ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 331
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/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 Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
Τριλίβας χρήστος
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Απουσίαζαν
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γράψας Αθανάσιος

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

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο : της ημερήσιας διάταξης της αρ. 24/14 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που
προκύπτει από τη χρέωση με κλίμακα
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο στο Δημ. Συμβούλιο
τα εξής:
«Σχετικά:
1.Απόφαση με αριθ.5/10-1-2013 Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας
2.Απόφαση με αριθ.234/25-7-2013 Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας
3.Απόφαση με αριθ.429/11-12/2013 Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας με τα ανωτέρω 1 και 2 σχετικά αποφάσισε να δώσει τη
δυνατότητα αποπληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης που έχουν εκδοθεί ή που θα εκδοθούν
ύστερα από μέτρηση αθροιστικά και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου με τη κατώτερη
κλίμακας και να διορθωθούν (όσον αφορά την κλίμακα) οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί μέχρι το
2012.
Στο σχετ.3 αναφέρεται η απόφαση για ίδια διόρθωση

στους λογαριασμούς που έχουν

εκδοθεί το έτος 2013 και για όσους καταναλωτές έχουν χρεωθεί με κλίμακα ενώ αποδεδειγμένα
από την υπηρεσία η κατανάλωση έχει γίνει για το έτος 2012 και παλαιότερα.
Επειδή τα 2 πρώτα σχετικά αναφέρονται μόνο σε οικιακές καταναλώσεις, ενώ το τρίτο
σχετικό αναφέρει σε «όσους καταναλωτές…….» και επειδή οι ελλιπείς καταμετρήσεις συνεχίστηκαν
σε ορισμένες περιοχές μέχρι και το Β’ τετράμηνο του 2014, προτείνουμε!
1.Για λόγους ισονομίας, το μέτρο σχετικά με διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης με
διαγραφή ποσού που προκύπτει από τη χρέωση με κλίμακα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου να ισχύσει για όλες τις καταναλώσεις (οικιακές, επαγγελματικές, Δημόσιες Υπηρεσίες) και για
όλα τα έτη μέχρι τέλους του 2014 στις περιπτώσεις που δεν γίνονταν καταμετρήσεις ύδρευσης.
2.Να δοθεί η δυνατότητα για τους παραπάνω λογαριασμούς ύδρευσης στους δημότες όλων
των Δημοτικών Ενοτήτων να πληρώνουν τους λογαριασμούς τμηματικά σε δόσεις και χωρίς καμία
προσαύξηση.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα
αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
1.Για λόγους ισονομίας, το μέτρο σχετικά με διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης με διαγραφή
ποσού που προκύπτει από τη χρέωση με κλίμακα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου να
ισχύσει για όλες τις καταναλώσεις (οικιακές, επαγγελματικές, Δημόσιες Υπηρεσίες) και για όλα τα
έτη μέχρι τέλους του 2014 στις περιπτώσεις που δεν γίνονταν καταμετρήσεις ύδρευσης.
2.Να δοθεί η δυνατότητα για τους παραπάνω λογαριασμούς ύδρευσης στους δημότες όλων των
Δημοτικών Ενοτήτων να πληρώνουν τους λογαριασμούς τμηματικά σε δόσεις και χωρίς καμία
προσαύξηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.331/14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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