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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012

Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό

104/25-1-2012

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95
του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους
Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να
εισηγηθεί το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 4ο: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Αριθ. Απόφ.4/2012

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το

θέμα είπε:

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ
Από την Οικονομική Επιτροπή έχουμε την εισήγηση περί διατήρησης των τελών ύδρευσης
ως είχαν και πέρσι, καθότι δεν συντρέχει λόγος αύξησης.
Συγκεκριμένα η εν λόγω εισήγηση έχει ως εξής:
«Από τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24-9/20-15-1958 Β.Δ “Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων,
ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών o
Δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου.
Για την υπηρεσία ύδρευσης σε όσες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
υποχρεωτικής υδροληψίας τα δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά. Δεν επιτρέπεται η επιβολή
δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως
σε προσωπικό ή έργα.
Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 1080/80 “ Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεις
διατάξεων τινών συναφών διατάξεων” ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες
γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος για την συντήρηση ή βελτίωση των
έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να
είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε
κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της
ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Με την 16/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου για τα τέλη ύδρευσης είχαν
οριστεί και ισχύουν τα εξής ποσά:
1.

H κατανάλωση ως 100 κυβικά το χρόνο, θα χρεώνεται 0,45 € το κάθε κυβικό.

2.

Από τα 100 ως 200 κυβικά θα χρεώνεται 0,60 €/ κ.μ και

3. Η κατανάλωση πάνω από 200 κυβικά θα χρεώνεται 1,00 €/κ.μ.
το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο θα είναι 15,00 ευρώ όπως επίσης ίσχυε και προγενέστερα και το
πάγιο θα είναι για όλες τις παροχές 12,00 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ 2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

17.000

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

3000

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

4.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

5.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

5.700

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΡΗΝΩΝ

3000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2011

37.700

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ :
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2011
Το σύνολο των παροχών για το έτος 2011, ήταν ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ
To πάγιο ήταν: 650 παροχές Χ12,00 €
7.800και
Η κατανάλωση: ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ 26.000

33.800

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

4300

ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (40Χ15,00€)

100

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 υπήρχε ποσόν

4500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2011

42.700

Εκτός λοιπόν από την πλήρη κάλυψη των εξόδων έχουμε και ένα χρηματικό
Υπόλοιπο ποσού

5.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 2012

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

19.000

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

3.000

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

5.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

9.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

5.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

200

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012

46.200

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 (χωρίς να γίνει αύξηση)
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΗΤΟΙ:
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2012
Το σύνολο των παροχών για το έτος 2012, ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 700
To πάγιο θα είναι : 700 παροχές Χ12,00 €
8.400
και
Η κατανάλωση:
σύμφωνα με τις πλεον βάσιμες προβλέψεις θα εισπραχτούν από
την κατανάλωση (διατηρουμένων των ίδιων τιμών 28.000€
ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 36.400

36.400

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
αναμένεται να εισπραχθούν με βεβαιότητα 4.700€ (υπολογίζεται
μόνο το 50% εκ των οφειλόμενων)

4.700

ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (40Χ15,00€)

100

ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ έχουμε και ένα χρηματικό Υπόλοιπο
ΕΤΟΥΣ 2011 ποσού

5.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012

46.200

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ
Άρα όπως διαπιστώνετε και σεις, τα έσοδα που υπολογίζονται για το έτος 2012 καλύπτουν ακριβώς τα
έξοδα
Οπότε δεν συντρέχει λόγος αύξησης.
•

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το άρθρο 72 παρ.1

περ. ζ Ν.3852/10
•

άρθρο 202 Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην αυξήσει τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2012 αλλά να
παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή:
1.

H κατανάλωση ως 100 κυβικά το χρόνο, θα χρεώνεται 0,45 € το κάθε κυβικό.

2.

Από τα 100 ως 200 κυβικά θα χρεώνεται 0,60 €/ κ.μ και

3. Η κατανάλωση πάνω από 200 κυβικά θα χρεώνεται 1,00 €/κ.μ.
το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο θα είναι 15,00 ευρώ όπως επίσης ίσχυε και το πάγιο θα είναι για όλες
τις παροχές 12,00 ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις, τις δαπάνες της υπηρεσίας
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και το γεγονός ότι όλα τα ποσά υπολογίστηκαν με τα πλέον
βάσιμα και αντικειμενικά στοιχεία και μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2012, να παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή:
1.

H κατανάλωση ως 100 κυβικά το χρόνο, θα χρεώνεται 0,45 € το κάθε κυβικό.

2.

Από τα 100 ως 200 κυβικά θα χρεώνεται 0,60 €/ κ.μ και

3. Η κατανάλωση πάνω από 200 κυβικά θα χρεώνεται 1,00 €/κ.μ.
το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο θα είναι 15,00 ευρώ όπως επίσης ίσχυε και το πάγιο θα είναι για όλες τις παροχές 12,00
ευρώ.
Η απόφαση έλαβε α.α. 4/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 1/30-1-2012 που αφού
συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Σ. Αρώνη

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

