ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 65
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
3η/3774/16-2-2012 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 Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Κονιδάρης Κυριάκος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μικρώνης Ζώης
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
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 12ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Ενημέρωση-συζήτηση και απόφαση Δ.Σ. σχετικά με υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου από
την γεώτρηση της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής.
Εισηγητής: κ.Στραγαλινός Βασίλειος-Δημ.Σύμβουλος
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Στραγαλινός, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Στις 17/4/1981 υπεγράφh μεταξύ της τότε κοινότητας Βαυκερής και του Συνδέσμου
Κοινοτήτων Μεγανησίου σύμβαση περί παραχώρησης ύδατος από την θέση «Κολώνι». Με την
εν λόγω σύμβαση καθορίστηκαν:
Α. Τιμή ανά κυβικό 8 δρχ
Β. Ώρες υδροληψίας
Γ. Τοποθέτηση υδρομετρητή
Δ. Ο Σύνδεσμος να πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα όταν δεν γίνεται άρδευση του κάμπου και,
Ε. Η Κοινότητα Βαυκερής διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς αναπροσαρμογής του τιμήματος
ανά κυβικό.
Όσο υπήρχε η Κοινότης Βαυκερής όλα τηρούνταν στο ακέραιο. Και υδρομετρητής
υπήρχε και ο Σύνδεσμος πλήρωνε κανονικά την αξία του νερού. Μετά την εφαρμογή του
Καποδίστρια όλα αφέθηκαν στην τύχη τους. Ούτε υδρομετρητής υπάρχει ούτε ο Δήμος
Μεγανησίου πληρώνει ούτε κανείς από το Δήμο Ελλομένου παρακολουθούσε την ως άνω
σύμβαση. Παρά τις επανειλημμένες μου ερωτήσεις και οχλήσεις στον πρώην Δήμαρχο
Ελλομένου κ. Βερύκιο, πέρα από μια συνάντηση και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν
έγινε τίποτα άλλο.
Προτείνω τα ακόλουθα σε συνεννόηση και με τον Πάρεδρο Δ.Δ Βαυκερής:
Α. Άμεση αναπροσαρμογή της τιμής ανά κυβικό στα 40 λεπτά
Β. Στην άμεση καταβολή της αξίας του νερού από το 1998 και μετά πλην όσων έχουν
καταβληθεί κατά περιόδους.
Γ. Την τοποθέτηση υδρομετρητή
Δ. Την ευθύνη της υδροληψίας, της καταμέτρησης να την έχει αποκλειστικά και μόνο ο
Πάρεδρος του Δ.Δ Βαυκερής
Ε. Την διάθεση όλων των χρημάτων που θα εισπραχθούν από παλιότερα έτη και αυτά που θα
εισπράττονται από την αναθεώρηση και πέρα στο Δ.Δ Βαυκερής, όπως δικαιούνται, για την
εκτέλεση των αναγκαίων έργων.
Σε περίπτωση μη άμεσης επίλυσης του ως άνω προβλήματος οι κάτοικοι του Δ.Δ
Βαυκερής είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σ’ όλες τις δέουσες ενέργειες προς
αποκατάσταση της νομιμότητας και του δικαίου.
Στη συνέχεια έκανε τοποθέτηση ο Δήμαρχος Μεγανησίου κ.Στάθης Ζαβιτσάνος.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Από το 1980 παίρνει το Μεγανήσι νερό από τη γεώτρηση της Βαυκερής με 8
δρχ. το μ3. Εμείς από το 1998 και μετά ποτέ δεν αρνηθήκαμε να δώσουμε νερό στο Μεγανήσι,
ακόμα και όταν δεν μπορούσε να πάρει από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης. Δεν θεωρώ ότι το ποσό
των 0,20 € είναι υπέρογκο για το Δήμο Μεγανησίου και το 50% αυτών να πηγαίνει ως
αντισταθμιστικό όφελος στην Κοινότητα Βαυκερής.
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Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Το θέμα είναι και οικονομικό και πολιτιστικό αλλά και ηθικό. Να κόψουμε το
νερό αποκλείεται. Θεωρώ ότι ο Δήμος Μεγανησίου θα πρέπει να ζητήσει ίση μεταχείριση
υδροδότησης. Η συμφωνία που υπάρχει από το 1980 ποτέ δεν καταργήθηκε. Μέχρι σήμερα δεν
έχει ανανεωθεί η τιμή της προμήθειας νερού αλλά και οι διαδικασίες. Το πρόβλημα είναι αν η
σύμβαση μπορεί να είναι σε ισχύ, αν τηρήθηκαν ή όχι οι όροι της σύμβασης. Μέχρι τώρα δεν
έχουν τηρηθεί. Επομένως, ήρθε η ώρα να αναπροσαρμοστεί η σύμβαση στο κόστος της τιμής
του νερού. Εφόσον η Βαυκερή δίνει το νερό, θα πρέπει να γίνουν έργα ανταποδοτικού
περιεχομένου στην προστασία της πηγής και του περιβάλλοντος χώρου.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Μιλάμε για μια συμφωνία που έχει εξαντλήσει τα όρια και πρέπει να πάμε
σε μια καινούργια. Επομένως η συμφωνία αυτή χρειάζεται επικαιροποίηση. Σε ό,τι αφορά το
ζήτημα του κόστους να πληρώνεται με την τιμή 0,17 ανά κ.μ., όσο είναι και το τιμολόγιο του
Συνδέσμου Ύδρευσης. Το ποσό που θα καταβάλλει ο Δήμος Μεγανησίου να πηγαίνει ως
ανταποδοτικό-αντισταθμιστικό όφελος για συγκεκριμένα έργα στην Κοινότητα Βαυκερής.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Πρέπει να βρεθεί μία λύση που να ικανοποιεί τους πάντες. Θα πρέπει να
υπολογιστούν όλοι οι παράμετροι και να δοθεί λύση οριστική.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πιστεύω ότι πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι το Μεγανήσι πληρώνει όλα τα έξοδα
της γεώτρησης και ότι η γεώτρηση αυτή αρδεύει ένα μέρος του κάμπου του Νυδριού και δεν
πρέπει να πάμε στη λογική του «νερουλά». Η Βαυκερή δεν θα σωθεί με τα 5.000-10.000 ευρώ
που θα πάρει από το Μεγανήσι.
Α.ΓΑΖΗΣ: Δεν πρέπει εν μία νυκτί να διαλύσουμε αυτή τη σύμβαση. Να βελτιώσουμε τη
σύμβαση και να δούμε και τον τρόπο λειτουργίας της γεώτρησης αυτής.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Θα εντάξουμε στον προϋπολογισμό ένα συγκεκριμένο ποσό που θα πηγαίνει
ως ανταποδοτικό στην Κοινότητα Βαυκερής, ως έργα. Το Μεγανήσι δεν θα πληρώνει στον Δήμο
Λευκάδας αλλά θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας της γεώτρησης για την
ύδρευση του Μεγανησίου και την άρδευση του κάμπου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συσταθεί Επιτροπή από το Δ.Σ. Λευκάδας και μία από το Δ.Σ. Μεγανησίου, να
λάβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία υπόψη της και να φέρει το θέμα στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια πρότεινε ως μέλη της Επιτροπής τον κ.Πραξιτέλη Σούνδια, τον κ.Κυριάκο
Κονιδάρη και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής κ.Αναστάσιο Θερμό.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αποδέχεται την πρόταση του
κ.Δημάρχου και
Ομόφωνα αποφασίζει
(Ο κ.Μαργέλης βρίσκεται εκτός αιθούσης)
Τη σύσταση Επιτροπής αποτελούμενης από τον κ.Πραξιτέλη Σούνδια, τον κ.Κυριάκο
Κονιδάρη και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής κ.Αναστάσιο Θερμό , προκειμένου
να λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία σχετικά με το θέμα της υδροδότησης του Δήμου Μεγανησίου
από την γεώτρηση της Τοπικής Κοινότητας Βαυκερής και να το φέρει εκ νέου στο Δ.Σ. για λήψη
απόφασης.
Αντίστοιχη Επιτροπή θα συσταθεί και από το Δ.Σ. Μεγανησίου.

4
Στο σημείο αυτό επέστρεψε στην αίθουσα ο

κ.Μαργέλης

Αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Λιβιτσάνος, Γ.Αραβανής και Ν.Μπραντζουκάκης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 65/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

