ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 147
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη 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. 13657/28-6-2015 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
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε κατά
ου
την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Νικ. Βικέντιος,
Ευαν. Κατωπόδη και Αθ. Καββαδάς,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για καθορισµό τελών άρδευσης στο ∆ήµο Λευκάδας για το έτος 2015.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆ηµ. Συµβούλιο
για την αρ. 146/2015 απόφαση της Ο.Ε. και ζήτησε την έγκρισή της, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 στην αρµοδιότητα της Οικονοµική
Επιτροπής ανήκει και η εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιβολή τελών, δικαιωµάτων
και εισφορών.
Στην περιφέρεια του δήµου υπάρχουν δύο αρδευτικά δίκτυα ένα στην περιοχή της ∆.Ε. Ελλοµένου
και το δεύτερο στην ∆.Ε. Απολλωνίων στα οποία πρέπει α καθορίσουµε τα τέλη άρδευσης..
Σχετικά:
Α. Απόφαση ∆ηµοτ. Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Απολλωνίων µε αριθ. 164/9-12-2002.
Β. Απόφαση ∆ηµοτ, Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Ελλοµένου µε αριθ. 56/14-5-2005.
Ως «∆ηµοτικό δίκτυο άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαµβάνει όλα τα επιµέρους
αυτόνοµα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήµατα και εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν µε
οποιονδήποτε τρόπο στις ∆ηµοτικές Ενότητες Απολλωνίων και Ελλοµένου και τις περιεχόµενες σε
αυτές ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες και των οποίων (συστηµάτων ή εγκαταστάσεων) την ευθύνη
κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο ∆ήµος Λευκάδας.
Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δηµοτικού δικτύου άρδευσης για το 2015 άρχισε την 1η
Μαΐου και η προβλεπόµενη πιθανή λήξη της θα είναι η 31η Οκτωβρίου. Η λειτουργία του δικτύου για
όλη την αρδευτική περίοδο θα έχει έναρξη την 6π.µ. και λήξη την 10µ.µ. σε καθηµερινή βάση, µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις άρδευσης.
Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναµία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση νερού
(βλάβες σε υδροληψία, γεωτρήσεις, αντλίες, ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς)
τη διανοµή του νερού θα κάνουν τα υδρονοµικά όργανα σε συνεργασία µε τα Τοπικά Συµβούλια.
Τυχόν σοβαρότερα προβλήµατα θα αντιµετωπίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τέλη άρδευσης:
Σε όσους χρησιµοποιούν τις υποδοµές και τις εγκαταστάσεις του δηµοτικού δικτύου άρδευσης και
κάνουν χρήση του παρεχόµενου αρδευτικού νερού επιβάλλονται τέλη άρδευσης που είναι
ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της άρδευσης,
ιδίως τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιών και ηλεκτροκινητήρων τους,
των γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα µισθοδοσίας των
υδρονοµέων καθώς επίσης και τις δαπάνες των επενδεδυµένων κεφαλαίων. Τα τέλη άρδευσης θα
καταβάλλονται εφάπαξ στο τέλος της αρδευτικής περιόδου.
Το ύψος των τελών άρδευσης για το 2015 υπολογίζονται µε βάση τον κανόνα της
ανταποδοτικότητας και σύµφωνα µε προϊσχύουσες τιµές των πρώην ∆ήµων Απολλωνίων και
Ελλοµένου, όπως αυτές είχαν καθοριστεί µε τα σχετικά (Α) και (Β) αντίστοιχα. Με δεδοµένο ότι δεν
υφίσταται ενιαίος κανονισµός άρδευσης και µέχρι την έκδοσή του το ύψος των προτεινόµενων τελών
φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.
∆. Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
∆ηµοτικό
διαµέρισµα

τοποθεσία

Βασιλική

αριθµός
καλλιεργητών
έτους 2013

προηγούµενη
τιµή

νέα τιµή

νέα τιµή

κηπευτικά

άλλες
καλλιέργειες

9

3,23€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα

Αγ. Πέτρος

Νίκια

15

3,23€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα

Αγ. Πέτρος

Μέσα Βρύση

30

2,05€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα

Αγ. Πέτρος

Κεφαληνή

10

2,05€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα

Αγ. Πέτρος

Ρουπακιάς

16

2,05€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα

Κοντάραινα

6

3,23€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα

Μαραντοχώρι

23

3,23€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα
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Σύβρος

Κάµπος

88

3,23€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα

Σύβρος

Νίκια

17

3,23€/ώρα

4€/ώρα

3,50€/ώρα

Το σύνολο των καλλιεργητών του 2013 ήταν 214 και η επιλογή του έτους έγινε επειδή
ανταποκρίνεται περισσότερο στο µέσο αριθµό και επίσης για το έτος αυτό υπάρχουν στοιχεία για
όλες τις τοποθεσίες.
∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
∆ηµοτικό
διαµέρισµα

αριθµός
καλλιεργητών
ετών 2008,2009,
2010

προηγούµενη τιµή

βεβαιωθέντα και
εισπραχθέντα
ποσά κατ’ έτος

νέα τιµή

Νυδρί

100

10€/στρέµµα την
περίοδο

3.980€

10€/στρέµµα την
περίοδο

Νιοχώρι

40

4€/ώρα

1.350€

4€/ώρα

Βαυκερή

30

4€/ώρα

1.200€

4€/ώρα

Χαραδιάτικα

20

4€/ώρα

550€

4€/ώρα

Το σύνολο των καλλιεργητών ήταν 190 και η συνολική ετήσια είσπραξη 7.080€. Για τα έτη 2011,
2012, 2013 και 2014 δεν υπάρχουν στοιχεία.
Τα προσδοκώµενα έσοδα από την άρδευση του έτους 2015 για τη ∆.Ε. Απολλωνίων
υπολογίζονται περίπου σε 12.000,00€ και για τη ∆.Ε. Ελλοµένου σε 8.000,00€ και καλύπτουν τη
συνολική δαπάνη του ∆ήµου για την άρδευση. Η δαπάνη άρδευσης ανέρχεται περίπου στο ύψος
των 20.000,00€ και αναλύεται ως εξής: Αµοιβές υδρονοµέων:12.000,00€, Συντήρηση δικτύου
άρδευσης: 4.000,00€, Κόστος ηλεκτροδότησης: 4.000,00€.
Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µε τη σύνταξη σχετικών
βεβαιωτικών καταλόγων και εισπράττονται από τον δηµοτικό ταµία ή τους εισπράκτορες του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ
Α΄114) «περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και κοινοτήτων» όπως ισχύουν. Σε
κάθε περίπτωση ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης, βεβαιώνεται στο τέλος Οκτωβρίου 2015 και η
η
οφειλή θα εξοφλείται µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του έτους. Κατόπιν αιτήµατος του Τοπικού
Συµβουλίου και σχετικής εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας µπορεί να δοθεί παράταση εξόφλησης
που να δικαιολογείται από ιδιαίτερες συνθήκες ανωτέρας βίας. Μετά την πάροδο της ηµεροµηνίας
παράτασης οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.
Ενστάσεις καταναλωτών επί βεβαιωθέντων τελών άρδευσης θα εξετάζονται από τη Υπηρεσία
Ύδρευσης του ∆ήµου και θα επικυρώνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που κριθεί νόµιµη από τον Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία,
µε δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ και µία (1) κατά της κας Σταµατέλου ∆ήµητρας, αποφασίζει:
Τον καθορισµό τελών άρδευσης ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2015, σύµφωνα µε την αρ.
146/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται
στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.147/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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