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Θέµα: Συζήτηση και Γνωµοδότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο σχετικά µε τον Κανονισµό Ύδρευσης Αποχέτευσης του ∆ήµου
Λευκάδας
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου σήµερα στις 30 του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 ήλθε σε τακτική επαναλαµβανόµενη
συνεδρίαση (λόγω έλλειψης απαρτίας της 1ης συνεδρίασης) η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης,
ύστερα από την αριθµ. 1243/17.1.12 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε
µε αποδεικτικό στα µέλη της σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) µέλη
της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ήταν:
Παρόντες
1. κ. Ρόκκος Στυλιανός, πρόεδρος
2. κ. Βαγενάς Γεώργιος αναπληρωµατικό µέλος, από ΄΄ Α.Σ. Τηλυκράτης Λευκάδας ΄΄
3. κ. Ζαβιτσάνος Σπυρίδων, δηµότης
4. κ. Σέρβος Κων/νος, από ΄΄ Επιµελητήριο Λευκάδας ΄΄
5. κ. Ρεκατσίνας Παντελής,δηµότης
6. κ. Καρφάκης Γεώργιος, δηµότης
7. κ. Φραγκούλης Επαµεινώνδας, από ΄΄ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, τµήµα Ηπείρου Ν.Ε.
Λευκάδας ΄΄
8. κ. Σκλαβενίτης Σπυρίδων, δηµότης
9. κ. Μάλφας Πρόδροµος, από ΄΄ Σύλλογο Πολυτέκνων Λευκάδας – Βόνιτσας ΄΄
10. κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, από ΄΄ Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας ΄΄
11. κ. Μαραγκάκης Μιχάλης, δηµότης
12. κ. Κοντοπρίας ∆ηµήτριος, αναπληρωτής, από Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού και Περιχώρων
΄΄ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΄΄
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Απόντες
κα Λάζαρη Ευφροσύνη, από ΄΄ ∆ικηγορικό Σύλλογο ΄΄
κ. Κούρτης Φίλιππος από ΄΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Λευκάδας ΄΄
κ. Ζαβιτσάνος Στυλιανός από ΄΄ Μουσικοχορευτικό όµιλο ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ 1964 ΄΄
κ. Σπανός Νικόλαος, από Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Απανταχού
Καστιωτών και Φίλων του Καστού ΄΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄
κα. Καββαδά Μαρία, από Σωµατείο Ατόµων µε Αναπηρία Ν. Λευκάδας ΄΄ Η ΕΛΠΙ∆Α ΄΄
κ. Αργυρός Γεώργιος, από Σύλλογο Αιλιωτών ΄΄ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΄΄
κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, από Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Νυδριού ΄΄ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ΄΄
κ. Γέργος Απόστολος, από ΄΄ Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας ΄΄
κ. Λογοθέτης Κων/νος, από ΄΄ Οµοσπονδία Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων

∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων Ν. Λευκάδας ΄΄
10. κα Ρούσσου Μαρία από Μουσικοφιλολογικό όµιλο Λευκάδας ΄΄ ΟΡΦΕΥΣ ΄΄
11. κ. Κατωπόδης Ευστάθιος, δηµότης
12. κ. Κοκκίνης Χρήστος, από τον Εµπορικό και Επαγγελµατικό σύλλογο ∆.Ε. Ελλοµένου
13. κ. Γράψας Κων/νος, δηµότης
14. κ. Σταύρακας Σοφοκλής, δηµότης
15. κ. Κοµεντινός Θωµάς, δηµότης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαλκιοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του ∆ήµου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης ο οποίος ενώπιον των παρευρισκοµένων µελών είπε ότι το σχέδιο του Κανονισµού
Ύδρευσης Αποχέτευσης είναι µια σηµαντική προσπάθεια των υπηρεσιών του ∆ήµου και ότι πριν
τη ψήφιση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆.Ε.∆ιαβούλευσης καλείται να γνωµοδοτήσει για το
ανωτέρω σχέδιο.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήµαρχος ∆ήµου Λευκάδας
και ο κ. Μαυρουλής Λάµπρος, υπάλληλος του ∆ήµου , Υδραυλικός.
Ο κ. Πραξιτέλης Σούνδιας ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για το σχέδιο του
Κανονισµού, την κατάρτισή του σύµφωνα µε τις σχετικές δ/ξεις και έδωσε διευκρινιστικές
απαντήσεις σε ερωτήµατα που τέθηκαν από τα µέλη της επιτροπής.
Στη συνέχεια ακoλούθησε διαλογική συζήτηση και τα µέλη της Επιτροπής αφού εξέφρασαν τις
απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου, κατέληξαν στις 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
∆ήµο κατά προτεραιότητα εφόσον καταβληθεί η απαιτούµενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους
αιτούντες. Η απαιτούµενη δαπάνη προκύπτει από µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που
εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό 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 ∆ήµο την αλλαγή της
ιδιοκτησίας, προσκοµίζοντας το σχετικό συµβόλαιο ή Υ. ∆. καταβάλλοντας το ποσό των 50€ ΄΄
και ΄΄ Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είναι συνυπεύθυνος απέναντι στο ∆ήµο για οφειλή του
ενοικιαστή του, εφόσον υπόχρεος φαίνεται ο ενοικιαστής ΄΄
Μετά τα παραπάνω τα παρόντα µέλη της επιτροπής ∆ιαβούλευσης
γνωµοδοτούν Θετικά
επί του σχεδίου του Κανονισµού Ύδρευσης Αποχέτευσης για το ∆ήµο Λευκάδας ,το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας γνωµοδότησης, λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω
παρατηρήσεις.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού
θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα µέλη της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
Η γνωµοδότηση αυτή πήρε αριθµ. 1/11
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