ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Οκτωβρίου 2014
Αριθ. απόφασης 186
Περίληψη
Λήψη απόφασης για την επιβολή δικαιώματος
ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητας
Σταυρούπολης, έτους 2015
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 1η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00,
μετά την εξ΄αναβολής τακτική συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 51219/26-09-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
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7)
8)

Παρόντες
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Ερκάν Κίρατζη
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζας
Αθανάσιος Ξυνίδης
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1) Τοπ Ισμέτ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 51126/26-9-2014 αναφορά της
Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης η οποία έχει ως εξής:.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958
και του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα ,έργα ή
υπηρεσίες ,ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα ,που ορίζονται με απόφαση
του δημοτικού Συμβουλίου .
Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις για την χρήσης και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις .
Στην εγκύκλιο 16/16898/19.08.2010 ΥΠ.ΕΣ Α& Η.Δ διευκρινίζονται τα εξής:
Τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που υποβάλλονται από τους ΟΤΑ έχουν ανταποδοτικό
χαρακτήρα, στοιχείο που θα προκύπτει από τις αποφάσεις των Δημοτικών/Κοινοτικών Συμβουλίων, ώστε η
επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ( σχετικές οι υπ΄
αριθμ. 2/20007 -2005 και 1/605-2007 εγκύκλιοί μας για την επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ
α΄ και βαθμού).Τα εν λόγω τέλη και δικαιώματα επιβάλλονται για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών
και επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας ύδρευσης.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2, του άρθρου 19 του από 24-9/20-10/1958 Β. Δ/τος σε συνδυασμό
με το άρθρο 17 του Ν. 1080/1980, πέραν του τέλους ύδρευσης ( δηλαδή της αξίας κατανάλωσης ύδατος),
επιβάλλονται από τους ΟΤΑ και δικαιώματα στις περιπτώσεις που προβλέπεται δαπάνη για την
εξυπηρέτηση της ύδρευσης σε προσωπικό ή έργα ( π.χ. δαπάνη κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης
δικτύου, αντικατάσταση υδρομέτρων).Το ύψος αυτών πρέπει να καθορίζεται με γνώμονα τη διασφάλιση

της ανταποδοτικότητας , η οποία μεταξύ άλλων συνίσταται σε μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση
μεταξύ των εσόδων και των εξόδων.
Προτείνονται τέλη υδρεύσεως για το οικονομικό έτος 2015 και εφεξής, σε βάρος αυτών που κάνουν
χρήση των δικτύων ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης ως εξής :
1.- Πάγιο τέλος ύδρευσης 23,50 ευρώ ετησίως για οικίες, προς διασφάλιση των εσόδων του Δήμου.
2.-Οι καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται στην καταβολή πάγιο τέλους
ύδρευσης 47,00 ευρώ ετησίως.
Την καταβολή του πάγιου τέλους ύδρευσης των 23,50 ευρώ υποχρεούνται να καταβάλλουν και οι
απόντες κάτοικοι που έχουν αστικά ακίνητα που εξυπηρετούνται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.
3.- Εισηγείται δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης υπέρ του Δήμου το ποσό των 60,00 ευρώ
εφάπαξ.
4.-Για τις Τοπικές Κοινότητες:
α. –Γέρακα με τους οικισμούς αυτής
β.-Δαφνώνα
γ.-Καροφύτου με τους οικισμούς αυτής
δ.-Κομνηνών με τους οικισμούς αυτής
ε.-Νεοχωρίου με τους οικισμούς αυτής
στ.-Πασχαλιάς με τους οικισμούς αυτής και
ζ.- Σταυρούπολης με τους οικισμού αυτής , εισηγείται ενιαίο τέλος κατανάλωσης ύδρευσης 15,00
ευρώ κατά άτομο ετησίως.
Τα έσοδα συνολικά από τα τέλη ύδρευσης ( πάγιο τέλος και κατανάλωση) οικονομικού έτους 2013
που βεβαιώθηκαν ανήλθαν στο ποσό των 41.635,26 ευρώ και 37.918,50 ευρώ αντίστοιχα και
εισπράχθηκαν 30.112,44 ευρώ και 26.328,50 ευρώ αντίστοιχα.
Τα παραπάνω έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 18 του Ν 4002/2011
υπόκεινται πλέον σε ΦΠΑ 13% ΚΑΙ 23% αντίστοιχα.
5.-Τα έσοδα συνολικά από τα τέλη ύδρευσης ( πάγιο τέλος και κατανάλωση) οικονομικού έτους
2014 που βεβαιώθηκαν ανήλθαν στο ποσό των 8.648,00 ευρώ και 6.810,00 ευρώ αντίστοιχα και
εισπράχθηκαν 8.648,00 ευρώ και 6.810,00 ευρώ αντίστοιχα με την υποσημείωση πως οι φορολογικοί
κατάλογοι λήξουν την 30-12-2014.
Τα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 υπόκεινται πλέον
σε Φ.Π..Α 13%Κκαι 23% αντίστοιχα.
6. Τα έσοδα από τα τέλη ύδρευσης ( πάγιο τέλος και κατανάλωση) οικονομικού έτους 2015
προβλέπεται να ανέλθουν με τα σημερινά δεδομένα σε :
α. Από πάγια τέλη ύδρευσης ποσό 40.850,00 ευρώ.
β. Από κατανάλωση ύδατος ποσό 38.200,00 ευρώ
γ. Από δικαίωμα νέων συνδέσεων
600,00 ευρώ
Σύνολο
79.650,00 ευρώ.
Τα παραπάνω έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011
υπόκεινται πλέον σε Φ.Π.Α 13% και 23% αντίστοιχα.
7.-Οι δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης κατά το έτος 2015 προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των
79.650,00 ευρώ δηλαδή:
α.Επισκευή συντήρηση Αντλιοστασίων ύδρευσης 19.000,00ευρώ
β. Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
για την κίνηση των αντλιοστασίων
60.650,00 ευρώ.
Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 και του άρθρου 17 του Ν. 1080/80.
-Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.Δ 318/1969 ΦΕΚ 212/1969 Τεύχος Α’.
-Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 72 Ν. 3852/2010 ( πρόγραμμα Καλλικράτης).
-Την αριθμ. 301/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης.
-Τις ισχύουσες τιμές

-Τα οικονομικά δεδομένα και την δυσκολία των δημοτών να ανταποκριθούν στη διαμορφωθείσα
οικονομική κατάσταση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
α) Την επιβολή τέλους ύδρευσης για το οικονομικό έτος 2015 και εφεξής, στους χρήστες των δικτύων
ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης ως εξής:


Πάγιο τέλος ύδρευσης 23,50 ευρώ ετησίως για οικίες, το οποίο υποχρεούνται να καταβάλουν
και οι απόντες κάτοικοι που έχουν αστικά ακίνητα και εξυπηρετούνται από το δίκτυο ύδρευσης
του Δήμου.



Πάγιο τέλος ύδρευσης 47,00 ευρώ ετησίως για καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος

β) Την επιβολή δικαιώματος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης υπέρ του Δήμου, ύψους 60,00 ευρώ
εφάπαξ.
γ)Την επιβολή ενιαίου τέλους κατανάλωσης ύδρευσης/ άτομο ετησίως, ύψους 15,00€ για τις Τοπικές
Κοινότητες : Γέρακα με τους οικισμούς αυτής, Δαφνώνα, Καρυοφύτου με τους οικισμούς αυτής,
Κομνηνών με τους οικισμούς αυτής, Νεοχωρίου με τους οικισμούς αυτής, Πασχαλιάς με τους οικισμούς
αυτής και Σταυρούπολης με τους οικισμούς αυτής.
Η απόφαση να ισχύει μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησής της.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυνίδης Αθανάσιος και Μπαντάκ Σιαμπάν ψήφησαν λευκό , επισημαίνοντας
ότι συμφωνούν στην επιβολή τέλους αλλά με οριζόντια μείωση της τάξης του 5% .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Xαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-10-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

