
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ           

Από το πρακτικό της αρ.  22/12 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 379

Στη Λευκάδα σήμερα στις  19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα  18.00  ήρθε  σε  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λευκάδας,  ύστερα  από  την  αριθμ. 

22/29905/15-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν Απουσίαζαν
1. Μακρυγιώργου Νίκη 1. Σίδερης Αντώνιος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα 2. Γαβρίλης Δημήτριος
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος 3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Ρόκκος Στυλιανός 4. Καρβούνης Σπυρίδων
5. Βικέντιος Νικόλαος 5. Μεσσήνης Ιωάννης
6. Καρτάνος Ιωάννης 6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Σούνδιας Πραξιτέλης 7. Μελάς Βασίλειος
8. Γαζής Αναστάσιος 8. Μαργέλης Γεώργιος
9. Σώλος Φώτιος 9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Αραβανής Ανδρέας 10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Νικητάκης Μάρκος 11.
12. Αραβανής Ελευθέριος 12.
13. Αραβανής Σπυρίδων 13.
14. Σάντα Μακρή Αικατερίνη 14.
15. Καββαδάς Αθανάσιος  15.
16. Λιβιτσάνος Γεράσιμος 16.
17. Δρακονταειδής Κων/νος 17. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18. Στραγαλινός Βασίλειος 18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. Γιαννούτσος Πέτρος 19. κ.Κώστα Αραβανή, που  ήταν παρών.
20. Φίλιππας Γεώργιος 20.
21. Μπραντζουκάκης Νικόλαος 21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος 22. παρόντα 31 μέλη.
23. Αραβανής Γεράσιμος 23.
24. 24.
25. 25.
26. 26.
27. 27.
28. 28.
29. 29.
30. 30.
31. 31.
32. 32.
33. 33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος  άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 13ο της  ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.   
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013. ( σχετ. 

η αριθμ. 275/12 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητές: 1. Αραβανής Κώστας, Δήμαρχος

        2. Αραβανής Ελευθέριος, Αντιδήμαρχος .

        3. Δελαπόρτας Σπυρίδων, Πρ/νος Τμήμ. Εσόδων, Περιουσίας 

και Ταμείου, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου.
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Ο κ.  Αντιδήμαρχος κ.Ελευθέριος Αραβανής,  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 

Σώματος την αριθμ. 275/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

“2  ο   ΘΕΜΑ  Η.Δ. :   της αριθ.33-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  

Λευκάδας.

Απόφαση της Επιτροπής, για αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013  . 

                                                      Εισηγ: κ.Ελ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:

“Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως  

εις  ενιαίον  κείμενον  νόμου  των  ισχυουσών  διατάξεων  περί  των  προσόδων  των  Δήμων  και  

Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή  

υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με  

απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Επίσης  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  17  του  Ν.  1080/80  «περί  τροποποιήσεως  και  

συμπληρώσεως  διατάξεων  τινών  περί  των  εσόδων  των  ΟΤΑ  Νομοθεσίας  και  άλλων  τινών  

διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις  

οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την  

λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν.3463/06 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να  

καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

Στην περ.  ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ελήφθησαν υπόψη τα επιβαλλόμενα τέλη από τους πρώην Δήμους και Κοινότητες του ενιαίου  

πλέον  Δήμου  Λευκάδας  και  τέθηκε  ως  στόχος  η  σύγκλυση  των  τιμολογίων  και  η  δικαιότερη  

κατανομή των τελών προς άρση των ανισοτήτων και προς όφελος των δημοτών μας.

Τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης είναι ανταποδοτικά και τα προσδοκώμενα έσοδα θα πρέπει να  

καλύπτουν  τις  δαπάνες  λειτουργίας  της  υπηρεσίας  ύδρευσης-αποχέτευσης,  όπως  αποδοχές  

προσωπικού,  συντήρηση δικτύων,  προμήθεια υλικών καθώς και  κάθε άλλη δαπάνη που έχει  

σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

Οι δαπάνες για το έτος 2013 προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 2.381.000 ευρώ, σύμφωνα  

με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΟΔΑ  :  

ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2012

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 224.000 212.000
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17.000 20.000
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - -
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 14.000 14.000
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΤΕΟ 10.000 10.000
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10.000 10.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 89.000 90.000
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΚΛΙΝΩΝ  ΒΙΟΛ.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

12.000 11.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 25.000 25.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 15.000 15.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 65.000 70.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30.000 30.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15.000 20.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΗΧ/ΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4.000 6.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

12.000 15.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 39.000 50.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ - -
ΔΑΠΑΝΕΣ   ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

3.000 3.000

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 23.000 20.000
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.250.000 1.250.000
Δ.Ε.Η 490.000 500.000
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 7.000 10.000
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ  2.354.000 2.381.000

Το πάγιο τέλος και οι συντελεστές τέλους ύδρευσης ανά κατηγορία κατανάλωσης για το  

έτος 2013 προτείνεται να είναι:

Α.

1) To πάγιο καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά τετράμηνο και ελάχιστη κατανάλωση 10m3 

2) Για κατανάλωση 11-40 m3   ανά τετράμηνο σε 0,40 €/ m3

3) Για κατανάλωση 41-70 m3 ανά τετράμηνο σε 0,60 €/ m3

4) Για κατανάλωση 71-100 m3 ανά τετράμηνο σε 0,80 €/ m3

5) Για κατανάλωση 101-150 m3 ανά τετράμηνο σε 1,10 €/ m3

6) Για κατανάλωση 151 m3 -500 ανά τετράμηνο σε 1,60 €/ m3

7) Για κατανάλωση 500 m3  και άνω ανά τετράμηνο σε 3,00 €/ m3

Β.

Οι Επιχειρήσεις μπορούν με δήλωσή τους να υπαχθούν στο παρακάτω καθεστώς:

1) To πάγιο καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά τετράμηνο και

2) Συντελεστής 1,00 €/ m3 με ελάχιστη κατανάλωση 150 m3   ανά τετράμηνο

Γ.

Αδόμητα Οικόπεδα

1) To πάγιο καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά τετράμηνο και ελάχιστη κατανάλωση 10m3 

2) Για κατανάλωση 11 m3    και άνω ανά τετράμηνο σε 1,00 €/ m3 

Δ.

Τροφοδοσία λιμανιών

2,00 €/ m3      ανεξαρτήτως κατανάλωσης
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Για ειδικές κατηγορίες δημοτών με αναπηρία άνω του 75%, πολύτεκνοι με 4 τέκνα για την κύρια  

κατοικία διαμονής και για κατανάλωση έως 80 m3  οι συντελεστές ορίζονται μειωμένοι σε ποσοστό  

50% των αντίστοιχων κατηγοριών.

Το τέλος αποχέτευσης θα υπολογίζεται,  σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου,  σε  

συνάρτηση με την κατανάλωση του νερού και σε ποσοστό 75% επί της αξίας της κατανάλωσης  

νερού.

Σημειώνεται  ότι  το  τέλος  αποχέτευσης  αφορά  τις  περιοχές  όπου  λειτουργεί  Βιολογικός  

Καθαρισμός, δηλαδή Λευκάδα, Άγιος Νικήτας, Βασιλική.

Η κατανάλωση νερού σε Λευκάδα, Άγιο Νικήτα, Βασιλική ανέρχεται περίπου σε 801.000 m3    

Η αξία της  παραπάνω κατανάλωσης εκτιμάται  ότι  θα ανέλθει  στο ποσό των 1.177.800  ευρώ  

περίπου σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΠΟΣΟ (€)
0-10 m3    9.000 -
11-40 m3   72.000 28.800
41-70 m3   70.000 42.000

71-100 m3   60.000 48.000
101-150 m3   50.000 55.000

151 m3  -500 m3  440.000 704.000
501 m3 και άνω 100.000 300.000

ΣΥΝΟΛΟ 801.000 1.177.800

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  το  τέλος  αποχέτευσης  θα  ανέλθει  στο  ποσό  των  880.000  ευρώ  

περίπου.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ 

Για τον ενιαίο πλέον «Καλλικρατικό» Δήμο Λευκάδας τα συνολικά έσοδα ύδρευσης-αποχέτευσης  

για το έτος 2013 υπολογίζονται  να ανέλθουν στο ποσό των 2.381.000 ευρώ σύμφωνα με τα  

παρακάτω στοιχεία: 

ΥΔΡΕΥΣΗ  :  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΠΟΣΟ (€)
0-10 m3    50.000 -
11-40 m3   300.000 120.000
41-70 m3   270.000 162.000

71-100 m3   230.000 184.000
101-150 m3   210.000 231.000

151 m3  -500 m3  315.000 504.000
501 m3 και άνω 100.000 300.000

ΣΥΝΟΛΟ 1.475.000         1.501.000

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:   880.000  ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

ΥΔΡΕΥΣΗ:       1.501.000  ευρώ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:   880.000  ευρώ

                         2.381.000
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Τα επιβαλλόμενα τέλη είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της  

ωφελιμότητας  σε  κάθε  κατηγορία  υπόχρεων  και  τηρείται  η  θεμελιώδης  αρχή  της  

ανταποδοτικότητας  ”.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ως εξής:

-O  κος.Μπραντζουκάκης  Νίκος,  παρατηρεί  ότι  είναι  απότομη η  αύξηση  των τιμών ειδικά στο  

Νυδρί και προτείνει τη σταδιακή αύξηση των τελών.

-Ο κος.Ζουριδάκης Ευτύχιος, προτείνει ξεχωριστό τιμολόγιο για για τις εποχιακές επιχειρήσεις και  

αν είναι δυνατόν να προστεθεί  άλλη μία κατηγορία για αυτές .Επίσης προτείνει σχετικά με τη  

παράγραφο Β΄που αφορά στις επιχειρήσεις, ο συντελεστής   1,00€/m3 να γίνει 0,80€/m3.

-Ο κος Πεντεσπίτης Νίκος , προτείνει να υπάρχουν δύο κατηγορίες πάγιων τελών, οικιακά και  

επαγγελματικά.

-O  κος Γαβρίλης Δημήτρης,  προτείνει  σχετικά με την τροφοδοσία των λιμανιών ,  το πάγιο να  

αυξηθεί στα 3,00€/m3 .

-Ο κος.Μαργέλης Γεώργιος, αναφέρει ότι οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η Επιτροπή αφού  άκουσε το Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της ,

-τη παραπάνω εισήγηση

-την παραπάνω τοποθέτηση των μελών

-το άρθρο 72  του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση , 

                                   κατά   πλειοψηφία   αποφασίζει

Με  έξι  (6)  ψήφους  υπέρ  και  έναν  (1)ΠΑΡΩΝ  του  κ.  Μπραντζουκάκη,  έναν(1)  ΚΑΤΑ  του  

κ.Μαργέλη για τους λόγους που προανέφεραν,

εγκρίνει  την  εισήγηση  ως  έχει,  με  την  προϋπόθεση  να  ληφθούν  υπόψη  οι  παραπάνω  

παρατηρήσεις και αφού γίνει η σχετική επεξεργασία από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,να  

συζητηθούν εκ νέου στο Δ.Σ. 

Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται  στο Δ.Σ.  για την τελική έγκριση  της  αναπροσαρμογής τελών 

ύδρευσης-αποχέτευσης   για το έτος 2013”. 

Στη  συνέχεια  ο  κ.Αντιδήμαρχος  πρότεινε  την  έγκριση  αναπροσαρμογής  των  τελών 

ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013,  όπως αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Ακολουθεί κοινή συζήτηση για το 12ο θέμα “Έγκριση αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας-

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2013” και το 13ο “Έγκριση αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης-

αποχέτευσης για το έτος 2013”. 

Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ:  Η κατάσταση δεν  είναι  αυτή και  από πλευράς καθαριότητας  και  από πλευράς 

ύδρευσης. Υπήρχαν προβλήματα στα χωριά και απομακρυσμένα σημεία της πόλης.  Στη βάση 

ποιανού σκεπτικού βασιστήκατε να κάνετε αυτή την κοστολόγηση και κατά πόσο εξυπηρετεί το 

σύνολο του Δήμου;

Το  πάγιο  στην  ύδρευση  είναι  πολύ  αυξημένο  και  το  βρίσκω  αυξημένο  παντού.

Χρειάζονται  επισκευές  βιολογικού  καθαρισμού  και  δεν  βλέπω  κάποιο  ποσό.  Υπάρχει 

σοβαρό πρόβλημα με τις απώλειες του νερού και την επισκευή των βλαβών. Θεωρώ ότι αυτή η 
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πολιτική μακάρι να βγει σε καλό. Δεν θα την ψηφίσω γιατί θεωρώ ότι χρειαζόταν μεγαλύτερη 

προετοιμασία.

Ο κ.Κ.Δρακονταειδής κάνει μία αναλυτική περιγραφή ανά Τοπική Κοινότητα σε ποσοστό 

επί τοις εκατό και συνεχίζει:

Η Αρχή της Δημοτικής Αρχής είναι απλή και οικονομολογική. Το ερώτημα που τίθεται είναι 

σε ποιες συνθήκες πας να κάνεις αυτό που πας να κάνεις. Η πρότασή μας λέει ότι σ' αυτή την 

περίοδο δεν μπορείς να κάνεις αυξήσεις αλλά μπορείς με ορθολογική μέθοδο να κάνεις καλύτερη 

διαχείριση. Είχαμε πει από την αρχή του 2011 δεν μπορείς να έχεις 45 τιμολόγια αλλά σταδιακά 

μέσα σε διάστημα τετραετίας να πας σ' αυτό. 

Υπάρχει  πολύ  μεγάλη  ανάγκη  να  μπει  μετρητής  ύδρευσης  στην  είσοδο  του  νησιού. 

Μπαίνει  ένα  θέμα  με  την  αντικατάσταση  των  υδρομέτρων.  Μπορούμε  σταδιακά  να 

αντικαταστήσουμε τα ρολόγια με χρέωση στον καταναλωτή σε διάστημα να πληρωθούν σε τρία 

τετράμηνα;

Υπάρχει  πρόβλημα με το  θέμα της βεβαίωσης και  είσπραξης των χρεών.  Είναι  πολύ 

εύκολο να αποκαλύψουμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τις παράνομες συνδέσεις, που 

αυτό στην πράξη σημαίνει έσοδα.  Τα στατιστικά των καταναλώσεων, που επικαλεστήκατε, δεν 

είναι αληθή.

Στα ζητήματα της ύδρευσης έχουμε έτοιμη πρόταση.

α) Ενιαίο πάγιο.

β)  Δεν  απαγορεύει  κανένας  νόμος  τα  ξεχωριστά  τιμολόγια.  Έχουμε  συγκεκριμένη 

πρόταση για κάθε περίπτωση.

γ) Ξεχωριστή κλίμακα για τα χωριά.

δ) Είναι σωστή η πρόταση για χρέωση της αποχέτευσης με βάση την κατανάλωση.

Είμαστε κατηγορηματικοί στις αυξήσεις που προτείνετε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό 

αυτή την πρόταση να την καταρρίψουμε. 

Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ:  Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  συμφωνούμε  με  τον  τρόπο  που  υπολογίσατε  τις 

αυξήσεις. Δεν είναι η συγκυρία κατάλληλη για να κάνουμε τέτοιες αυξήσεις αυτή την περίοδο. Το 

κράτος ξεζουμίζει  τους Δήμους από πόρους και  σπρώχνει  τους Δήμους σε φοροεισπρακτική 

πολιτική. Οι αυξήσεις που προτείνονται ξεκινούν από 31% και φτάνουν στο 300%. 

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα έσοδα:

α) 2.210 αιτήσεις έχουν γίνει στην Πολεοδομία για ρύθμιση ημιϋπαίθριων χώρων. 

β) Νέα τ.μ. οικοδομών στα οποία έχει γίνει επέκταση χωρίς να δηλωθεί.

γ) Τις παράνομες οικοδομές να ζητήσουμε από τον κόσμο να έρθει να τις δηλώσει.

Οι αυξήσεις στην ύδρευση-αποχέτευση θα γονατίσουν και τις επιχειρήσεις.  Τι θα γίνει με  

τους χαμηλοσυνταξιούχους του ΟΓΑ, τους άνεργους οικοδόμους που έχουν ενάμιση χρόνο να 

βάλουν ένσημο;

Πρέπει  να  σκεφτούμε  ορισμένα  πράγματα  για  το  νερό.  Θα  μπορούσαμε  να 

προμηθευτούμε 3.000 ρολόγια σύγχρονα με GPS,  τα οποία να μπουν σε πρώτη φάση σε όλες 

τις επιχειρήσεις.
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Προτείνουμε: Να μην ψηφιστεί αυτή η εισήγηση σήμερα. Να ισχύουν τα τιμολόγια όπως 

έχουν. Να γίνουν προσπάθειες βελτίωσης των υπηρεσιών και να έρθουμε στο μέσο της επόμενης 

χρονιάς να ξαναδούμε το θέμα.

Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Πιστεύω ότι αυτή την εποχή ο Δήμος θα πρέπει να είναι έμπρακτα κοντά στους 

δημότες. Μπαίνοντας στο διαδίκτυο, βλέπω πολλούς Δήμους που μειώνουν τα δημοτικά τέλη αντί 

να τα αυξάνουν. Οι αυξήσεις αυτές είναι δυσβάσταχτες, δεν χρειάζονται αυτή τη δεδομένη στιγμή 

να γίνουν και να το σκεφτούν και οι συνάδελφοι της συμπολίτευσης ότι δεν πρέπει να πάμε σε  

αυξήσεις, είναι άδικο για την εποχή.   Θα πρέπει να οργανώσουμε την υπηρεσία είσπραξης και 

να δούμε με τις Υπηρεσίες μας  πώς θα ελέγξουμε τα τετραγωνικά μέτρα τα πραγματικά των 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

Πιστεύω ότι δεν πρέπει να πάμε σε τέτοιες αυξήσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ:  Πιστεύω  ότι  η  δουλειά  που  έχει  γίνει,  όσον  αφορά  τα  έξοδα  των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών, είναι πρόχειρη. Θα έπρεπε να υπολογίσουμε και τα έσοδα από τους 

κοινόχρηστους χώρους, τις ξαπλώστρες και το τέλος παρεπιδημούντων. Εγώ καταλαβαίνω τη 

θέση  σας  και  είμαι  της  άποψης  ότι  πρέπει  σε  βάθος  τετραετίας  να  πάμε  σε  ενοποιημένα 

τιμολόγια. Από τις προτάσεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα δεν έχει γίνει τίποτα για τη 

βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Με την εισήγηση που φέρνετε δείχνετε την αναλγησία σας. Σήμερα, μ' αυτά 

που περνάει ο τόπος, εισηγείστε αυξήσεις χωρίς να λαμβάνετε υπόψη σας τίποτα.  Η πρώτη σας 

δουλειά έπρεπε να είναι η σύσταση Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης. Από τον Αύγουστο του 

2011 έχω κάνει αίτηση να συζητήσουμε για τις βλάβες του δικτύου ύδρευσης. 

Προτείνω  να  αναβληθεί  το  θέμα,  να  λάβετε  υπόψη   σας  τις  προτάσεις   μου  και  να 

επανέλθει το θέμα. Κατά την άποψή μου στην ύδρευση η Λευκάδα έπρεπε να χωριστεί σε δύο 

κατηγορίες α) Αυτούς που παίρνουν νερό από το Λούρο και β)  Τις Κοινότητες που έχουν δικά 

τους νερά. Επίσης θα έπρεπε να γίνουν 4-5 τιμολόγια ανά κατηγορία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση με την εισήγηση την οποία φέρνουμε για ψήφιση. 

Είμαστε  σε  μία  τραγική  κατάσταση  όσον  αφορά  τις  βλάβες.  Υπάρχει  η  εύκολη  λύση  να  τα 

αφήσουμε και εμείς έτσι όπως έκαναν οι προκάτοχοί μας Δήμαρχοι. 

Προτείνω στην Ύδρευση το πάγιο να γίνει  10 € ανά τετράμηνο και στο τιμολόγιο των 

επιχειρήσεων από 1 ευρώ να γίνει  0,80 ανά κυβικό μέτρο.  Στον ηλεκτροφωτισμό 100 € ανά 

τηλεφωνικό θάλαμο ΚΑΦΑΟ ΟΤΕ και ΠΥΛΑΡ ΔΕΗ. Ο Κάλαμος να παραμείνει στη Β΄Ζώνη με 

συντελεστή οικιών 0,60€/m2. 

Προκειμένου να υπάρχει ισοσκελισμός της Υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού να 

μειώσουμε τα έξοδα προμήθειας καυσίμων κατά 6.000 €. 

Ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Κατά  8,  οι  κ.κ.Α.Καββαδάς,  Β.Στραγαλινός,  Ν.Μπραντζουκάκης,  Κ.Δρακονταειδής, 

Μ.Νικητάκης, Γ.Φίλιππας, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος.
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Μετά  τα  παραπάνω  και  διαλογική  συζήτηση,  το  Δ.Σ.  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

παραπάνω εισήγηση και τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων που διατυπώθηκαν κατά τη 

συζήτηση του θέματος,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει  την  αναπροσαρμογή  τελών  ύδρευσης-αποχέτευσης  για  το  έτος  2013 

όπως παρακάτω:
Οι δαπάνες για το έτος 2013 προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 2.381.000 ευρώ, σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΟΔΑ  :  

ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 

2012

ΠΟΣΟ 

ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 224.000 212.000
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17.000 20.000
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - -
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 14.000 14.000
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΤΕΟ 10.000 10.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10.000 10.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 89.000 90.000
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΚΛΙΝΩΝ  ΒΙΟΛ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

12.000 11.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 25.000 25.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 15.000 15.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 65.000 70.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30.000 30.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15.000 20.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΗΧ/ΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4.000 6.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

12.000 15.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 39.000 50.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ - -
ΔΑΠΑΝΕΣ   ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

3.000 3.000

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ 23.000 20.000
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.250.000 1.250.000
Δ.Ε.Η 490.000 500.000
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 7.000 10.000
ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ  2.354.000 2.381.000

Το πάγιο τέλος και οι συντελεστές τέλους ύδρευσης ανά κατηγορία κατανάλωσης για το 

έτος 2013  είναι:

Α.

1) To πάγιο καθορίζεται σε 10 ευρώ ανά τετράμηνο και ελάχιστη κατανάλωση 10m3
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2) Για κατανάλωση 11-40 m3   ανά τετράμηνο σε 0,40 €/ m3

3) Για κατανάλωση 41-70 m3 ανά τετράμηνο σε 0,60 €/ m3

4) Για κατανάλωση 71-100 m3 ανά τετράμηνο σε 0,80 €/ m3

5) Για κατανάλωση 101-150 m3 ανά τετράμηνο σε 1,10 €/ m3

6) Για κατανάλωση 151 m3 -500 ανά τετράμηνο σε 1,60 €/ m3

7) Για κατανάλωση 500 m3  και άνω ανά τετράμηνο σε 3,00 €/ m3

Β.

Οι Επιχειρήσεις μπορούν με δήλωσή τους να υπαχθούν στο παρακάτω καθεστώς:

1) To πάγιο καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά τετράμηνο και

2) Συντελεστής 0,80 €/ m3 με ελάχιστη κατανάλωση 150 m3   ανά τετράμηνο

Γ.

Αδόμητα Οικόπεδα

1) To πάγιο καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά τετράμηνο και ελάχιστη κατανάλωση 10m3 

2) Για κατανάλωση 11 m3    και άνω ανά τετράμηνο σε 1,00 €/ m3 

Δ.

Τροφοδοσία λιμανιών

2,00 €/ m3      ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Για ειδικές κατηγορίες δημοτών με αναπηρία άνω του 75%, πολύτεκνοι με 4 τέκνα για την κύρια 

κατοικία διαμονής και για κατανάλωση έως 80 m3  οι συντελεστές ορίζονται μειωμένοι σε ποσοστό 

50% των αντίστοιχων κατηγοριών.

Το τέλος αποχέτευσης θα υπολογίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου, σε 

συνάρτηση με την κατανάλωση του νερού και σε ποσοστό 75% επί της αξίας της κατανάλωσης 

νερού.

Σημειώνεται  ότι  το  τέλος  αποχέτευσης  αφορά  τις  περιοχές  όπου  λειτουργεί  Βιολογικός 

Καθαρισμός, δηλαδή Λευκάδα, Άγιος Νικήτας, Βασιλική.

Η κατανάλωση νερού σε Λευκάδα, Άγιο Νικήτα, Βασιλική ανέρχεται περίπου σε 801.000 m3    

Η αξία της παραπάνω κατανάλωσης εκτιμάται ότι  θα ανέλθει  στο ποσό των 1.177.800 ευρώ 

περίπου σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΠΟΣΟ (€)
0-10 m3    9.000 -

11-40 m3   72.000 28.800
41-70 m3   70.000 42.000

71-100 m3   60.000 48.000
101-150 m3   50.000 55.000

151 m3  -500 m3  440.000 704.000
501 m3 και άνω 100.000 300.000

ΣΥΝΟΛΟ 801.000 1.177.800

Σύμφωνα με  τα  παραπάνω το  τέλος  αποχέτευσης  θα  ανέλθει  στο  ποσό των 880.000  ευρώ 

περίπου.
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ 

Για τον ενιαίο πλέον «Καλλικρατικό» Δήμο Λευκάδας τα συνολικά έσοδα ύδρευσης-αποχέτευσης 

για το έτος 2013 υπολογίζονται να ανέλθουν στο ποσό των 2.381.000 ευρώ σύμφωνα με τα 

παρακάτω στοιχεία: 

ΥΔΡΕΥΣΗ  :  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΠΟΣΟ (€)
0-10 m3    50.000 -

11-40 m3   300.000 120.000
41-70 m3   270.000 162.000

71-100 m3   230.000 184.000
101-150 m3   210.000 231.000

151 m3  -500 m3  315.000 504.000
501 m3 και άνω 100.000 300.000

ΣΥΝΟΛΟ 1.475.000         1.501.000

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:   880.000  ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

ΥΔΡΕΥΣΗ:       1.501.000  ευρώ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:   880.000  ευρώ

                         2.381.000

Τα επιβαλλόμενα τέλη είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της 

ωφελιμότητας  σε  κάθε  κατηγορία  υπόχρεων  και  τηρείται  η  θεμελιώδης  αρχή  της 

ανταποδοτικότητας.

Στο σημείο αυτό αποχωρούν οι κ.κ. Α.Καββαδάς, Β.Στραγαλινός, Ν.Μπραντζουκάκης,  

Γ.Φίλιππας, Μ.Νικητάκης, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 379/12.    
                   

    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τα παρόντα μέλη

          

                   ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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