ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 5
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.30 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 740/101-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Αραβανής Ελευθέριος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Γαβρίλης Δημήτριος
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Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Βεργίνης Ξενοφών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 μέλη.
Στη θέση του παραιτηθέντος κ.
Λιβιτσάνου Γεράσιμου δεν έχει ορκιστεί
νέος σύμβουλος ακόμη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 2/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 220/20-6-2011 απόφασης Δ.Σ. Δήμου
Λευκάδας.-Διόρθωση των λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που
προκύπτει από την χρέωση στους τομείς του Δήμου με κλίμακα.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Σύμφωνα με την αρ. 220/20-6-2011 απόφαση του Δ.Σ δόθηκε η δυνατότητα αποπληρωμής
των λογαριασμών ύδρευσης με την κατώτερη τιμή της κλίμακας. Η απόφαση αυτή
αναφέρονταν στις καταναλώσεις των προηγούμενων ετών που αθροίστηκαν λόγω της μη
καταμέτρησης απ' τις υπηρεσίες του Δήμου με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία πραγματικής καταμέτρησης της ύδρευσης σε όλους τους τομείς.
Εισηγούμαστε
Να διορθωθούν οι λογαριασμοί ύδρευσης που έχουν εκδοθεί και αυτοί που θα
εκδοθούν να είναι τιμολογημένοι με την κατώτατη κλίμακα για όλα τα κ.μ. γιατί δεν είναι ευθύνη
των δημοτών, και για λόγους ισονομίας. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να
πληρώνουν τους λογαριασμούς τους τμηματικά σε δόσεις χωρίς καμιά προσαύξηση.
Η απόφασή μας αφορά μόνο τις οικιακές καταναλώσεις.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Πολλοί συμπολίτες μου έχουν παραπονεθεί για υπέρογκους λογαριασμούς.
Γενικότερα υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ύδρευση. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής
Αρχής να λύσει το θέμα αυτό το οποίο είναι σοβαρό.. Προτείνω να συσταθεί τριμελής
επιτροπή, στην οποία θα έρχονται για συζήτηση όλες οι αιτήσεις.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Πρέπει να απαντηθεί το θέμα από τη Δημοτική Αρχή πώς θα
συγκροτηθεί σωστά η Υπηρεσία Ύδρευσης. Έχουν γίνει προσπάθειες αλλά εκ του
αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν φτάνουν. Υπάρχουν σειρά προβλημάτων που θέλουν
αντιμετώπιση αλλά με σχέδιο θα μπορούσε, εκεί που δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός, να μην
πάει ένας αλλά να σπάσει σε τρεις.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Αν δεν μέτραγαν οι Δήμοι τόσα χρόνια, δεν φταίει ο δημότης. Χρειαζόμαστε μία
τιμολογιακή πολιτική, που θα παίρνει υπόψη της μία σειρά κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Τα παλιά χρέη μέχρι 31-12-2012 για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που αντιμετωπίζει
πρόβλημα, πρέπει να κοπούν και βέβαια να υπάρξει και ρύθμιση.
Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Για τις παράνομες παροχές πρέπει να διακοπούν οι συνδέσεις και να πέσουν
και πρόστιμα. Αν δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για τις καταμετρήσεις, να βγει
εργολαβία.
Α.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Η Διοίκηση έχει συνέχεια και, είτε είναι σημερινή, είτε χθεσινή, είτε αυριανή, έχει
ευθύνη. Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό ζήτημα και θα πρέπει να το λύσουμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
Δ.ΓΑΒΡΙΛΗΣ: Όλοι κάνουμε προτάσεις αλλά δεν προτείνουμε λύσεις. Και αν προτείνουμε
λύσεις, προτείνουμε τις ευκολότερες. Η Διοίκηση, όσο καλή και αν είναι, δεν υποκαθίσταται
από κανένα.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Η Ύδρευση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας
και αυτό οφείλεται στην ανικανότητα όλων των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών. Παράκληση
κάνω, να φτιαχτεί μια σωστή Υπηρεσία Ύδρευσης. Επίσης να φέρετε για συζήτηση πάλι το
θέμα της τιμολογιακής πολιτικής.
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Π.ΣΟΥΝΔΙΑΣ: Με ευαισθησία βλέπουμε όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Η αίσθησή μου είναι ότι μιλάμε μόνο για τον παλιό Δήμο Λευκάδας.
Ι.ΚΑΡΤΑΝΟΣ: Πρέπει να επενδύσουμε χρήματα στα δίκτυα ύδρευσης.
Ζ.ΣΚΙΑΔΑ: Όταν δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό να κάνεις τις απαιτούμενες
καταμετρήσεις στον κατάλληλο χρόνο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα που
υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Πιστεύω ότι η εισήγηση είναι σε πολύ καλό δρόμο.
Μ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Αρνούμαι να ξεπλύνω τις αμαρτίες διαχρονικά Δημοτικών Διοικήσεων.
Επιφυλάσσομαι πολύ για την εισήγηση. Συμφωνώ με την πρόταση του κ.Δρακονταειδή και του
κ.Γερ.Αραβανή.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Πρέπει να δοθεί μία οριστική λύση για τις καταναλώσεις μέχρι 31-12-2012. Να
συγκροτηθεί ένα τμήμα με μόνιμα στελέχη για να γίνονται σωστές καταμετρήσεις. Επιμένω στη
σύσταση επιτροπής τριμελούς για να δει και να εξετάσει τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση της εισήγησης, δεν φτάνει. Το
ζήτημα και η απόφαση να αναβληθεί και να έρθει πρόταση με συγκεκριμένα κριτήρια για
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως κορυφαία λέω τους άνεργους, ώστε η απόφασή μας να
είναι δίκαιη. Αν δεν γίνουν συγκεκριμένες προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή, σε έξι μήνες θα
λέμε πάλι τα ίδια.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Για τα χρέη μέχρι 31/12/2012 θα πρέπει για ορισμένες κατηγορίες να
εξετάσουμε την περίπτωση σημαντικής μείωσης ή και διαγραφής των οφειλόμενων ποσών,
π.χ. άνεργοι, ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι ΟΓΑ κλπ. Καλύτερη οργάνωση των Υπηρεσιών ώστε να
γίνονται σωστά οι καταμετρήσεις. Από το νέο έτος να δούμε ένα τιμολόγιο κλιμακωτό που θα
αφορά αυτές τις κατηγορίες συμπολιτών μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια μία άναρχη κατάσταση, ειδικά στον πρώην Δήμο
Λευκάδας. Κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση και να τη
φέρουμε σε ένα ικανοποιητικό-λειτουργικό επίπεδο. Δίνεται από την εισήγηση ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα για να πληρωθούν οι λογαριασμοί με το κατώτερο τιμολόγιο και χωρίς
προσαυξήσεις.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ.Ν.Μακρυγιώργου,
Ζ.Σκιαδά, Σ.Ρόκκος, Ε.Αραβανής, Α.Αραβανής, Σ.Καρβούνης, Α.Σάντα, Π.Σούνδιας, Α.Γαζής,
Ι.Καρτάνος, Ε.Ζουριδάκης, Ν.Βικέντιος, Α.Σίδερης, Β.Γεωργάκης, Σ.Αραβανής, Κ.Μεσσήνη,
Φ.Σώλος, Π.Γιαννούτσος, Δ.Γαβρίλης.
Υπέρ της κοινής πρότασης των κ.κ. Κ.Δρακονταειδή-Γ.Αραβανή ψήφισαν 8 Δημοτικοί
Σύμβουλοι, οι κ.κ. Α.Καββαδάς, Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης, Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης,
Γ.Φίλιππας, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν.Πεντεσπίτης και Β.Μελάς έχουν αποχωρήσει.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Να διορθωθούν οι λογαριασμοί ύδρευσης που έχουν εκδοθεί και αυτοί που θα
εκδοθούν να είναι τιμολογημένοι με την κατώτατη κλίμακα για όλα τα κ.μ., γιατί δεν είναι ευθύνη
των δημοτών και για λόγους ισονομίας. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να
πληρώνουν τους λογαριασμούς τους τμηματικά σε δόσεις χωρίς καμιά προσαύξηση.
Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο τις οικιακές καταναλώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 5/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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