
∆.Ε.Υ.Α. και θα είµαι ευτυχής αν στο τέλος της τετραετίας καταφέρουµε να αυξήσουµε κατά 30%
τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης». Έρχεστε µετά από 3 µήνες και
συγκεκριµένα στις 13-4-2011 και µας φέρνετε το θέµα της ΕΥ∆ΑΠ. Να ψηφίσουµε για
προγραµµατισµό σύµβασης-πλαίσιο και ψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Πότε καταλάβατε ότι δεν µπορείτε να διαχειριστείτε την ύδρευση και την αποχέτευση στη
Λευκάδα; Χωρίς καν να προσπαθήσετε. Τουλάχιστον

να προσπαθούσατε κάποιο χρονικό

διάστηµα 5 µήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια και αν δεν µπορούσατε να φέρετε κάποιο αποτέλεσµα
τουλάχιστον να πάµε στην …. ΕΥ∆ΑΠ. Αυτή η ψήφιση που θα γίνει σήµερα και η απόφαση που
θα πάρει το ∆Σ είναι ιστορική, θα τη θυµόµαστε για πολλά χρόνια µετά. Γι’ αυτό εγώ θέλω να
απευθυνθώ σε όλους τους συναδέλφους που θα ψηφίσουν απόψε ανεξάρτητα πού ανήκει ο
καθένας και σε ποια οµπρέλα ανήκει από κάτω και αν πιστεύουν και νοµίζουν ότι µε αυτά που
ακούσανε στο Συµβούλιο απόψε, µε αυτά που ακούσανε από την ΕΥ∆ΑΠ, τα βιβλία που µας
έφερε το master plan η ΕΥ∆ΑΠ , ότι πρέπει να πάµε προς τα εκεί ας ψηφίσουν.
Ο καθένας µας όµως θα έχει την ευθύνη του. Είπα στην προηγούµενη τοποθέτησή µου
τον Απρίλιο µήνα ότι φοβάµαι ότι θα είµαστε οι πρώτοι που θα υπογράψουµε τη σύµβαση µε την
ΕΥ∆ΑΠ και θα γίνοµαι το πειραµατόζωο και αυτό είναι η πραγµατικότητα. Όπως δείχνουν τα
πράγµατα θα είµαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα υπογράψουµε µε την ΕΥ∆ΑΠ. Βρεθήκαµε
εµείς που έχουµε δικό µας νερό να φλερτάρουµε µε την ΕΥ∆ΑΠ και να δοθούµε ολοκληρωτικά
βάζοντας τον 20χρονο ζυγό πάνω από το κεφάλι µας.
∆εν πιστεύω ότι έχουµε καµία σχέση εµείς µε τα άνυνδρα νησιά του Αιγαίου, εµείς έχουµε
νερό. Η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. η οποία συστήθηκε µετά τις συζητήσεις που έγιναν και σε εµάς
αλλά και στα επόµενα νησιά, δηλ. συστήθηκε νοµίζω στις στις 13 Μαΐου , ενώ όλες οι κουβέντες
οι οποίες είχαν γίνει στα νησιά είχαν γίνει πριν τις 13 Μαΐου, έχει µετοχικό κεφάλαιο 60.000,00 €
και καλύπτει όλες αυτές τις µετοχές η ΕΥ∆ΑΠ.
Σκοπός της για µένα είναι µόνο το κέρδος. Αυτό που µε ενδιαφέρει πρωτίστως είναι αν θα
εγκατασταθεί η ΕΥ∆ΑΠ στη Λευκάδα και έχω κάνει µελέτη για αυτό και έχω καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι δεν συµφέρει. Έχω κάνει υπολογισµό σε όλους τους πρώην ∆ήµους και σε όλα
τα τιµολόγια. Κάνοντας έναν οικονοµικό υπολογισµό µε τα στοιχεία που µας δώσατε πριν από
δύο µήνες και όχι µε αυτά που µας λέει η ΕΥ∆ΑΠ , αγγίζει περίπου έσοδα η ΕΥ∆ΑΠ 4,5
εκατοµµύρια ευρώ.
Όλοι ξέρουµε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα. Στη δική µας
περίπτωση αν ψηφιστεί γίνεται το δεύτερο. Σκοπός της ΕΥ∆ΑΠ είναι να µεγαλώσει το τζίρο της
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και να αγοραστεί από ιδιωτική εταιρεία µε µεγαλύτερο αντίτιµο. ∆εν βλέπω όµως να υπάρχει ο
όρος στη σύµβαση που να λέει ότι αν ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥ∆ΑΠ θα διαλυθεί η σύµβαση.
Ένα µεγάλο θέµα που πρέπει να µας απασχολεί είναι ότι µε την εγκατάσταση της ΕΥ∆ΑΠ
στη Λευκάδα, γίνεται υπονόµευση του τουρισµού. Αυξάνοντας το τιµολόγιο ύδρευσης και
αποχέτευσης αυξάνεται το κόστος των υπηρεσιών. Αυτό που µου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ
έχει κάνει όλες τις προγραµµατικές συµβάσεις σε όλα τα νησιά οι ίδιες συµβάσεις, µου κάνει
εντύπωση ότι στην Ύδρα , αναφέρεται και αποφασίζει το ∆Σ της Ύδρας και λέει: « θα
προσδιοριστούν τα έργα και ο προϋπολογισµός αυτών

από την ΕΥ∆ΑΠ, οι πηγές

χρηµατοδότησης, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων, οι προσφερόµενες υπηρεσίες
καθώς και το οικονοµικό αντίτιµο που θα εισπράττει ως τέλος η ΕΥ∆ΑΠ. Η τιµολογιακή πολιτική
σε ότι αφορά την τιµή κατανάλωσης του νερού θα καθορίζεται από το ∆ήµο Ύδρας και θα
υπόκεινται σε έλεγχο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο». ∆ηλαδή την τιµολογιακή πολιτική την
καθορίζει ο ∆ήµος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και όχι οι αλγόριθµοι.
Εγώ δεν θα ψηφίσω να έρθει η ΕΥ∆ΑΠ στη Λευκάδα διότι υποθηκεύεται ο ∆ήµος για
πολλά χρόνια. ∆εν θα δώσω µε την ψήφο µου γη και ύδωρ στην ΕΥ∆ΑΠ.
Ζ.ΣΚΙΑ∆Α: Η υφιστάµενη κατάσταση είναι γνωστή από χρόνια. Η µελέτη που έγινε από την
ΕΕΤΑΑ ψηφίστηκε από το ∆.Σ. το 2008. ∆εν υλοποιήθηκε από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή.
Η µελέτη αυτή µας έλεγε ότι πρέπει να απασχολήσουµε µόνο στον πρώην ∆ήµο Λευκάδας
τουλάχιστον 27 άτοµα και η τιµή του κυβικού να ξεκινάει από 0,78 €/Κ.Μ. Οι περισσότερες ∆ΕΥΑ
είναι χρεωµένες.
Χρειαζόµαστε ένα συνεργάτη µε τεχνογνωσία και να έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη της
Ελληνικής κοινωνίας, κάτι που διαθέτει η ΕΥ∆ΑΠ. Υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί λύση βιώσιµη
και οικονοµική και η ΕΥ∆ΑΠ Νήσων είναι λύση.
Η σύµβαση που θα υπογράψουµε είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου και των δηµοτών.
Θα σταµατήσει η ανασφάλεια των επαγγελµατιών για το αν θα έχουν ή όχι νερό. Πρέπει να
υπάρξει ένα νοικοκύρεµα και το µέσο νοικοκυριό να ωφεληθεί. Η

λύση της ∆ΕΥΑ είναι

ακριβότερη από τη σηµερινή πρόταση. Πιστεύω ότι στην πορεία θα δικαιωθεί αυτή η
προσπάθεια.
Ζ.ΜΙΚΡΩΝΗΣ: ∆εν καταλαβαίνω γιατί στη σύµβαση αυτή δεν προβλέπεται η µονοµερής λύση,
έστω και µε αυξηµένη πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Έχουµε ζητήσει επανειληµµένα να
µπουν κανόνες στην ύδρευση-αποχέτευση και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. ∆εν θα έπρεπε αυτή τη
σύµβαση να τη δουν κάποιοι νοµικοί, ώστε να µας πουν τις απόψεις τους;
Ξ.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Να µη ληφθεί απόφαση απόψε. Να ενηµερωθούν οι κοινωνικοί φορείς και τα
Τοπικά Συµβούλια και σε ένα µήνα να ξανάρθει για συζήτηση.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Εγώ είµαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ήδη έχουµε αργήσει να υπογράψουµε
προγραµµατική σύµβαση µε την ΕΥ∆ΑΠ. Είδαµε νωρίς τα προβλήµατα που υπάρχουν στην
ύδρευση και γι’ αυτό έγκαιρα φέρνουµε τη σύµβαση αυτή για έγκριση από το ∆.Σ. ∆ιαθέτουµε
φέτος ένα τεράστιο ποσό από τη ΣΑΤΑ για να καλύψουµε έξοδα συντήρησης και επισκευής για
το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Η πρόταση είναι µία σοβαρή πρόταση, µια πρόταση που
ωφελεί τη Λευκάδα και είµαι πεπεισµένος ότι επιλέξαµε την καλύτερη λύση.
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Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Το ερώτηµα είναι: Θα δώσει λύση στα προβλήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης
που αντιµετωπίζει η Λευκάδα; Θα δώσει καλύτερο ποιοτικό νερό στον κόσµο της Λευκάδας και
προβλέπονται κάποιες δεσµεύσεις γι’ αυτό στην προγραµµατική σύµβαση;
Σε προηγούµενο ∆.Σ. ο κ.∆ήµαρχος είχε δεσµευτεί ότι, σε περίπτωση που η ΕΥ∆ΑΠ
ιδιωτικοποιηθεί, λύεται αυτοµάτως η προγραµµατική σύµβαση. Κάτι τέτοιο σήµερα δεν
προβλέπεται. Σε ποια κατάσταση θα είναι ο εξοπλισµός µας µετά από 20 χρόνια; Αναφερόµαστε
καθαρά σε µια ετεροβαρή σύµβαση.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Εγώ δεν είµαι εναντίον της ΕΥ∆ΑΠ αλλά εναντίον των όρων που βάζει η ΕΥ∆ΑΠ,
όρους αποδεκτούς από εµάς και την κοινωνία. Ζητάω να επαναδιαπραγµατευτούµε µε την
ΕΥ∆ΑΠ σε µια συζήτηση που θα κάνουµε. Θα µας έβλαπτε µια καλύτερη τιµολόγηση;
Προτείνω να γίνει επαναδιαπραγµάτευση, να βελτιωθούν οι όροι, να µειωθεί ο χρόνος
παραχώρησης.
Θέλω να προσέξετε δύο θέµατα: α) αυτό µε το Σύνδεσµο Ύδρευσης και την απαιτούµενη
συµφωνία µε την ΕΥ∆ΑΠ και β) τις πηγές του Λούρου και τις ιδιωτικές πηγές. Αν χρειαστεί να
κάνετε και ένα τοπικό δηµοψήφισµα.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Εµείς σαν παράταξη κάναµε µια σειρά παρατηρήσεις για τη σύµβαση, ακόµη
και αν διαφωνούσαµε, είπαµε πολύ συγκεκριµένα για τις ρήτρες υλοποίησης που δεν µπήκανε
και κατά τη γνώµη µας πρέπει να µπούνε, όταν λέει ας πούµε διασφαλίζει παροχή, πίεση,
ποιότητα κ.λ.π. εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να µπεί και ρήτρα σε ότι αφορά την υλοποίηση, όπως
επίσης και για το ζήτηµα της αποχέτευσης και για το ποσοστό κάλυψης, αναφέροµαι στο 80%,
και µια σειρά άλλες πλευρές που είπα έχουν καταγραφεί οι προτάσεις.
Εµείς προτείνουµε:
1. Να διερευνήσουµε

τη δυνατότητα δηµιουργίας της ∆ΕΥΑ. Αυτό έχει να κάνει µε

µελέτη. Μπορούµε όµως να συζητήσουµε και την ανασυγκρότηση της Υπηρεσίας ως
έχει , αυτό είναι τεχνικό ζήτηµα θα το δούµε.
2. Αξιοποίηση της µελέτης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Νοµού.
3. Αντικατάσταση και επισκευή τµηµάτων του αγωγού ύδρευσης από Λούρο έως
Λευκάδα.
4. Εγκατάσταση του συστήµατος τηλεµετρίας.
5. Αντικατάσταση τµηµάτων του εσωτερικού δικτύου, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
6. Καθαρισµό όλων των δεξαµενών.
7. Καταγραφή και ξήλωµα όλων των παράνοµων συνδέσεων, εµείς σας υποδείξαµε και
πώς τεχνικά µπορεί να γίνει, εννοώ ότι µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό τρόπο.
8. Καταγραφή όλων των καταναλωτών που δεν τους έχουµε καταγράψει.
9. Καταγραφή όλων των δικτύων και των εγκαταστάσεων που επίσης δεν τα έχουµε
καταγράψει.
10. Το ζήτηµα της καταβολής των οφειλών.
11. Ειδικό τιµολόγιο σε κοινωνικά αδύναµες οµάδες.
12. Σταδιακή αντικατάσταση όλων των υδροµετρητών.
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13. Λήψη συγκεκριµένων µέτρων που διασφαλίζουν σε συγκεκριµένα χωριά προβλήµατα,
π.χ. γεώτρηση στη περιοχή Καλαµιτσίου που αφορά το ζήτηµα του «Καθίσµατος»
που επειδή δεν µας αφήνει ο ιδιώτης που είναι δίπλα πρέπει να προχωρήσουµε σε
διαδικασίες, ακόµη και απαλλοτρίωσης λέω εγώ.
14. Νέες κλίµακες τιµών, νέος κανονισµός Ύδρευσης, σύνδεση τιµολογίου χρέωσης της
αποχέτευσης µε βάση τη κατανάλωση ύδατος.
Στη συνέχεια ο κ.∆ήµαρχος πρότεινε τα παρακάτω:
- Ευθύνη αποκλειστικής κάλυψης 100% στην ΕΥ∆ΑΠ του συστήµατος των Βιολογικών
Καθαρισµών (λειτουργούντες, βιολογικοί υπό κατασκευή και βιολογικοί που κατασκευάστηκαν).
- Αξιοποίηση και εκµετάλλευση των υφιστάµενων υδάτινων πόρων του ∆ήµου.
- Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται απόφαση του Συνδέσµου Ύδρευσης για την
παραχώρηση της χρήσης και της λειτουργίας των αντλιοστασίων και του δικτύου του Συνδέσµου.
Η ιδιοκτησία των υποδοµών παραµένει 100% στο ∆ήµο και στο Σύνδεσµο Ύδρευσης.
- Το ∆.Σ. δεσµεύεται ότι για τις περιοχές που υδροδοτούνται µε φυσική ροή (ΦτερνόΧαραδιάτικα) θα επανέλθει σε άλλη συνεδρίασή του για να καθοριστεί ειδικό επιδοτούµενο
τιµολόγιο.
- Εξουσιοδοτείται ο κ.∆ήµαρχος για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης
Εφαρµογής του ∆ήµου Λευκάδας και της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
Υπέρ της εισήγησης, όπως συµπληρώθηκε µε τις προτάσεις του κ.∆ηµάρχου, ψήφισαν 19
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Κατά 9, οι κ.κ.Ξ.Βεργίνης, Γ.Μαργέλης, Θ.Καββαδάς, Ξ.Στραγαλινός, Ζ.Μικρώνης,
Κ.∆ρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Λιβιτσάνος, Γ.Αραβανής.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έγκριση σύναψης και της υπογραφής της παρακάτω προγραµµατικής σύµβασης
εφαρµογής του ∆ήµου Λευκάδας και της ΕΥ∆ΑΠ Νήσων Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Στην

Αθήνα

σήµερα

την

……………….και

ηµέρα

………………………οι

παρακάτω

υπογράφοντες συµβαλλόµενοι:
1.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, όπως εν προκειµένω,

εκπροσωπείται (ενδεικτική

αναφορά) 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
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(Ωρωπού 156, 111 46) και εκπ

ροσωπείται 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
α

παρ. 6 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 και έχοντας υπόψιν:

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 σε «Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου ΜακεδονίαςΘράκης 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), µε
την οποία καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χαράλαµπου Παµπούκη.
Β. 1. Τον νόµο 3852/2010 περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
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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 110/2011 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
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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
α

παρ. 6 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 ύδρευσης- αποχέτευσης 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
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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 εκάστοτε 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 εντεύθεν.
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.
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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.
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7.5. 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 ΎδρευσηςΑποχέτευσης 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.
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1. Στοιχεία Προγραµµατικής Σύµβασης
Το πλαίσιο των παραµέτρων- στοιχείων της προγραµµατικής σύµβασης περιλαµβάνει το σύνολο
των δεδοµένων, παραδοχών, προβλέψεων και διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας, όπως και
τα θεσµικά ζητήµατα του συστήµατος Ύδρευσης – Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας, από την
ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.. και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της προγραµµατικής σύµβασης.
Α. ∆εδοµένα
1. ∆ιάρκεια Σύµβασης 20 έτη.
2. Ποσοστό κάλυψης ∆ήµου για Ύδρευση:
a. Σε εντός σχεδίου περιοχές, εντός ζώνης και εντός σχεδίου οικισµούς αδιάλειπτη
παροχή 100%, εντός τριών ετών από την υπογραφή της σύµβασης.
b. Εκτός σχεδίου οικισµούς ή µεµονωµένες εγκαταστάσεις κατόπιν συµφωνίας και µε
κοινοποίηση στο ∆ήµο
3. Ποσοστό κάλυψης ∆ήµου για Αποχέτευση, 80 % για τους εντός σχεδίου οικισµούς άνω
των 2.000 κατοίκων, σύµφωνα µε κοινοτική οδηγία
a. Πρόβλεψη κάλυψης συστήµατος αποχέτευσης σύµφωνα µε σχέδιο που θα καταθέσει
η ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
4. Ευθύνη αποκλειστικής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήµατος ΎδρευσηςΑποχέτευσης: ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. 100%
5. Επέµβαση για την αποκατάσταση βλαβών. ΕΥ∆ΑΠ 100%. Άµεση, σύµφωνα µε τον
κανονισµό λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.
6. Ιδιοκτησία υποδοµών και ∆ικτύων: ∆ήµος και ∆ηµόσιοι Φορείς 100%
7. Χρηµατοδότηση υπολειποµένων
αποχέτευσης: ευθύνη ∆ήµου.

βασικών

υποδοµών

συστήµατος

ύδρευσης-

8. Τρόποι κάλυψης της χρηµατοδότησης υπολειποµένων βασικών υποδοµών συστήµατος
ύδρευσης- αποχέτευσης
a. Ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (Κοινοτικές συνδροµές, ∆ηµόσιες
Επενδύσεις.
b. Χρηµατοδοτικά µέσα τύπου Jessica, ΕΤΕπ κλπ
c. Πρόβλεψη ειδικού τέλους νέων έργων, µε προσδιορισµένο ύψος και περίοδο
διατήρησης στην βάση προϋπολογισµού κάθε έργου ή οµάδας έργων που
συµφωνείται µεταξύ της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και ∆ΗΜΟΥ.
9. Σε υπό κατασκευή ή εξέλιξη έργα που παραλαµβάνονται από το ∆ήµο ενηµερώνεται η
ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.η οποία αποφαίνεται επί της τεχνικής τους αρτιότητας και της
δυνατότητας ενσωµάτωσής τους στο αντίστοιχο σύστηµα.
10. Κόστος προµήθειας νερού για τον ∆ιαχειριστή 0 €
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11. Κόστος προµήθειας νερού για τον ∆ιαχειριστή επί πηγών, γεωτρήσεων ή αγωγού
Λούρου: 0€ . Το κόστος λειτουργίας των δύο αντλιοστασίων του Ακτίου καλύπτεται από
την ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε..
12. Συµµετοχή ∆ήµου στις δαπάνες Συντήρησης και Λειτουργίας του ∆ικτύου Ύδρευσης και
Αποχέτευσης: 0%
13. Συµµετοχή ∆ήµου στις δαπάνες επέκτασης των ∆ικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης,
100%, µε τις παρακάτω προβλέψεις:
a. Ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (Κοινοτικές συνδροµές, ∆ηµόσιες
Επενδύσεις.
b. Χρηµατοδοτικά µέσα τύπου Jessica, ΕΤΕπ κλπ
c. Πρόβλεψη ειδικού τέλους νέων έργων, µε προσδιορισµένο ύψος και περίοδο
διατήρησης στην βάση προϋπολογισµού κάθε έργου ή οµάδας έργων που
συµφωνείται µεταξύ της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και ∆ΗΜΟΥ.
14. Συµµετοχή ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., στην κατασκευή νέων έργων υποδοµής: 0%
15. Οι δαπάνες εκπόνησης µελετών του συστήµατος δικτύου
επιβαρύνουν ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. σε ποσοστό 100%.

Ύδρευσης- Αποχέτευσης

Β. Παραδοχές
1. Υφιστάµενες αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν το σύστηµα ΎδρευσηςΑποχέτευσης, που δεν συµπεριλαµβάνονται στο παρόν. Καταργούνται.
2. Προβλέψεις Απολογισµού- Προγραµµατισµού: Ετήσια, µε γνωστοποίηση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
3. Αναµορφώσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου: Ετήσια, πριν την έγκριση των βασικών
ντοκουµέντων του ∆ήµου για εκπόνηση του Ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης.
4. ∆εδοµένα Υπολογισµού Προϋπολογισµών Έργων: Αναλυτικά Τιµολόγια επί Άρθρων και
τιµές Αγοράς, εφ’όσον είναι θεσµικά εφικτό.
5. Στοιχεία κατανάλωσης: σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο.
6. Έτος βάσης επί των υπολογισµών 2011.
7. Έτος βάσης στατιστικών δεδοµένων 2001
Γ. Προβλέψεις
1. Προβλέψεις ∆ικαιωµάτων ∆ήµου για επιπλέον ∆ηµοτικά τέλη επί των λογαριασµών
Ύδρευσης- Αποχέτευσης: Στην βάση των αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Απόδοση στον ∆ήµο των εισπράξεων ειδικών ∆ηµοτικών τελών, µε εκκαθάριση επί των
εισπραχθέντων τελών το αµέσως επόµενο τρίµηνο.
∆. ∆είκτες Απόδοσης ΕΥ∆ΑΠ
Η ΕΥ∆ΑΠ δεσµεύεται ότι εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης θα έχει πετύχει:
1. Παροχή νερού στο 97% των κατοίκων
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2. Πίεση ικανοποιητική στο 95% του δικτύου
3. Ποιότητα νερού σε όλο το δίκτυο σε ποσοστό 99,5%
•

Οργανοληπτική 99%

•

Υγιεινολογική 100%

Ε. ∆ράσεις Αειφορίας
1. Εγκατάσταση σε συνεργασία µε το ∆ήµο συστηµάτων ΑΠΕ µε την αξιοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
2. ∆ράσεις ενηµέρωσης, σε συνεργασία µε το ∆ήµο, καταναλωτών αστικών και αγροτικών
περιοχών, για την εξοικονόµηση νερού, την αναγκαιότητα και τις µεθόδους εµπλουτισµό
του υδροφόρου ορίζοντα
3. Περιορισµός στο ελάχιστο των διαρροών του συστήµατος ύδρευσης
4. Μελέτη για τριτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων και επαναχρησιµοποίηση (προτεραιότητα
στο ΚΕΛ Λευκάδας)
5. Άλλες δράσεις σε συνεργασία µε το ∆ήµο µε την αξιοποίηση επιδοτούµενων/
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή πρωτοβουλιών
ΣΤ. Οικονοµικά ∆εδοµένα- Τιµολόγηση
1. Σταδιακή αντικατάσταση του συνόλου των υδροµέτρων µε υδρόµετρα ψηφιακών
µετρήσεων για την δυνατότητα τηλεµετρίας στην διαχείριση και κατανάλωση και έλεγχο
του καταναλωτή επί της µεµονωµένης κατανάλωσης. ∆απάνη: 80€ ανά υδρόµετρο που
βαρύνει καταναλωτή (50% της αξίας) και καταβάλλεται σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις.
2. Τιµολόγηση:
•

Έκδοση λογαριασµών ανά τρίµηνο

•

Πάγιο τέλος ανά λογαριασµό.

•

Ελάχιστη τιµολογούµενη ποσότητα 10m3 ανά υδρόµετρο σε κάθε λογαριασµό

•

Τέλος αποχέτευσης µε βάση τα ισχύοντα τιµολόγια µέχρι την εγκατάσταση νέων
υδροµέτρων. Στην συνέχεια τέλος αποχέτευσης σε ποσοστό 75% επί του τέλους
ύδρευσης εφαρµοζόµενη σταδιακά ανά περιοχή παράλληλα µε την εγκατάσταση
των νέων υδροµέτρων.

•

Τέλος αποκοµιδής λυµάτων βόθρων. Προσδιορισµός από ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

 Οικιακές καταναλώσεις.
Α΄ επιλογή: Πάγιο Τέλος ανά λογαριασµό 12 €. Αρχική χρέωση (έτος βάσης 2011) σε πέντε
κλιµάκια τιµολόγησης ύδρευσης, για τις καταµετρούµενες ποσότητες ανά τρίµηνο:
•

Κλιµάκιο κατανάλωσης 0-20 m3: 0,58 €/ m3

•

Κλιµάκιο κατανάλωσης 21-40 m3: 0,78 €/ m3
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•

Κλιµάκιο κατανάλωσης 41-60 m3: 0,88 €/ m3

•

Κλιµάκιο κατανάλωσης 61-200 m3: 1,50 €/ m3

•

Κλιµάκιο κατανάλωσης µεγαλύτερο των 200m3: 1,80 €/ m3

 Προαιρετικά ειδικά τιµολόγια (επιχειρήσεων) 1€/ m3, µε ελάχιστη τιµολογούµενη
κατανάλωση 80 m3/µηνα
 Ειδικό τιµολόγιο ∆ήµου στη χαµηλότερη κλίµακα του τιµολογίου επιλογής ανεξαρτήτως
καταναλισκόµενης ποσότητας.
 Κοινωνικό τιµολόγιο (ΑΜΕΑ µε Αναπηρία 80%, Πολυτέκνων µε τέσσερα παιδιά στην
κατανάλωση πατρικής οικίας) µε µείωση 50% επί του συνόλου του τιµολογίου
3. Τέλη νέων συνδέσεων:
•

Για την ύδρευση 500 € ανά σύνδεση

•

Για την αποχέτευση 900 € ανά σύνδεση

4. Τέλη επανασύνδεσης όπως προβλέπεται στο κανονισµό λειτουργίας της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ
Α.Ε.
Ζ. ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης- Λειτουργίας
1. Προγραµµατική Σύµβαση
Σχεδίου

Λειτουργίας, στην βάση των στοιχείων του Επιχειρησιακού

2. ∆ιαβούλευση επί αναµορφώσεων του Επιχειρησιακού
απολογισµού, νέων δεδοµένων και προβλέψεων, ετήσια.

σχεδιασµού,

βάσει

του

3. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού µε την γνωστοποίηση θεµάτων που
επιδρούν στην εξέλιξη του συστήµατος (π.χ. χωροταξικός σχεδιασµός, εντάξεις σε Σχέδια
Πόλεων περιοχών, αδειοδοτήσεις για εγκαταστάσεις µεγάλων καταναλωτών κλπ), ανά
περίπτωση.
4. Κανονισµός λειτουργίας Συστήµατος Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λευκάδας. Εκπόνηση
ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. µε γνωστοποίηση στον ∆ήµο
5. Αναπροσαρµογή τελών και παγίων: ετησίως στην βάση ειδικού αλγορίθµου, µε
γνωστοποίηση στον ∆ήµο.
6. 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 υπολογισθεί η τελική ετήσια αναπροσαρµογή.
7. Η συνάρτηση υπολογισµού της αναπροσαρµογής του τιµολογίου (τιµές κλιµακίων και
πάγιο) έχει ως εξής:
Αναπροσαρµογή τιµής (%) = A*K1+ Β*Κ2 +Γ*Κ3 +∆*Κ4+ Ε*Κ5, όπου
Παράµετρος Α : «Προσωπικό»
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Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό που
απασχολείται στη διαχείριση του συστήµατος ύδρευσης – αποχέτευσης.
Βαρύτητα Κ1= 27%
Εξωτερικός δείκτης προσδιορισµού του Α: Η αύξηση µισθών και ηµεροµισθίων µε βάση
Εθνική Συλλογική Σύµβαση της ΓΣΕΕ.
Παράµετρος Β : «Τακτές συντηρήσεις»
Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται µε διενέργεια των έργων τακτικής
συντήρησης των µερών του συστήµατος ύδρευσης – αποχέτευσης.
Βαρύτητα Κ2= 35%
Εξωτερικός δείκτης προσδιορισµού του Β: Η µεταβολή τιµής των αντίστοιχων Αναλυτικών
Τιµολογίων για Έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης, όπως αυτή δηµοσιοποιείται περιοδικά
από το Υπουργείο Υποδοµών.
Παράµετρος Γ : «Ενέργεια»
Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται µε την ανάλωση ενέργειας σε
λειτουργικά µέρη του συστήµατος ύδρευσης – αποχέτευσης.
Βαρύτητα Κ3=22%
Εξωτερικός δείκτης προσδιορισµού του Γ : Η µεταβολή βασικού τιµολογίου πώλησης της
ηλεκτρικής ενέργειας (€/kWh) όπως αυτό ανακοινώνεται από την ∆ΕΗ.
Παράµετρος ∆ : «Πρώτες ύλες»
Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία κόστους που σχετίζονται µε την ανάλωση Α υλών και χηµικών
ουσιών στις εγκαταστάσεις του συστήµατος ύδρευσης – αποχέτευσης.
Βαρύτητα Κ4=7%
Εξωτερικός δείκτης προσδιορισµού του ∆ : Η µεταβολή δείκτη τιµών χηµικών προϊόντων
όπως δηµοσιοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Παράµετρος Ε : «Αποσβέσεις»
Περιλαµβάνει την αναπροσαρµογή της δαπάνης εκτέλεσης των συµφωνηµένων , κατά την
υπογραφή της σύµβασης έργων,
Βαρύτητα Κ5=9%
Εξωτερικός δείκτης προσδιορισµού του Ε: Η µεταβολή τιµής των Αναλυτικών Τιµολογίων
Ύδρευσης - Αποχέτευσης όπως αυτή δηµοσιοποιείται από το Υπουργείο Υποδοµών.
Το τιµολόγιο έναρξης , που περιέχεται στην προγραµµατική σύµβαση, αποτελεί το κατώτερο
τιµολόγιο που θα εφαρµοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Η. Θεσµικά Ζητήµατα
1. Εκχώρηση δικαιώµατος είσπραξης τελών στην ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., µε την έναρξη
λειτουργίας του συστήµατος.
2. ∆ιαιτησία µετά από 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.)
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3. Αστικές ευθύνες επί της λειτουργίας του Συστήµατος, µετά την υπογραφή πρωτοκόλλου
παράδοσης- παραλαβής. ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. 100%
4. Ευθύνες αδειοδοτήσεων, συνδέσεων, νοµιµότητας λειτουργίας
συστήµατος Ύδρευσης- Αποχέτευσης. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 100%

του

υφιστάµενου

5. Πρόβλεψη αξιοποίησης Εξειδικευµένου Προσωπικού ∆ήµου στην Ύδρευση και
Αποχέτευση, µε εξειδίκευση προβλέψεων της προγραµµατικής συµφωνίας για τους όρους
απασχόλησης.
Επιπλέον το ∆.Σ. αποφασίζει:
- Ευθύνη αποκλειστικής κάλυψης 100% στην ΕΥ∆ΑΠ του συστήµατος των Βιολογικών
Καθαρισµών (λειτουργούντες, βιολογικοί υπό κατασκευή και βιολογικοί που κατασκευάστηκαν).
- Αξιοποίηση και εκµετάλλευση των υφιστάµενων υδάτινων πόρων του ∆ήµου.
- Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται απόφαση του Συνδέσµου Ύδρευσης για την
παραχώρηση της χρήσης και της λειτουργίας των αντλιοστασίων και του δικτύου του Συνδέσµου.
Η ιδιοκτησία των υποδοµών παραµένει 100% στο ∆ήµο και στο Σύνδεσµο Ύδρευσης.
- Το ∆.Σ. δεσµεύεται ότι για τις περιοχές που υδροδοτούνται µε φυσική ροή (ΦτερνόΧαραδιάτικα) θα επανέλθει σε άλλη συνεδρίασή του για να καθοριστεί ειδικό επιδοτούµενο
τιµολόγιο.
- Εξουσιοδοτείται ο κ.∆ήµαρχος για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης
Εφαρµογής του ∆ήµου Λευκάδας και της ΕΥ∆ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.

Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Ζ.Μικρώνης, Ν.Μπραντζουκάκης και Σ.Καρβούνης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 303/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

