Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:10/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 31 του μήνα
Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.2271/27-1-2012
έγγραφη πρόσκληση της 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλης
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Μεσσήνης Ιωάννης
5) Σούνδιας Πραξιτέλης
6)Μελάς Βασίλης
7)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σίδερης Αντώνης
2. Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8o Η.Δ. : Απόφαση Επιτροπής σχετικά με γνωμοδότηση της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λευκάδας, για τον Κανονισμό Υδρευσης και
Αποχέτευσης Δήμου Λευκάδας.
Εισηγ: κ. Ρόκκος ΣτέλλιοςΠρόεδρος Δημοτ. Επιτροπής Διαβούλευσης
και Σούνδιας Πραξιτέλης
Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας
Ο Αντιδήμαρχος κος.Σούνδιας Πραξιτέλης πήρε το λόγο και ανέφερε στην
Επιτροπή ότι:
«Το σχέδιο του Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης είναι μια σημαντική
προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου και πριν τη ψήφιση του από το Δημοτικό
Συμβούλιο, διαβιβάστηκε στην Δ.Ε. Διαβούλευσης , σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Ν.3852/10, για σχετική γνωμοδότηση.
Επί του σχεδίου του Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης για το Δήμο
Λευκάδας ,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας γνωμοδότησης,
η Επιτροπή Δημοτικής Διαβούλευσης, γνωμοδότησε θετικά, προσθέτοντας τις
παρακάτω παρατηρήσεις:
«Στο άρθρο 5 παρ. 3 ε να συμπληρωθεί: ΄΄ Στα λιμάνια που υπάρχει Λιμενικό Ταμείο
να υδροδοτούνται ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Λιμενικό Ταμείο ΄΄

Στο άρθρο 7 παρ. 6 να συμπληρωθεί: ΄΄ Παρεμβάσεις στον μετρητή από τον
υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση
κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο 1.000,00€ για την οικιακή
χρήση και 3.000,00€ για τις ειδικές παροχές΄΄
Στο άρθρο 13 παρ. 7 να συμπληρωθεί: ΄΄ Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται
από το Δήμο κατά προτεραιότητα εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από
τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Η απαιτούμενη δαπάνη προκύπτει από μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ΄΄
Στο άρθρο 17 παρ. 3 : ΄΄ Ποσό επανασύνδεσης παροχής ,λόγω διακοπής ορίζεται σε
παροχές ύδρευσης με διάμετρο Φ18 και Φ22 σε 30€ , σε παροχές ύδρευσης με
διάμετρο Φ 28 και Φ 32 σε 50 € και για ειδικές παροχές σε 100€ ΄΄
Στο άρθρο 20 να συμπληρωθεί: ΄΄ Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ή καταναλωτή
του υδρευόμενου ακινήτου, ο νέος καταναλωτής υποχρεούται να δηλώσει στο Δήμο
την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή Υ. Δ.
καταβάλλοντας το ποσό των 50€ ΄΄ και ΄΄ Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είναι
συνυπεύθυνος απέναντι στο Δήμο για οφειλή του ενοικιαστή του, εφόσον υπόχρεος
φαίνεται ο ενοικιαστής ΄΄»
Κατόπιν αυτών εισηγούμαι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να γνωμοδοτήσει επί
του σχεδίου του Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης για το Δήμο Λευκάδας ,το
οποίο
αποτελεί
αναπόσπαστο
στοιχείο
της
παρούσας
απόφασης,
συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω παρατηρήσεων».
Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Eπιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία,
Ομόφωνα

αποφασίζει

Γνωμοδοτεί θετικά για το σχέδιο του Κανονισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης για το
Δήμο Λευκάδας ,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας
απόφασης, συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω παρατηρήσεων, της Δ.Ε.
Διαβούλευσης.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στο Δ.Σ.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

