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Θ ΕΜ Α  : Υποβολή για έλεγχο της υπ. αρί^?2012 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου .

Σας υποβάλλουμε άκόιβές απόσπασμα του πρακτικού της 
Συνεδρίασης στις Δημ. Συμβουλίου Μεγανησίου, που
περιλαμβάνει την υπ. αρ.Ι^-ττπόφασή του μαζί με το αποδεικτικό δημοσίευσης 
και τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να προβείτε στο νόμιμο έλεγχό της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3852/2010 (Φ ΕΚ  87 
Α').

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ 

Πελ/νήσου -  Δυτικής Ελλάδας κ. Ιονίου 
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Τμήμα: Διοικητικού -Οικονομικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

υπογράφων δημοτικός υπάλληλος 
ν του Δημαρχείου την υπ .αρ/^ /12

Στο Μεγανήσι σήμερα στις*0#70^π2 ο
τοιχοκόλλησα στρν Πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου την υπ.αρ- 
απόφαση τηςΙ5ηςσυν. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μεγανησίου.

Γι αυτό συντάχτηκε το|αποδεικτικό

Ο Υπάλλ

Οι Μάρτυρες

1. Μπούρα Βασιλική
2. ΓΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λ ΙΜ Ο Σ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 
Δηιοτικό Συυβούλιο 

Συνεδρίαση : 15η
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :160 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:26/10/2012
Α ϋΙΩΛΙΓ»ν Τ  V W 1 ?  A D T  A  V U V  .  {ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στο Μεγανήσι σήμερα τπν 26 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 του έτους 
2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγανησίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3429/2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε, με αποδεικτικό σε καθένα από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Π Α Ρ Ο Ν ΤΕ Σ Α Π Ο Ν ΤΕ Σ

Κονιδάρης Αθανάσιοςτου Σπυρίδωνος Μάλαμας Σπυρίδων του Γεωργογιάννη
Κονιδάρης Παναγιώτης του Δημητρίου Μάντζαρης Δημήτριος του Γεωργίου
Δάγλας Παναγιώτης του Νικολάου Καββαδά Αικατερίνη του Σπυρίδωνος
Δάγλας Ανδρέας του Πανογιώργου
Πολίτη Βησσαρία του Κωνσταντίνου
Καββαδά Έλλη του Παναγιώτη
Φερεντίνος Θωμάς του Παναγιώτη
Αργύρης Γεώργιος του Ηλία
Αυγερινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Πολίτης Νικόλαος του Σταύρου

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου που ήταν παρών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μάντζαρη 
Βησσαρία για την τήρηση των πρακτικών αυτής.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν: Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κατωμερίου, Ο Πρόεδρος 
του Τοπικού Συμβουλίου Σπαρτοχωρίου και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βαθέος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος 
Κονιδάρης Παναγιώτης του Δημητρίου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

............................................. Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ .......................................................................

■ Ενημέρωση Δημάρχου -  απαντήσεις σε ερωτήματα.



ΘΕΜΑ. Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Λευκάδας για την 
υδροδότηση του Μεγανησίου.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος ο οπο ίος είπε,

Κύριοι σύμβουλοι,Το θέμα της ύδρευσης και η ανάγκη ανανέωσης της 

υπάρχουσας σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδας, έχει επανειλημμένα συζητηθεί 

και αναλυθεί. Όλοι γνωρίζεται τα προβλήματα αλλά και τους δεδομένους 

συσχετισμούς, όπω ς και τις σκοπιμότητες γύρω από αυτό το θέμα.

Το Δημοτικό μας Συμβούλιο, στη προηγούμενη συνεδρίασή του, 

αποφάσισε το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια 

νέα προγραμματική σύμβαση. Ανάλογα, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, 

μέσα από  ανάλογες διαδικασίες και με την 3411/12 απόφασή του, κατέληξε 

στην πρόταση προγραμματικής σύμβασης που σας επισυνάπτω.

Θεωρώ θετική τη φιλοσοφία και το πλαίσ ιο της απόφασης. Διατηρώ μία 

επιφύλαξη για τη παράγραφο 3 του κειμένου και ειδικότερα για την λέξη 

«ισομερώς». Ό μως αναγνωρίζοντας τους συσχετισμούς, τις επικρατούσες 

αντιλήψεις, τη μέχρι σήμερα διαβούλευση, και το γενικότερο κλίμα που 

καλλιεργείται από  ορισμένους κύκλους, πρότασή μου είναι να κλείνουμε το 

θέμα εδώ, με την υιοθέτηση της προτεινόμενης απόφασης, η οπο ία \  

εξασφαλίζει και προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου μας. ^

Σας επισυνάπτω: Το πρακτικό της 341/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Λευκάδος.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά την εισήγηση του Δημάρχου άρχισε διαλογική 

συζήτηση.

Έλαβε το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κος Κονιδάρης Αθανάσιος ο 

οπο ίος είπε, Κύριοι, αν παρακολουθήσετε την πορεία του Δημάρχου σχετικά 

με το θέμα έχει κάνει υποχωρήσεις. Εγώ  αυτά δεν τα δέχομαι. Δεν θα ψηφίσω 

τις αποφάσεις αυτές. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας είναι 

πολύ π ίσω  από την αρχική θέση του Δημάρχου. Δεν δέχομαι το “ισομερώς”. 

Δεν δέχομαι την διάρκεια της σύμβασης. Δεν κατοχυρώνετε η εξαίρεση της 

πρώην κοινότητας Βαυκερής σε μία πιθανή ιδιωτικοποίηση. Για όλους αυτούς 

τους λόγους δεν ψηφίζω την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.



Μετά την διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους εννέα (9) Υ Π Ε Ρ  και μία (1) ΚΑΤΑ του κου Κονιδάρη 

Αθανάσιου.

Συμφωνεί να π ροχωρήσει ο Δήμος μας σε Προγραμματική Σύμβαση με 

το Δήμο Λευκάδας για την υδροδότηση του ΜεγανησίουΤ αποδεχόμενο^τηττ 

πρόταση που εμπεριέχεται στην 341/12 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Λευκάδας και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της παρακάτω 

προτεινόμενης σύμβασης.

Π ΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Λευκάδα σήμερα οι φορείς που αναφέρονται παρακάτω: την..................
ημέρα..................2012, και θα καλούνται στο εξής συμβαλλόμενοι:

Ο Δήμος Λευκάδας όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης 
από τον Δήμαρχο τον κ. Αραβανή Κων/ νο του Ανδρέα και

Ο Δήμος Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης 
από τον Δήμαρχο του κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου, αποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο Ιο

(ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
225 Προγραμματικές Συμβάσεις το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » κ α ι 
του άρθρου 100 του Ν.3852/2010,Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης Αποτελεί δε αναθεώρηση- 
τροποποίηση της υπογραφείσης των 17/4/1981 όμοιας μεταξύ της τότε κοινότητας 
Βαυκερής και του Συνδέσμου Κοινοτήτων Μεγανησίου περί παροχής ύδατος από τον πρώτο 
συμβαλλόμενο στον δεύτερο από τη θέση «ΚΟΛ ΝΙ».

Το αντλούμενο νερό από τη θέση «ΚΟΛ ΝΙ» του Δ. Δ. Βαυκερής αποτελεί περιουσία 
του Δήμου Λευκάδος, οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης του, πάντα με 
τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Βαυκερής.

Άρθρο 2ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο Δήμος Λευκάδος αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας 

του για την κάλυψη σε επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού του Δήμου Μεγανησίου



σε περίπτωση που ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδος και Αιτωλοακαρνανίας 

αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες σε πόσιμο νερό του Δήμου Μεγανησίου 

παρέχει ποσότητα νερού από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛ ΝΙ» του Δ.Δ. Βαυκερής για 

την υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.

Ο Δήμος Λευκάδος συνεργάζεται με τον Δήμο Μεγανησίου για την 

ορθολογικότερη χρήση της γεώτρησης όσον αφορά την ποιότητα και ποσότητα του 

αντλούμενου νερού, καθώς και την διασφάλιση των αποθεμάτων θέτοντας όριο στη 

λειτουργία της γεώτρησης πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου 

Βαυκερής.

Ο Δήμος Λευκάδος αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του 

συστήματος άρδευσης με δίκιά του κανονιστική απόφαση για την ορθολογική του 

χρήση και αποφυγή σπατάλης του.

Ο Δήμος Λευκάδος σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγανησίου, τη σύμφωνη 

γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Βαυκερής και τη συνδρομή τεχνικών μεταφέρει το 

νερό της γεώτρησης με αγωγό στην υπάρχουσα δεξαμενή, διαμορφωμένη κατάλληλα 

για αποθήκευση νερού ισομερώς για άρδευση και ύδρευση. Από την δεξαμενή και τον 

πυθμένα της θα εξέρχονται δύο αγωγοί, ένας για άρδευση και ένας για ύδρευση του 

Δήμου Μεγανησίου, νερού ισομερώς για άρδευση και ύδρευση.

Ο Δήμος Λευκάδος υποχρεούται με απόφαση του Δ.Σ. και για όσα χρόνια ισχύει 

η παρούσα σύμβαση κάθε έτος στο τεχνικό του να εγγράφει πίστωση για εκτέλεση 

έργων στο Δ.Δ. Βαυκερής 15.000 ευρώ από το επισυναπτόμενο αντίτιμο από τον 

Δήμο Μεγανησίου, μετά από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Βαυκερής.

Αρθρο 2ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια επτά (7) ετών από την ημερομηνία της 

υπογραφής της.

Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της παρούσης 

σε περίπτωση, πρώτον μη τήρησης των υποχρεώσεων του Δήμου Μεγανησίου και 

δεύτερον, σε περίπτωση ύπαρξης λειψυδρίας στα χωριά του πρώην Δήμου Ελλομένου 

συμπεριλαμβανομένου και του Δ. Δ. Βαυκερής.

Αρθρο 3ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Μεγανησίου υδροδοτείται αποκλειστικά από το Σύνδεσμο Υδρευσης 

Δήμου Λευκάδας.

Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της



παρούσης σε περίπτωση, πρώτον μη τήρησης των υποχρεώσεων του Δήμου 

Μεγανησίου και δεύτερον, σε περίπτωση ύπαρξης λειψυδρίας στα χωριά του πρώην 

Δήμου Ελλομένου συμπεριλαμβανομένου και του Δ. Δ. Βαυκερής.

Ο Δήμος Μεγανησίου υδροδοτείται απο τον 'Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων 

Λευκάδος -  Αιτωλοακαρνανίας και σε περίπτωση ανεπάρκειας υδροδοτείται 

συμπληρωματικά από τη γεώτρηση στη θέση «ΚΟΛ ΝΙ» του Δ. Δ. Βαυκερής.

Ο Δήμος Μεγανησίου υποχρεούται να τοποθετήσει άμεσα και μέ την 

υπογραφή της παρούσης υδρομετρητή στην έξοδο του αγωγού από τη δεξαμενή σε 

εμφανές σημείο με όλα τα μέτρα ασφαλείας του.

Ο Δήμος Μεγανησίου αναλαμβάνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης του συστήματος γεώτρησης -  δεξαμενής -  αγωγού καθώς και το κόστος 

ηλεκτροδότησης.

Ο Δήμος Μεγανησίου έχει τη δυνατότητα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του 

Δήμου Λευκάδος και τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Βαυκερής να 

εκτελεί έργα για την βελτίωση και καλύτερη λειτουργία του συστήματος γεώτρησης 

δεξαμενήςκαι επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.

Άρθρο 4ο

ΠΟΡΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ -ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ-(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

Η ποσότητα νερού που καταναλώνει ο Δήμος Μεγανησίου καταμετράται με τον 

υδρομετρητή που θα τοποθετήσει ο Δήμος Μεγανησίου πλησίον της δεξαμενής.

Ο Δήμος Μεγανησίου καταβάλει στο Δήμο Λευκάδας το αντίτιμο του νερού 

που καταναλώνει βάσει των ενδείξεων του υδρομετρητή.

Η καταμέτρηση θα γίνεται κάθε τέλος τετραμήνου από υπάλληλο του Δήμου 

Λευκάδας, του Δήμου Μεγανησίου και του Προέδρου του Δ.Δ. Βαυκερής και η 

καταβολή του αντιτίμου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Η τιμή ανά μ3 ορίζεται σε 0.17 ευρώ, όσο και η τιμή του προμηθεύονται οι 

Δήμοι το νερό από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης και αναθεωρείται κάθε φορά που ο 

Σύνδεσμος Ύδρευσης αναθεωρεί την τιμή.

Άρθρο 5ο 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συνιστάται Κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της Σύμβασης.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των συμβαλλομένων μερών η επιτροπή θα 

αποτελείται 1) απο τον εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδας 2) εκπρόσωπο του Δήμου 

Μεγανησίου και εκπρόσωπο της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.



Αρθρο 6ο 

ΓΕΝΙΚΑ

Η επίλυση των διαφορών που θα προκύψουν απο τη παρούσα σύμβαση θα επιλύονται 

απο τα Πολιτικά Δικαστήρια της Λευκάδας 

Αρθρο 7ο

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Εφόσον ήθελε υπάρξει αθέτηση των όρων της σύμβασης θα ενημερώνεται η Επιτροπή

παρακολούθησης

Αρθρο 8ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την 

έγγραφη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων η η παράλειψη υποχρεώσεων απο οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος η η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση η η 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή απο οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος,δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων 

μερών απο δικαιώματα η απαλλαγή απο υποχρέωσή τους η αναγνώριση δικαιωμάτων 

στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται απο τη σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν,συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα 

μέρη και προς απόδειξη αφού αναγώστηκε η σύμβαση αυτή,υπογράφηκε σε τρία 

αντίτυπα και παραλήφθηκε πιστό φωτοαντίγραφο της απο ένα έκαστο απο τα 

συμβαλλόμενα μέρη.

Η παρακάτω προγραμματική σύμβαση ψηφίστηκε:

Α. Από το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδος με την υπ' αριθμόν.............. . απόφασή του.

Β. Από το Δ.Σ. του Δήμου Μεγανησίου με την υπ' αριθμόν................ απόφασή
του και καταργεί κάθε άλλη σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ των παρακάτω 
εμπλεκόμενων μέτρων.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 160 .
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Όλα τα παρόντα μέλη


