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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Στο Μεγανήσι σήμερα την 26 Oκτωβρίου 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).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κονιδάρης Αθανάσιοςτου Σπυρίδωνος
Κονιδάρης Παναγιώτης του Δημητρίου
Δάγλας Παναγιώτης του Νικολάου
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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μάλαμας Σπυρίδων του Γεωργογιάννη
Μάντζαρης Δημήτριος του Γεωργίου
Καββαδά Αικατερίνη του Σπυρίδωνος

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: O Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κατωμερίου, O 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.
……………………………………ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ…………………………………………………………

.

Ενημέρωση Δημάρχου – απαντήσεις σε ερωτήματα.

ΘΕΜΑ. Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Λευκάδας για την
υδροδότηση του Μεγανησίου.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος ο οποίος 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, όπως 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 πλαίσιο της απόφασης. Διατηρώ μία
επιφύλαξη για τη παράγραφο 3 του κειμένου και ειδικότερα για την λέξη
«ισομερώς». Όμως 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 οποία
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
οποίος 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 πίσω 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) ΥΠΕΡ και μία (1) ΚΑΤΑ του κου Κονιδάρη
Αθανάσιου.
Εγκρίνει το παρακάτω κείμενο θέσεων-συμφωνίας μεταξύ του Δήμου
Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για τη διαχείριση της πηγής στο
ΚΟΛΩΝΙ για την υδροδότηση του Μεγανησίου και άρδευση κτημάτων στην
Τοπική Κοινότητα Βαυκερής.
1.Ο Δήμος Μεγανησίου να υδρεύεται από την γεώτρηση της Τ.Κ
Βαυκερής Συμπληρωματικά καλύπτει τις ανάγκες του από τον Σύνδεσμο
Ύδρευσης.
2.Ο Δήμος Μεγανησίου επιβαρύνεται αποκλειστικά με το κόστος
λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος, ανλιοστάσιο, δεξαμενή, δίκτυο
ΔΕΗ (για την ύδρευση και άρδευση)
3.Το νερό της γεώτρησης ΚΟΛΩΝΙ κατανέμεται ισομερώς στο σύστημα
υδροδότησης Μεγανησίου, άρδευσης της Τ.Κ Βαυκερής.
4.Ο Δήμος Λευκάδας με την Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την εφαρμογή
της σύμβασης την ποσότητα και την ποιότητα του αντλούμενου νερού καθώς
και τον κίνδυνο από τυχόν υπεράντληση.
5.Ο Δήμος Λευκάδας υποχρεούται να επεξεργαστεί κανονισμό
λειτουργίας του συστήματος άρδευσης.
6.Ο Δήμος Μεγανησίου εγγυάται την σύμβαση και την καλή λειτουργία
του συστήματος άντληση-δεξαμενή και δίκτυο μεταφοράς υπό την επίβλεψη
της Τ.Υτου Δήμου.
7.Ο Δήμος Μεγανησίου σε έκτακτες ανάγκες ύδρευσης του πρώην
Δήμου Ελλομένου υποχρεούται να συνδράμει στην αντιμετώπιση αναγκών.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της Σύμβασης.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 160 .
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ακριβές απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Όλα τα παρόντα μέλη

