Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:33/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:275/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 13η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
29517/9.11.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4)Πεντεσπίτης Νικόλαος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)ΜαργέληςΓεώργιος
7)Γαβρίλης Δημήτρης
8)Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.33-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής, για αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης
για το έτος 2013 .
Εισηγ: κ.Ελ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε τα παρακάτω:
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση
Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα
δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού Συμβουλίου.
Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων
τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις
ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση
ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν.3463/06 αρμοδιότητα του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
Στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονομική
Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών.

Ελήφθησαν υπόψη τα επιβαλλόμενα τέλη από τους πρώην Δήμους και Κοινότητες
του ενιαίου πλέον Δήμου Λευκάδας και τέθηκε ως στόχος η σύγκλυση των
τιμολογίων και η δικαιότερη κατανομή των τελών προς άρση των ανισοτήτων και
προς όφελος των δημοτών μας.
Τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης είναι ανταποδοτικά και τα προσδοκώμενα έσοδα θα
πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσηςαποχέτευσης, όπως αποδοχές προσωπικού, συντήρηση δικτύων, προμήθεια υλικών
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών
αυτών.
Οι δαπάνες για το έτος 2013 προβλέπεται να ανέλθουν στο ύψος των 2.381.000
ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΞΟΔΑ:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΤΕΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΚΛΙΝΩΝ
ΒΙΟΛ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Η
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΤΟΥΣ
2012
224.000
17.000
14.000
10.000
10.000
89.000

ΠΟΣΟ
ΕΤΟΥΣ
2013
212.000
20.000
14.000
10.000
10.000
90.000

12.000

11.000

25.000
15.000
65.000
30.000
15.000
4.000

25.000
15.000
70.000
30.000
20.000
6.000

12.000

15.000

39.000
3.000

50.000
3.000

23.000
1.250.000
490.000
7.000
2.354.000

20.000
1.250.000
500.000
10.000
2.381.000

Το πάγιο τέλος και οι συντελεστές τέλους ύδρευσης ανά κατηγορία
κατανάλωσης για το έτος 2013 προτείνεται να είναι:
Α.
1) To πάγιο καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά τετράμηνο και ελάχιστη κατανάλωση 10m3
2) Για κατανάλωση 11-40 m3 ανά τετράμηνο σε 0,40 €/ m3
3) Για κατανάλωση 41-70 m3 ανά τετράμηνο σε 0,60 €/ m3

4) Για κατανάλωση 71-100 m3 ανά τετράμηνο σε 0,80 €/ m3
5) Για κατανάλωση 101-150 m3 ανά τετράμηνο σε 1,10 €/ m3
6) Για κατανάλωση 151 m3 -500 ανά τετράμηνο σε 1,60 €/ m3
7) Για κατανάλωση 500 m3 και άνω ανά τετράμηνο σε 3,00 €/ m3
Β.
Οι Επιχειρήσεις μπορούν με δήλωσή τους να υπαχθούν στο παρακάτω
καθεστώς:
1) To πάγιο καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά τετράμηνο και
2) Συντελεστής 1,00 €/ m3 με ελάχιστη κατανάλωση 150 m3 ανά τετράμηνο
Γ.
Αδόμητα Οικόπεδα
1) To πάγιο καθορίζεται σε 12 ευρώ ανά τετράμηνο και ελάχιστη κατανάλωση 10m3
2) Για κατανάλωση 11 m3 και άνω ανά τετράμηνο σε 1,00 €/ m3
Δ.
Τροφοδοσία λιμανιών
2,00 €/ m3 ανεξαρτήτως κατανάλωσης
Για ειδικές κατηγορίες δημοτών με αναπηρία άνω του 75%, πολύτεκνοι με 4 τέκνα για
την κύρια κατοικία διαμονής και για κατανάλωση έως 80 m3 οι συντελεστές ορίζονται
μειωμένοι σε ποσοστό 50% των αντίστοιχων κατηγοριών.
Το τέλος αποχέτευσης θα υπολογίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης του
Δήμου, σε συνάρτηση με την κατανάλωση του νερού και σε ποσοστό 75% επί της
αξίας της κατανάλωσης νερού.
Σημειώνεται ότι το τέλος αποχέτευσης αφορά τις περιοχές όπου λειτουργεί
Βιολογικός Καθαρισμός, δηλαδή Λευκάδα, Άγιος Νικήτας, Βασιλική.
Η κατανάλωση νερού σε Λευκάδα, Άγιο Νικήτα, Βασιλική ανέρχεται περίπου σε
801.000 m3
Η αξία της παραπάνω κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των
1.177.800 ευρώ περίπου σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3
ΠΟΣΟ (€)
3
0-10 m
9.000
11-40 m3
72.000
28.800
41-70 m3
70.000
42.000
3
71-100 m
60.000
48.000
101-150 m3
50.000
55.000
151 m3 -500 m3
440.000
704.000
501 m3 και άνω
100.000
300.000
ΣΥΝΟΛΟ
801.000
1.177.800
Σύμφωνα με τα παραπάνω το τέλος αποχέτευσης θα ανέλθει στο ποσό των 880.000
ευρώ περίπου.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Για τον ενιαίο πλέον «Καλλικρατικό» Δήμο Λευκάδας τα συνολικά έσοδα ύδρευσηςαποχέτευσης για το έτος 2013 υπολογίζονται να ανέλθουν στο ποσό των 2.381.000
ευρώ σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
ΥΔΡΕΥΣΗ:
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3

ΠΟΣΟ (€)

0-10 m3
11-40 m3
41-70 m3
71-100 m3
101-150 m3
151 m3 -500 m3
501 m3 και άνω
ΣΥΝΟΛΟ

50.000
300.000
270.000
230.000
210.000
315.000
100.000
1.475.000

120.000
162.000
184.000
231.000
504.000
300.000
1.501.000

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: 880.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:
ΥΔΡΕΥΣΗ:
1.501.000 ευρώ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: 880.000 ευρώ
2.381.000
Τα επιβαλλόμενα τέλη είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης
υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων και τηρείται η
θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας ”.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ως εξής:
-O κος.Μπραντζουκάκης Νίκος, παρατηρεί ότι είναι απότομη η αύξηση των τιμών
ειδικά στο Νυδρί και προτείνει τη σταδιακή αύξηση των τελών.
-Ο κος.Ζουριδάκης Ευτύχιος, προτείνει ξεχωριστό τιμολόγιο για για τις εποχιακές
επιχειρήσεις και αν είναι δυνατόν να προστεθεί άλλη μία κατηγορία για αυτές
.Επίσης προτείνει σχετικά με τη παράγραφο Β΄που αφορά στις επιχειρήσεις, ο
συντελεστής 1,00€/m3 να γίνει 0,80€/m3.
-Ο κος Πεντεσπίτης Νίκος , προτείνει να υπάρχουν δύο κατηγορίες πάγιων τελών,
οικιακά και επαγγελματικά.
-O κος Γαβρίλης Δημήτρης, προτείνει σχετικά με την τροφοδοσία των λιμανιών , το
πάγιο να αυξηθεί στα 3,00€/m3 .
-Ο κος.Μαργέλης Γεώργιος, αναφέρει ότι οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-την παραπάνω τοποθέτηση των μελών
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με έξι (6) ψήφους υπέρ και έναν (1)ΠΑΡΩΝ του κ. Μπραντζουκάκη, έναν(1) ΚΑΤΑ
του κ.Μαργέλη για τους λόγους που προανέφεραν,
εγκρίνει την εισήγηση ως έχει, με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω
παρατηρήσεις και αφού γίνει η σχετική επεξεργασία από την Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου,να συζητηθούν εκ νέου στο Δ.Σ.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δ.Σ. για την τελική έγκριση της αναπροσαρμογής
τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 275/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

