ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 329
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 28626/6-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Κούρτης Γεώργιος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Τριλίβας χρήστος
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Απουσίαζαν
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γράψας Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (31) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 24/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για κόστος συνδέσεων αποχέτευσης παραλιακών οικισµών ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελλοµένου.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο κ. Μαργέλης, πρότεινε την αναβολή του θέµατος, διότι είναι συναφές µε τα δύο
προηγούµενα για τα οποία αποφασίστηκε η αναβολή τους.
Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση της αναβολής.
Υπέρ της αναβολής ψήφισαν έντεκα (11) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Ευανθ.
Κατωπόδη, Μαρ. Καρφάκη, Νικ. Βικέντιος, Παν. Σκληρός, Σωτ. Γαζή, Βασ. Αραβανής, Αθ.
Καββαδάς, Ευτ. Ζουριδάκης και Φίλ. Σκληρός.
Υπέρ της συζήτησης ψήφισαν, είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος, κ. Κων/νος Σέρβος, και διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«
Σχετικά:
1. Το αριθ. 120985/28-06-2012 έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
2. Το αριθ. 19826/27-07-2012 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας.
3. Την απόφαση µε αριθ. 101/28-03-2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
4. Το άρθρο 11 του Κανονισµού Αποχέτευσης ∆ήµου Λευκάδας.
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες συγχρηµατοδότησης πράξεων από την Ε.Ε. η δαπάνη
των διακλαδώσεων και φρεατίων στο δίκτυο αποχέτευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου
ύψους 138.376,48€, κρίθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη” (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) ως µη επιλέξιµη. Τούτο µε σαφήνεια αναφέρεται στην “Έκθεση
Επιτόπιας Επαλήθευσης” (σχετ. 1).
Έτσι ο ∆ήµος Λευκάδας καλείται µε την ολοκλήρωση του έργου να επιστρέψει το ποσόν
των 138.376,48€. Συγκεκριµένα η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. αναφέρει: «Η
ανωτέρω µη επιλέξιµη δαπάνη ανέρχεται σε 138376,48€ εκ των οποίων το ποσό των 87678,25€
έχει καταβληθεί στο Γ ΚΠΣ (µέχρι τον 6ο Λογαριασµό) και θα επιληφθεί γι αυτό η Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και το ποσό των 50698,23€ έχει καταβληθεί στο ΕΣΠΑ
(µετά τον 6ο και µέχρι τον 15ο Λογαριασµό) και θα ανακτηθεί µε ∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση.
Έναντι αυτού ο ∆ήµος Λευκάδας κατέθεσε την 27-07-2012 ένσταση (σχετ. 2) η οποία
απερρίφθη οριστικά. Η απόρριψη είχε γίνει σαφής µε προφορικό τρόπο στους εκπροσώπους του
∆ήµου από τον διευθυντή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., αλλά και µε σιωπηρό τρόπο λόγω µη έγγραφης
απάντησης στην ένσταση.
Κατόπιν τούτων το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, κατά πλειοψηφία, µε την απόφασή του αριθ.
101 (σχετ. 3) όρισε το ποσό των 600€ ανά σύνδεση θεωρώντας ότι αφορά κατ’ αποκοπή τίµηµα και
δεν το συσχέτισε µε την µη επιλέξιµη δαπάνη.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Κανονισµού Αποχέτευσης αναφέρει: «∆απάνη
διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης. Είναι ανταποδοτικό τέλος και ορίζεται
στο ποσό των 600,00€». Τούτο δεν σχετίζεται µε το έργο, η παράγραφος παραµένει ως έχει για
συνδέσεις που θα πραγµατοποιηθούν εκτός του υφιστάµενου δικτύου, όπου δεν υπάρχουν
αναµονές και όχι για αυτές που έχουν κατασκευαστεί οι διακλαδώσεις και φρεάτια.
Το έργο Αποχέτευσης Ελλοµένου περιλαµβάνει 600 φρεάτια παροχετεύσεων µε 3 αναµονές
το καθένα (δηλαδή προβλέπει 1.800 συνδέσεις), εκτιµούµε δε ότι στην προσεχή διετία ο αριθµός
των συνδέσεων που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι 600-700 (οι αιτήσεις για σύνδεση από τον
Φεβρουάριο του 2014 µέχρι σήµερα είναι 25) και: Επειδή γνωρίζουµε την πολύ µεγάλη ανάγκη να
λειτουργήσει η Αποχέτευση και ο Βιολογικός Καθαρισµός Ελλοµένου, σε συνθήκες συνεχούς
υποχρηµατοδότησης τέτοιων έργων προστασίας του περιβάλλοντος, για να καλυφθεί το ποσόν των
138.376,48€ προτείνουµε.
Την τροποποίηση της απόφασης µε αριθ. 101/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
ως εξής:
1. Το κατ’ αποκοπή τίµηµα σύνδεσης στους δηµότες που θα συνδεθούν στις υφιστάµενες
παροχετεύσεις να είναι 200€.
2. Το ποσό των 200€ να κατανεµηθεί (σε όσους επιθυµούν ή δεν έχουν την δυνατότητα εφάπαξ
καταβολής του ποσού) σε 5 δόσεις των 40€.
3. Σε όποιους έχουν ήδη πληρώσει το ποσό των 600€ να επέλθει συµψηφισµός στους
επόµενους λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης.»
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος είπε: Μας επείγει να γίνουν οι συνδέσεις
στο αποχετευτικό δίκτυο Ελλοµένου, ώστε να δουλέψει ο ΒΙΟΚΑ. Είναι ένα έργο περιβαλλοντικής
σηµασίας. Με την πιθανότητα να συνδεθούν 600 µε 700 οικιακοί ή επαγγελµατικοί καταναλωτές,
προτείνουµε το κόστος σύνδεσης στα ήδη από τη µελέτη κατασκευασµένα φρεάτια, να διαµορφωθεί
στα 200,00 ευρώ.
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Η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα στη συνέχεια είπε: ∆απάνες που αφορούν λαϊκές ανάγκες είναι µη
επιλέξιµες και αυτό δεν µπορούµε να το αφήσουµε έτσι. ∆εν δεχόµαστε την τοποθέτηση ότι δεν
διαθέτει ο ∆ήµος το ποσό των 138.000,00 ευρώ και µετακυλίει το κόστος στους ∆ηµότες. Θεωρώ ότι
και το ποσό των 200,00 ευρώ είναι χαράτσι για τους δηµότες.
Στη συνέχεια ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, είπε: Το προηγούµενο ∆ηµ. Συµβούλιο ψήφισε
οµόφωνα τον κανονισµό αποχέτευσης και στο άρθρο 11 προβλεπόταν 600,00 ευρώ για τέλος
σύνδεσης αποχέτευσης. Προς τιµήν της, η προηγούµενη ∆ηµ. Αρχή, µε την αρ. 101/14 απόφαση
∆.Σ. επιβεβαίωσε το άρθρο 11 του κανονισµού αποχέτευσης.
Είναι λογικό, όταν ο ∆ήµος κάνει φρεάτια να µην πληρώνει ο δηµότης, ενώ εκεί που δεν έχει φτιάξει
φρεάτια, να πληρώνει ο δηµότης 600,00 ευρώ; Αν η λογική είναι το κόστος των 138.000,00 ευρώ να
το πληρώσουν οι δηµότες, τότε θα πρέπει το τέλος που θα επιβληθεί να είναι 80,00 ευρώ.
Αν θέλετε να µην πληρώνει ο κόσµος να τροποποιήσετε τον κανονισµό και να µην πληρώνει
κανένας.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος, είπε: Το θεωρούµε χαράτσι. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να
καλύψει το κονδύλι για το δίκτυο που είναι κατασκευασµένο, να µην πληρώσει τίποτα ο δηµότης. Και
εκεί που δεν υπάρχει δίκτυο να κάνει επέκταση δικτύου ο ∆ήµος.
Ο κ Γληγόρης Κων/νος είπε: Ο κανονισµός µιλάει ξεκάθαρα για 600,00 ευρώ. Εποµένως µε
την σηµερινή εισήγηση, δηµιουργείτε δύο ταχυτήτων δηµότες.
Ο κ. Κούρτης Γεώργιος είπε: Το ερώτηµα που µπαίνει, αν έχει ο ∆ήµος τα 138.000,00 ευρώ
για να τα δώσει. Σε αυτό που είπε ο κ. Μαργέλης, θεωρώ ότι και µε τις καλύτερες προϋποθέσεις δεν
θα φτάσουµε στις 1.800 συνδέσεις. Θεωρώ δίκαιο µε απόφασή µας το τέλος αυτό να µειωθεί από
600,00 στα 200,00 ευρώ.
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος είπε: Πρέπει να είµαστε ρεαλιστές και θεωρώ ότι το 90% των
δηµοτών Ελλοµένου, µπορεί να πληρώσει το ποσό των 200,00 ευρώ για να συνδεθεί µε το
αποχετευτικό δίκτυο.
Ο κ. Κοντογεώργης Ηλίας, είπε: Αντιλαµβάνοµαι την οικονοµική δυστοκία του ∆ήµου, όπως
και των δηµοτών και δεν ξέρω τι πρέπει να υπερισχύσει, ο ισχυρός ∆ήµος, ή ο ισχυρός δηµότης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, είπε: Νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε στην πρόταση του
εισηγητή που δείχνει και κοινωνική ευαισθησία.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα, είπε: Υπάρχει µία αδικία σ’ αυτούς που έχουν φρεάτιο µε αυτούς
που είναι 10 µέτρα µακριά από το φρεάτιο, ο οποίος θα αναγκαστεί να πληρώσει 600,00 ευρώ και
αυτός ίσως να είναι και ο πιο οικονοµικά ευάλωτος.
Ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος είπε: Σαν κάτοικος Νυδριού νοιώθω ευτυχισµένος που
ολοκληρώνεται αυτό το τεράστιο έργο για τη ∆/Ε Ελλοµένου. Συγχαρητήρια στη ∆ηµ. Αρχή που
έφερε σύντοµα το θέµα. Αυτό που θέλω είναι να είστε δίκαιοι και όλοι οι δηµότες να πληρώσουν το
ίδιο.
Ο κ. Βασίλειος Αραβανής πρότεινε να τεθεί σε ψηφοφορία, η πρόταση της Τ/Κ/ Νυδριού για
100,00 ευρώ.
Η κα Κατωπόδη Ευανθία είπε: Να οργανώσετε το ∆ήµο, ώστε να πληρώνουν όλοι τα
ανταποδοτικά τέλη και να µην χρειαστεί να αυξηθούν τα δηµοτικά τέλη.
Ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος, είπε: Θεωρώ ότι έπρεπε να αναβληθεί το θέµα γι΄ απόψε. Αυτό
που µας ενδιαφέρει ως δηµοτική αρχή είναι να λειτουργήσει ο ΒΙΟΚΑ. Θεωρώ ότι τα 200,00 ευρώ
είναι µεγάλο ποσό και όποιο ποσό αποφασιστεί να βάλουµε οπωσδήποτε χρονικό όριο.
Η κα Γαζή Σωτηρία είπε ότι συµφωνεί µε το ποσό των 100,00 ευρώ που πρότεινε η Τ/Κ
Νυδριού και µε την πρόταση του κ. Καββαδά για χρονικό όριο.
Ο ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε: Η πρότασή µας είναι ξεκάθαρη. Αυτό που αποφάσισε η Τ/Κ
Νυδριού, το ποσό των 100,00 ευρώ, δεν επαρκεί, για να καλύψουµε το κόστος που δεν είναι
επιλέξιµο των 138.000,00 ευρώ.
Το στοίχηµα της ∆ηµοτικής Αρχής είναι να λειτουργήσει ο ΒΙΟΚΑ και να σωθεί ένας τόπος. Η
∆ηµ. Αρχή µε τα τιµολόγια χρέωσης νερού που προτίθεται να φέρει στο Νυδρί, δείχνει το κοινωνικό
της πρόσωπο. Την ίδια τοποθέτηση που κάναµε τον Μάρτιο 2014, κάνουµε και σήµερα. Συµφωνώ
απολύτως µε το χρονικό περιθώριο της σύνδεσης. Εµείς επιµένουµε στα 200,00 ευρώ, γιατί αυτά τα
χρήµατα θα µας ζητηθούν γρήγορα και πρέπει να τα δώσουµε.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης του κ. Αντιδηµάρχου, ψήφισαν δέκα έξι (16) δηµοτικοί σύµβουλοι, ήτοι: Κων.
Σέρβος, Γεώργιος Γεωργάκης, Γρ. Γκογκάκης, Αθ. Περδικάρης, Μ. Νικητάκης, Γεώργ. Κούρτης, Χρ.
Τριλίβας, Φίλ. Κούρτης, Σπ. Αρβανίτης, Σπ. Πολίτης, Ευαγ. Χαλικιάς, Ευστ. Βλάχος, Γεωργ. Λώλη,
Γεώργ. Φίλιππας, Χρ. Κατηφόρης και Κων. Βλάχος.
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Υπέρ της πρότασης της Τ/Κ/ Νυδριού, για ποσό 100,00 ευρώ, ψήφισαν δώδεκα (12) δηµοτικοί
σύµβουλοι, ήτοι: Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας, Ευάγ. Θερµός, Σπ. Μαργέλης, Ευανθ.
Κατωπόδη, Μαρ. Καρφάκη, Γαζή Σωτηρία, Νικ. Βικέντιος, Παν. Σκληρός, Βασ. Αραβανής, Ευτ.
Ζουριδάκης και Φίλ. Σκληρός.
Υπέρ της πρότασης της κας Σταµατέλου ∆ήµητρας, για µηδενική συµµετοχή των δηµοτών, ψήφισε η
κα Σταµατέλου.
Υπέρ της πρότασης του κ. Αθ. Καββαδά για 100,00 ευρώ µέχρι 30-4-2015, ψήφισε ο κ. Αθ.
Καββαδάς.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την τροποποίηση της απόφασης µε αριθ. 101/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας ως
εξής:
1. Το κατ’ αποκοπή τίµηµα σύνδεσης στους δηµότες που θα συνδεθούν στις υφιστάµενες
παροχετεύσεις να είναι 200€.
2. Το ποσό των 200€ να κατανεµηθεί (σε όσους επιθυµούν ή δεν έχουν την δυνατότητα εφάπαξ
καταβολής του ποσού) σε 5 δόσεις των 40€.
3. Σε όποιους έχουν ήδη πληρώσει το ποσό των 600€ να επέλθει συµψηφισµός στους επόµενους
λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.329/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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