ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 37/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 274/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 11η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 28826/7.11.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6. Σέρβος Κων/νος
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8.
9.

Απόντες
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Κούρτης Γεώργιος
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση O.E. για τροποποίηση του άρθρου 11 Κανονισµού Αποχέτευσης».
Εισηγητής κ. Κων/νος Σέρβος

Οµόφωνα η Ο.Ε. αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέµατος,
του οποίου αναβλήθηκε η συζήτησή του από την συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου της
10ης/11/2014, προκειµένου να συζητηθεί από την αρµόδια οικονοµική επιτροπή.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος, κ. Κων/νος Σέρβος, διάβασε την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
« Σχετικά.
1. Το αριθ. 866/ΝΥ∆/ΕΓ07/14 (16-10-2014) έγγραφο της ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ - ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ
2. Το άρθρο 11 του Κανονισµού Αποχέτευσης ∆ήµου Λευκάδας.
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Κανονισµού Αποχέτευσης έχει ως εξής: «∆απάνη
διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης. Είναι ανταποδοτικό τέλος και ορίζεται στο
ποσό των 600€».
Προτείνουµε να συµπληρωθεί µε τη φράση:
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη αφορά συνδέσεις που θα πραγµατοποιηθούν εκτός του υφιστάµενου
δικτύου, όπου δεν υπάρχουν αναµονές και όχι για αυτές που έχουν κατασκευαστεί οι διακλαδώσεις
και φρεάτια.
β) Κατά την Εκτίµηση Ετήσιου Κόστους Λειτουργίας των Έργων του Τεχνικού Συµβούλου (σχετ. 1),
για το έργο “Αποχέτευση Παραλιακών Οικισµών ∆ήµου Ελλοµένου” η συνολική ετήσια λειτουργική
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 194173€.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κανονισµού Αποχέτευσης το τέλος χρήσης υπονόµων ανέρχεται στο
75% της αξίας κατανάλωσης νερού.
Η βεβαιωθείσα αξία κατανάλωσης νερού για τους παραλιακούς οικισµούς που θα συνδεθούν µε το
δίκτυο αποχέτευσης (Περιγιάλι, Νυδρί, Μεγάλο Αυλάκι, Βλυχό) για το έτος 2013 ήταν 135212,60€, το
δε συνολικά εισπραχθέν ποσό από το σύνολο των 3608 συνδέσεων ύδρευσης όλης της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελλοµένου για την κατανάλωση του 2013 ήταν 84.793,82€ (έναντι βεβαιωθέντος ποσού
226.220,36€). Σηµειωτέον, οι συνδέσεις ύδρευσης είναι: Περιγιάλι 406, Νυδρί 1038, Νεοχώρι 536
και Βλυχό 620 (συνολικά 2600). Οι προβλεπόµενες συνδέσεις αποχέτευσης στην πλήρη λειτουργία
του ΒΙΟΚΑ και για τις περιοχές που καλύπτει το δίκτυο θα είναι 1800 (600 φρεάτια παροχετεύσεων µε
3 αναµονές το καθένα).
Με δεδοµένο ότι η τιµή χρέωσης ανά m3 νερού στη ∆.Ε. Ελλοµένου είναι πολύ χαµηλή και οι
πιθανές συνδέσεις αποχέτευσης κατά τα πρώτα έτη θα είναι λιγότερες από τις µισές συνδέσεις
ύδρευσης (δηλαδή λιγότερες από 1300) και προκειµένου να καλυφθεί ανταποδοτικά κατά το δυνατόν
µεγαλύτερο µέρος της λειτουργικής δαπάνης Αποχέτευσης προτείνουµε:
Τροποποίηση της παραγράφου 2α του άρθρου 11 Κανονισµού Αποχέτευσης ως εξής: «Το τέλος
αυτό εισπράττεται µέσω των λογαριασµών νερού κάθε τετραµήνου και το ύψος του καθορίζεται σε
ποσοστό 75% της αξίας κατανάλωσης νερού, ειδικά για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου το ανωτέρω
ποσοστό γίνεται 100%».
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα µέλη της επιτροπής ανέπτυξαν τις απόψεις
τους.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την α’ παράγραφο της εισήγησης.
Υπέρ της α΄ παραγράφου ψήφισαν τέσσερα µέλη της επιτροπής ήτοι οι: Νικητάκης Μάρκος,
Γκογκάκης Γρηγόρης, Βλάχος Κων/νος και Σέρβος Κων/νος.
Κατά, ψήφισαν τρεις, ήτοι οι: Ζουριδάκης Ευτύχιος, Σταµατέλου ∆ήµητρακαι Καρφάκη Μαριάννα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την β’ παράγραφο της εισήγησης.
Υπέρ της β΄ παραγράφου ψήφισαν τέσσερα µέλη της επιτροπής ήτοι οι: Νικητάκης Μάρκος,
Γκογκάκης Γρηγόρης, Βλάχος Κων/νος και Σέρβος Κων/νος.
Κατά, ψήφισαν τρεις, ήτοι οι: Ζουριδάκης Ευτύχιος, Σταµατέλου ∆ήµητρακαι Καρφάκη Μαριάννα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
α) Την συµπλήρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κανονισµού Αποχέτευσης, µε την
φράση: « ∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη αφορά συνδέσεις που θα πραγµατοποιηθούν εκτός του
υφιστάµενου δικτύου, όπου δεν υπάρχουν αναµονές και όχι για αυτές που έχουν κατασκευαστεί οι
διακλαδώσεις και φρεάτια.»
β) Την τροποποίηση της παραγράφου 2α του άρθρου 11 Κανονισµού Αποχέτευσης ως εξής: «Το
τέλος αυτό εισπράττεται µέσω των λογαριασµών νερού κάθε τετραµήνου και το ύψος του καθορίζεται
σε ποσοστό 75% της αξίας κατανάλωσης νερού. Ειδικά για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου, το
ανωτέρω ποσοστό γίνεται 100%.
Η παρούσα απόφαση να σταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 274/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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