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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2014

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 75/2014                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1931/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
5) Μπεναρδής Γεώργιος (αναπλ. Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Για την επιβολή τέλους ύδρευσης
και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη:

Οι διατάξεις  του  άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί  κωδικοποιήσεως εις  ενιαίο  κείμενο
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων” ορίζεται ότι σε αυτούς
που  χρησιμοποιούν  δημοτικά  κτήματα,  έργα  ή  υπηρεσίες,  ο  δήμος  δικαιούται  να  επιβάλλει  τέλη  ή
δικαιώματα,  που ορίζονται  με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Για την υπηρεσία ύδρευσης,  τα
δικαιώματα  επιβάλλονται  υποχρεωτικά  όταν  η  υδροληψία  παρέχεται  από  υπηρεσία  του  Δήμου.  Δεν
επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση
της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059/Β’ 29-07-14) και λόγω της έγκαιρης
και σύννομης κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 με βάση τις διατάξεις
του  άρθρου  266  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄)  ‘’Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13
(Α΄167),  τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  του  Ν.4270/14  (ΦΕΚ  143  Α/28-06-2014) και  της  σχετικής

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός των συντελεστών ύδρευσης και αποχέτευσης για
το οικονομικό έτος 2015.

   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
2)  Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα).
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υποχρέωσης στη λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης καθορισμού του ύψους των
συντελεστών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2015, πρέπει να προβούμε «στη λήψη απόφασης για
την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού των συντελεστών αυτών».

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως  διατάξεων  τινών  της  περί  των  προσόδων των  Ο.Τ.Α.  Νομοθεσίας  και  άλλων  τινών
συναφών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις
οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης
υπηρεσίας. 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει
τα τέλη να :

 καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται
ελλείμματα  στις  υπηρεσίες  αυτές,  συνυπολογίζοντας  παράλληλα  τυχόν  διαφορές  που
προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,

 μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών
υπηρεσιών,  άλλως  υποκρύπτεται  φορολογία,  κατά  παράβαση  της  αρχής  της
ανταποδοτικότητας,

 καλύπτουν  αποκλειστικά  και  μόνο  τις  δαπάνες  της  αντίστοιχης  υπηρεσίας  και  όχι  άλλες
δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Για την ορθή εκτίμηση των οικονομικών δεδομένων ώστε αντικειμενικά και  κοινωνικά δίκαια να
καθοριστούν  οι συντελεστές  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  για  το  οικονομικό  έτος  2015,  απαιτείται
οικονομοτεχνική μελέτη  που θα αφορά στα απολογιστικά  στοιχεία  εσόδων/δαπανών του οικονομικού
έτους 2013και 2014 αντίστοιχα, βάσει  των οποίων μπορεί  να γίνει  πρόβλεψη για το οικονομικό έτος
2015.

Τα  αναμενόμενα  έσοδα  που  αφορούν  την  υπηρεσία  ύδρευσης  -  αποχέτευσης  για  το  έτος  2015,
προσδιορίζονται  με  βάση την πορεία  εισπράξεων του 2014,  και  από τη βεβαίωση τελών ύδρευσης -
αποχέτευσης για το 2015. Στη παρούσα φάση υπάρχει αδυναμία εκτίμησης των οικονομικών δεδομένων
αφού δεν διαθέτουμε επαρκή οικονομικά στοιχεία. 
Να σημειώσουμε εδώ ότι στο Δήμο Ψαρών δεν υπάρχει στελεχωμένη υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης.
Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πρόσφατα (από 1.1.2012) ξεκίνησε η λειτουργία ταμείου
στο Δήμο Ψαρών και  εντός του Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών.  Η
απόφαση  έναρξης  λειτουργίας  Ταμείου  στο  δήμο  μας,  είχε  ως  βασική  προϋπόθεση  εκτός  της
αντιμετώπισης αντικειμενικών και ιδιαίτερων δυσκολιών, την κατάρτιση / επικαιροποίηση του Ο.Ε.Υ του
Νέου Δήμου και  την  ψήφιση του από το  Δ.Σ,  καθώς  επίσης  και  την  έγκριση  του νέου  κανονισμού
λειτουργίας,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  θα  γινόταν  και  ο  επιμερισμός  των  σχετικών  αρμοδιοτήτων  στις
υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα  και  παράλληλα με  τις  ανωτέρω αλλά και  άλλες  διαδικασίες,  βρισκόταν σε εξέλιξη  ένα
αρκετά επίπονο έργο, αυτό της παραλαβής, των ανείσπρακτων υπολοίπων από την Δ.Ο.Υ., των έως τότε
βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων, αλλά και της ταυτοποίησης των σχετικών δεδομένων – μετρήσεων
προς βεβαίωση των νέων καταλόγων. 
Το όλο εγχείρημα δυσχέραινε αφενός μεν η ταυτόχρονη μηχανογραφική προσαρμογή των δεδομένων που
προέκυπταν και η παραμετροποίηση τους με ορθό τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα
τους και αφετέρου δε η ολοκλήρωση του έργου της απογραφής έναρξης, από τη συσταθείσα επιτροπή
απογραφής έναρξης και της κατάρτισης του ισολογισμού έναρξης του Δήμου.
Η οριστικοποίηση  της  παραλαβής  των  καταλόγων,  ολοκληρώθηκε  με  την  έγκριση  των  οικονομικών
καταστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 48/8-4-2013 απόφασή του και έπειτα και από
την ολοκλήρωση του ελέγχου τους, από τον ορισμένο γι’ αυτόν τον λόγο, ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Συνοψίζοντας,  αναφέρουμε  ότι  έχουν  πλέον  ολοκληρωθεί  οι  απαιτούμενες  διαδικασίες  ελέγχου  και
παραλαβής των δεδομένων, της παραμετροποίησης του προγράμματος και κατάρτισης του προσωπικού.
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Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές
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Επίσης έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής βεβαίωσης και απαίτησης της είσπραξης των ποσών
ανείσπρακτων ποσών των ήδη βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων από την Δ.Ο.Υ. 
Στο πλαίσιο των προϋποθέσεων του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) έχει
επιτευχθεί επίσης σε μεγάλο ποσοστό η είσπραξη επί του ανείσπρακτου αυτού υπολοίπου.
Επειδή  η  λειτουργία  είσπραξης  του  δήμου  μας  δεν  έχει  πλήρως  ομαλοποιηθεί  και  δεν  μπορεί  να
πραγματοποιηθεί η έγκαιρη βεβαίωση χρηματικών καταλόγων αφού εκκρεμεί η βεβαίωση χρηματικών
καταλόγων προηγούμενων ετών, δεν μπορούμε να έχουμε τα απαιτούμενα στοιχεία ώστε να  προβούμε
στον καθορισμό των συντελεστών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2015. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης της χώρας
μας  στην  οικονομική  κατάσταση  των  νοικοκυριών  των  δημοτών  μας,  προτείνεται  η  διατήρηση  των
συντελεστών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2015 όπως είχαν οριστεί με τις υπ΄ αρ.
23/2011 και 25/2011 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
- την ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059/Β’ 29-07-14)
- τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 1080/1980 (246 Α΄)
- τις υπ΄ αρ. 23/2011 και 25/2011 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου
- τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση 
- το γεγονός ότι στη παρούσα φάση υπάρχει αδυναμία εκτίμησης των οικονομικών δεδομένων

και αδυναμία σύνταξης της απαραίτητης οικονομοτεχνικής μελέτης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών τη διατήρηση των συντελεστών ύδρευσης και
αποχέτευσης  για  το  οικονομικό  έτος  2015 όπως  είχαν  οριστεί  με  τις  υπ΄  αρ.  23/2011  και  25/2011
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου:

Α.  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Ψαρών την  επιβολή  τέλους  αποχέτευσης  ύψους
τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) ανά κυβικό μέτρο.

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ψαρών την επιβολή των τελών ύδρευσης ως εξής:
Για τους δημότες που έχουν κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια εντός και εκτός οικισμού:

 Πάγιο για υδροδότηση παροχής ανά τετράμηνο   6,00 €
 Από 0 κυβικά έως 30 κυβικά.                     0,35 €
 Από 30 κυβικά έως 40κυβικά                    0,50 €
 Από 40 κυβικά και πλέον κυβικά        1,00 €
Επίσης εισηγείται τιμές τελών και για τις εξής περιπτώσεις:
Το τέλος αρχικής σύνδεσης σε 40,00 €
Το τέλος επανασύνδεσης σε 40,00 €
Το τέλος διαχωρισμού κατανάλωσης σε 30,00 €
Το τέλος προστίμου για λαθραία υδροληψία το διπλάσιο της αρχικής σύνδεσης
Το τέλος προμήθειας και τοποθέτησης υδρομέτρου σε 50,00 €.

Μειοψήφισε η δημοτική σύμβουλος κ. Φρατζέσκου Αθηνά που δήλωσε «όχι δεν ψηφίζω».

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  75/2014
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: ΩΞ4ΩΩΗΧ-1ΞΟ


	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1931/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.
	Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



		2015-01-19T17:25:36+0200
	Athens




