ΑΔΑ: Β4ΙΖΩΛΙ-ΞΜ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 294
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 14.30 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
17/22752/23-8-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Νικητάκης Μάρκος
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Καρβούνης Σπυρίδων
∆ρακονταειδής Κων/νος
Αραβανής Γεράσιµος
Μελάς Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Στραγαλινός Βασίλειος
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Κονιδάρης Κυριάκος
Σίδερης Αντώνιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μαργέλης Γεώργιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Η κα Π.Λάζαρη και ο κ.Α.Καββαδάς αποχώρησαν πριν την έναρξη των θεµάτων της Η.∆.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 17/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για καθορισµό προστίµων σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 22 του Κανονισµού
Ύδρευσης και Αποχέτευσης ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Στον Κανονισµό'Υδρευσης και Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας ο οποίος εγκρίθηκε µε
την 150/27-4-2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου στα άρθρα 9 και 22 προβλέπονται πρόστιµα
το ύφος των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ
Σύµφωνα µε το Άρθρο 9°
Εσωτερικές ΕγκαταστάσειςΎδρευσης
Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που
βρίσκονται µετά το εσωτερικό προσαρµοστικό (ρακόρ) του υδροµετρητή προς την πλευρά του
ακινήτου, ή για υδροµετρητές

µεγάλης διαµέτρου µετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του

υδροµετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδροµετρητές τοποθετηµένους στον
εσωτερικό χώρο της οικοδοµής µετά την κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου.
Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης.
Ο ∆ήµος ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών του µέχρι το όριο των εσωτερικών
εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Την επιµέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του µετρητή έχει ο ιδιοκτήτης
και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιµο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της
ένδειξης και η συντήρηση του µετρητή από τα συνεργεία του ∆ήµου. Στην περίπτωση που το
φρεάτιο υδροµετρητών καλυφθεί µε χώµατα ή µπάζα, ο ∆ήµος τάσσει στον υπαίτιο
προθεσµία για την αποκάλυψή του και µετά την άπρακτη πάροδό της επιβάλλει σ' αυτόν
πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε το Άρθρο 22°
Παράνοµες υδρεύσεις - Απαγορεύσεις
Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδροµετρητής ή έχει
αφαιρεθεί αυτός, µε ενωτικό σωλήνα, υδρόµετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να
τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιµωρείται µε την επιβολή
προστίµου που καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου και σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Εισηγούµαι πρόστιµο 500 € για την περίπτωση του άρθρου 9 και πρόστιµα για την
περίπτωση του άρθρου 22 ως εξής:
Για παροχή διατοµής έως Φ 28 πρόστιµο 1500 €
Για παροχή διατοµής µεγαλύτερης του Φ 28 πρόστιµο 3000 €
Τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση ∆ηµάρχου κατόπιν εισηγήσεως της Τ.Υ
του ∆ήµου.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, να γίνεται διπλασιασµός του
προστίµου και την τρίτη φορά να γίνεται ποινική δίωξη.
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Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Να γίνει µε ανακοίνωση γνωστή από το ∆ήµο µέσω των λογαριασµών και
των Μ.Μ.Ε. η απόφαση που θα πάρουµε σήµερα.

Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Χρειάζεται ένα χρονικό περιθώριο µέσω ενηµέρωσης, ώστε να νοµιµοποιηθούν οι
όποιες παρανοµίες και µετά να ισχύσει η απόφαση η σηµερινή.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και την πρόταση του κ.Βεργίνη,
Οµόφωνα αποφασίζει
Την επιβολή προστίµου 500 € για την περίπτωση του άρθρου 9.
Την επιβολή προστίµων για την περίπτωση του άρθρου 22 ως εξής:
- Για παροχή διατοµής έως Φ 28 πρόστιµο 1500 €
- Για παροχή διατοµής µεγαλύτερης του Φ 28 πρόστιµο 3000 €
Σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται το πρόστιµο και σε τρίτη περίπτωση ασκείται
ποινική δίωξη.
Τα ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση ∆ηµάρχου, κατόπιν εισηγήσεως της Τ.Υ
του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 294/12.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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