ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΡ4-Μ7Χ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013
Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 130/20- ΙΑΝ.2013 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 ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δικαιολογημένα απών)

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Απουσιάζει με άδεια)

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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
5ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος είπε τα εξής:

ΘΕΜΑ 5 ο: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Αριθ. Απόφ.5/2013

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το

θέμα είπε:
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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 4 /2012 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.
Ωστόσο τα τέλη ύδρευσης δεν εισπράχθηκαν όπως είχαν προϋπολογιστεί τα τρία
προηγούμενα έτη για τους εξής λόγους:
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει οργανωμένη (εξειδικευμένη) υπηρεσία ύδρευσης, οπότε η
διοικητική υπηρεσία είχε αντικειμενική δυσκολία να συντάξει καταλόγους και να τους βεβαιώσει το
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ίδιο έτος καθότι είχε τόσες αρμοδιότητες να διεκπεραιώσει κατά την πρώτη αρχή λειτουργίας του
Δήμου.
Επειδή λοιπόν κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του Δήμου, όπως αναφέρθηκε ορισμένα
πράγματα ήταν αδύνατον να τηρηθούν τέλεια, ιδιαίτερα όσον αφορούσε το Ταμείο, καθότι
μεταξύ άλλων δεν έχουμε ίδια ταμειακή υπηρεσία, προτείνω να ξεκινήσουμε από το μηδέν
αποτυπώνοντας σήμερα την απόλυτη πραγματικότητα της υπηρεσίας ύδρευσης.
Σας εκθέτω λοιπόν την κατάσταση όπως ισχύει σήμερα,
Εκ των αβεβαίωτων τελών ύδρευσης της τριετίας, τον μήνα Δεκέμβριο βεβαιώθηκε η α΄ δόση
δηλαδή 39.000€ η κατανάλωση και 8.000€ το πάγιο. Όπως ήταν αναμενόμενο επειδή ήταν τέλος
του έτους, εξ αυτών εισπράχθηκαν μόνον 900,00€. Τα έσοδα αυτά επαναβεβαιώνονται στον ΚΑ
3212που μαζί με τα βεβαιωθέντα των προηγουμένων ετών το ποσόν φτάνει στο ύψος των
55.000,00€ Το ποσόν αυτό δεν μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στο σύνολο εισπράξεων
ανταποδοτικών τελών αλλά πρέπει να μπει στα γενικά έσοδα αφού ήδη έχει χρησιμοποιηθεί κατά
τα προηγούμενα έτη για την κάλυψη των εξόδων της υπηρεσίας ύδρευσης.
Αφού ο λογαριασμός λόγω καθυστέρησης μέτρησης, για κάθε καταναλωτή ήταν αυξημένος,
διασπάστηκε σε δύο δόσεις εκ των οποίων η β΄ θα βεβαιωθεί εντός του τρέχοντος έτους και θα
εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων και ειδικότερα στον ΚΑ 2112.01. Ειδικά ο κωδικός αυτός δεν
μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα περσινά εισπραχθέντα -σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου
– αφ΄ ενός γιατί επόμενο ήταν να μην υπάρχει χρόνος να εισπραχθούν τα έσοδα του ίδιου ΚΑ
και αφετέρου γιατί υποχρεωτικά πρέπει να αναγραφεί ως έσοδο όλο το υπό βεβαίωση ποσόν
ήτοι 39.000€ αφού προέρχεται από έσοδα εκ βεβαιωτικών καταλόγων.
Επίσης στον ΚΑ 0322 θα εγγραφεί έσοδο 10.500,00 € από τέλη κατανάλωσης α΄ εξαμήνου
2013 και από πάγια 8.800,00€
Ειδικότερα:
Το σύνολο των εξόδων της υπηρεσίας ύδρευσης υπολογίζεται:

ΕΞΟΔΟ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ
2012

2013

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

17.900

20.000

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

-

3.000
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-

7.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

-

6.000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

8600

5.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

-

300

ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ

-

5.000

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΒΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

4050

4.000

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

-

2.000

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

-

6.000

ΣΥΝΟΛΟ

30.550

58.300

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
κ.λ.π.

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2013

19.300

Το σύνολο των παροχών για το έτος 2013, ΕΙΝΑΙΙ 740Χ12,00=
8.800

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΓΙΟ

και
Η κατανάλωση:

σύμφωνα με τις πλέον βάσιμες προβλέψεις θα εισπραχτούν από την
κατανάλωση Α εξαμήνου (διατηρουμένων των ίδιων τιμών) 10.500€
ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ αναμένεται να
εισπραχθούν

39.000

39000€ που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά το έτος 2013 (β
δόση )
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013

58.300

Οπότε δεν συντρέχει λόγος αύξησης.
Πρέπει όμως ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι είναι απόλυτα επιβεβλημένη πλέον η τακτική μέτρηση των
υδρομετρητών, η ανελλιπής βεβαίωση των τελών και η επιμελής φροντίδα για την είσπραξή τους
καθότι τα έσοδα και η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα παρακολουθείται αυστηρά όπως
ορίζεται στην 47490/18-12-2012 ΚΥΑ.
Ό,τι αποφασίσουμε και ό,τι προϋπολογιστεί από έσοδα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα και να υλοποιηθεί σχολαστικά σύμφωνα με τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου.
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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην αυξήσει τα τέλη ύδρευσης
για το έτος 2013 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».
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, τις σχετικές διατάξεις, τις δαπάνες της υπηρεσίας
ύδρευσης καθώς και το γεγονός ότι όλα τα ποσά υπολογίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή
με τα πλέον βάσιμα και αντικειμενικά στοιχεία και μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό
Συμβούλιο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2013, 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 αυτή έλαβε α.α. 5/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό
2/25-1-2013 που αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6

