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Από το πρακτικό 12/15-11-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 
    Στην    Ελαφόνησο σήμερα την  15η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00΄
η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με αριθμό  
1678/11-11-2013  πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε       στον  ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους
  που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη  της 
Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ              
2. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                               ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3. ΑΡΩΝΗ ΣΤ. ΜΑΡΙΑ    (αναπληρωματικό μέλος της  Αρώνη Πηνελόπης)                                      
4. ΑΡΩΝΗ  Γ.ΜΑΡΙΑ (αναπληρωματικό μέλος του Αρώνη Σταύρου)
5. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

ΘΕΜΑ 1ο  Αριθ. Αποφ. 57/2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Ο Πρόεδρος  της  οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το θέμα περί τελών ύδρευσης για το οικονομικό

έτος 2014είπε τα εξής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η 

Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβο-

λή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ή την αναπροσαρμογή αυτών.

Από τα σημαντικότερα θεσμοθετημένα τέλη και δικαιώματα που οφείλουν να επιβάλλουν οι Δή-

μοι (μέσω των δημοτικών τους συμβουλίων) στην εδαφική περιφέρεια των οποίων δεν δρατηριοποιείται 

εταιρεία ύδρευσης – αποχέτευσης (π.χ. ΕΥΔΑΠ) είναι το δικαίωμα ύδρευσης για την αντιμετώπιση των δα-

πανών υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου και το τέλος ύδρευσης για την αντιμετώπιση των δαπανών 

που σχετίζεται με το δίκτυο ύδρευσης (συντήρης, επισκευή, επέκταση κ.α.).

Όπως πολύ καλά γνωρίζεται στην νήσο Ελαφόνησο η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται μέσω του

δημοτικού δικτύου ύδρευσης με συνέπεια το δημοτικό συμβούλιο να υποχρεούται να επιβάλλει δι-

καίωμα ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-

10-58. 

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης 

αναφορικά με την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του τέλους ύδρευσης για την κάλυψη των λει-

τουργικών και επενδυτικών δαπανών ύδρευσης του νησιού, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία :

• Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 
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Απολογιστικά στοιχεία Οικονομικού Έτους 2013

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, βεβαιώθηκε

Απολογιστικά Στοιχεία Εξόδων 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των δαπα-

νών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

Απολογιστικά και π  ροβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομι  -  

κού έτους (χρήσης) 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013

Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Τιμολογηθέντα και Πληρωθέντα Ιανουαρίου

– Οκτωβρίου 2013

25.6273
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)

για δικές του υπηρεσίες
19.978,00

25.7336 Συντήρηση επισκευή δικτύου διανομής ύδρευσης 5.996,25

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 25.974,25

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2013 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις

31/10/2013 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 25.974,25 €.

Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο 11  ου   – 12  ου   /2013 αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό  

των 21.736,68 €.

Ως εκ τούτου το σύνολο των πραγματοποιηθέντων αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των

αναγκών ύδρευσης θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 47.710,93 €.

Συνεπώς, τα έσοδα από τα τέλη ύδρευσης επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της υπηρε-

σίας ύδρευσης, οπότε δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης.

• Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2014

   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΧΡΗΣΗΣ)   2014  

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με

τις προβλεπόμενες δαπάνες οι οποίες αναλύονται ακολούθως:

Σας παραθέτουμε τα στοιχεία των δαπανών για την λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης για το οικονομικό έτος 2014

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Ποσό

25.6262.02 Έλεγχος ποιότητας νερού Ελαφονήσου 500,00

25.6262.03 Καθαρισμός συντήρηση υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης 4.000.00

25.6264 Συντήρ.και επισκευή λοιπών μηχανημ,αντλητικών συγκροτημ. Κλπ 3.000,00

25.6211 Φωτισμός και κίνηση 24.200,00

25.6275 Δαπάνες καθαρισμού δεξαμενών, γεωτρήσεων κλπ 3.000,00

25.6279.01 Καταγραφή υδρομετρητών 3.000,00

25.6633
Προμήθεια χημικού υλικού

300,00
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25.7131.01 Προμήθεια μηχανημάτων ύδρευσης 5.000,00

25.7336.01 Αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης κεντρικού αγωγού 4.000,00

25.7336.02 Συντήρηση επισκευή δικτύου διανομής ύδρευσης 3.000,00

Σύνολο 50.000,00 €

Οι δαπάνες  οικονομικού  έτους  2014  που θα καλυφθούν από τα τέλη και  δικαιώματα ύδρευσης  αναμένεται  να

ανέλθουν στο ποσό των 50.000,00 €.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ

ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

Στο  σημείο  αυτό θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμόν  5/2013  απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου, για το έτος 2013 οι συντελεστές ύδρευσης είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΚΥΒΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1-99 0,45 €/ΚΥΒΙΚΟ

100-199 0,60 €/ΚΥΒΙΚΟ
200 ΚΑΙ ΑΝΩ 1,00 €/ΚΥΒΙΚΟ

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο θα είναι 15,00 ευρώ και το πάγιο θα είναι για όλες τις παροχές 12,00 

ευρώ.

Τέλος επειδή είναι, θεωρούμε, κοινός τόπος η ανάγκη για την έκδοση περιοδικών λογαριασμών ύδρευ-

σης εντός του έτους (ανά δίμηνο, εξάμηνο κ.α.) και επειδή παρά τις προσπάθειες που θα καταβληθούν 

δεν γνωρίζουμε αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το ανώτερο εγχείρημα μέσα στο 2014, εισηγούμαστε 

το καθορισμό του συντελεστή του παγίου τέλους , ως ακολούθως, ανάλογα με το χρονικό διάστημα (πε-

ρίοδο) που θα αφορά ο λογαριασμός:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2 € ΔΙΜΗΝΟ
3 € ΤΡΙΜΗΝΟ
6 € ΕΞΑΜΗΝΟ

12 € ΕΤΟΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και εφόσον διατηρηθούν οι ίδιοι συντελεστές, το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων θα

διαμορφωθούν ως εξής :

Σύμφωνα  με  τις  μετρήσεις  που  πραγματοποιήθηκαν  εντός  του  Δεκεμβρίου  του  2012  και  αφορούσαν  την

κατανάλωση  νερού  ολόκληρου  του  έτους,  οι  βεβαιώσεις  από  το  τέλος  ύδρευσης  θα  ανέλθουν  στο  ύψος  των

24500,00 €.

Ενώ προβλέπεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας ύδρευσης η κατανάλωση έτους 2013, που θα βεβαιωθεί

εντός του 2014 θα ανέλθει στο ύψος  των 25.500,00 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2014 :  50.000,00 ευρώ.

Πίνακας Ανακεφαλαίωσης:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
50.000,00 €
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50.000,00 €

ΔΙΑΦΟΡΑ: 0,00 €

Κατά συνέπεια, εισηγούμαστε   την διατήρηση των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης, σύμφωνα 
με το έτος  2013.

 Η Οικονομική επιτροπή . λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, τις σχετικές διατάξεις, τις δαπάνες της 

υπηρεσίας ύδρευσης καθώς και το γεγονός ότι όλα τα ποσά  υπολογίστηκαν με  τα πλέον βάσιμα  και 

αντικειμενικά στοιχεία   και μετά από διαλογική συζήτηση η  οικονομική επιτροπή                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2014,  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.    57/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 12/15
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  ΑΡΩΝΗ  Γ.ΜΑΡΙΑ -ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                     ΑΡΩΝΗ  ΣΤ.ΜΑΡΙΑ
Ακριβές Αντίγραφο  
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