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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΙΝ:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΧΕΤ :
ΘΕΜΑ

:

Αποστολή

αντιγράφου

της

459/2017

απόφασης

τ ου

Δημοτικού

Συμβουλίου που αφορά:
Καθορισμός τιμολογίου άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου.
Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του

39/2017 πρακτικού συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είναι καταχωρημένη η 459/2017 απόφασή του,
σχετικά με το αντικείμενο του θέματος.
Μαζί με το παραπάνω απόσπασμα πρακτικού σας στέλνουμε και αντίγραφο του
αποδεικτικού δημοσίευσης της απόφασης ως και τα συνημμένα στο έγγραφο αυτό
δικαιολογητικά.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 45 9/2017ΑΔ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΑΔΑ : 7ΦΕΜΩΛΣ-Δ4Δ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 39/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27-11-2017
Σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου
13.30

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

του

του έτους
Δήμου

2017 ημέρα Δευτέρα

Μαλεβιζίου

συνήλθε

σε

και

ώρα

δημόσια

συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 24180 /23 -11 2017 έγγραφη πρόσκλη ση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να
γίνει συζήτηση και να
διάταξης.

Στη

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας

συνεδρίαση

που

παραβρέθηκε

και

ο

Δή μαρχος

Μαμουλάκης

Κωνσταντίνος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κύρκος Αθανάσιος, Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαλούστρος Αριστομένης, Σαββάκης
Φίλιππος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Κουτσογιάννης
Χαράλαμπος, Μανιού δης Ματθαίος, Αεράκης Γεώργιος,
Τσιντάρης Ανδρέας, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,
Ντουλάκης

Ιωάννης,

Αποστολάκη

Ευαγγελία,

Λυδάκης Δημήτριος,

Τριγώνης Κωνσταντίνος,
Ανδρουλάκης

Δημήτριος,

Γενναράκης Εμμανουήλ, Μανιαδής Αντώνιος, Χουστουλάκης Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σαμόλης

Εμμανουήλ,

Λιαδάκης

Αναστάσιος,

Σαριδάκης

Στυλιανός,

Μαρής

Δράκος, Φραντζεσκάκη Άννα, Παρασύρης Ευάγγελος, Παπάζογλου Αγάπη -Ελένη,
Μανιούδης Εμμανουήλ.
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκ οσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.
είναι παρόντα τα δέκα εννέα

(19) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ο υ θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο
Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Ανδρουλά κης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη και
Παντερής Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαζίου Κοτσιφός Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 5 ο : Καθορισμός τιμολογίου άρδευσης Δήμου Μαλ εβιζίου.

Ο Αντιδήμαρχος Κύρκος Αθανάσιος έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών όπως παρακάτω:
Γενικά περί του τέλους άρδευσης – νομοθεσία και ιστορικό
Η Οικο νομική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την
επιβολή των τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (περ.ζ παρ. 1 άρθρου 72 του Ν.
3852/10). Το τέλος άρδευσης καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(παρ. 1 άρθρου 19 του Β.Δ/τος 24/9 -20/10/1958).
Με το Φ.Ε.Κ. 1818/Β/25 -05-2017 απαλείφθηκε η υπηρεσία άρδευσης από τους
σκοπούς της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και η υπηρεσία μεταφέρθηκε ξανά στο Δήμο
Μαλεβιζίου από 26 -05-2017. Με την απόφαση Δ.Σ. 137/2017 (ΑΔΑ : ΨΟΛ8ΩΛΣ Ψ0Κ) εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσ ης αρδευτικών υδάτων, εγκαταστάσεων
και δικτύων

της πρώην

κοινότητας

Φόδελε προκειμένου

να ξεκινήσουν

οι

διαδικασίες για την ίδρυση Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.).
Το

τέλος

άρδευσης

έχει

ανταποδοτικό

χαρακτήρα

(έγγραφο

Υπουργείου

Εσωτερικών 31727/13 -04-1978, Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
69/2008 με αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών με την εγκύκλιο υπ’ αριθμό
23745/Εγκ.22/15 -04-2008) επομένως το ύψος του τέλους άρδευσης πρέπει να είναι
αντικειμενικό, δίκαιο και ανάλογο του κό στους παροχής της υπηρεσίας σε έκαστη
κατηγορία υπόχρεων (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 605/3 -1-2007).
Επίσης, σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών
είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα
με το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της (ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΛ.Δ. 74300/ΕΓΚ.45/28 -1210).
Καθορισμός τιμολογίου άρδευσης
•

Το σκέλος των εξόδων

Τα έξοδα που προϋπολογίζουμε να έχουμε το έτος 2018 είναι 387.600 ευρώ, στα
οποία προστίθεται ως έξοδο το ποσό εκείνο των βεβαι ωμένων εσόδων στο Ταμείο
του Δήμου που δεν πρόκειται να εισπραχθεί (κ.α. 8511), με βάση τον τύπο
υπολογισμού όπως αναλύεται έκαστο έτος στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για
τον προϋπολογισμό των Δήμων (Β.3 της ΚΥΑ 25595/26 -07-2017: παροχή οδηγιών
προϋπ/μού δήμων έτους 2018, ΦΕΚ 2658/Β/28 -07-2017):

Κ .α.

Έξ οδα κ.α 25

Πο σό σε ε υρ ώ

60

Α μοι βές και έξ οδα π ρο σ ωπ ι κο ύ

44.000

6211

Α ντί τι μ ο ηλ εκ τρ ι κο ύ ρ εύ μα τ ος πα ρα γωγι κ ής δ ιαδ ι κασ ία ς

250.000

6262

Συντ ήρ ησ η κα ι ε π ισκευ ή μο νίμ ων ε γκα τασ τάσε ων

70.000

6266

Συντ ήρ ησ η ε φαρ μο γ ών λο γισ μ ικο ύ

1.600

66

Προμήθε ια

υ λι κών

σ υντ ήρ ησ ης

αντλητ ι κών

22.000

σ υγ κ ρο τημά τ ων ά ρδευ σ ης κα ι αρ δε υτ ικ ο ύ δ ι κτ ύο υ
Σύνο λο :
8511

•

387.600

Προβ λέψε ις μ η είσ π ραξ ης ε ισπ ρα κτ έων υ πο λ οί π ων

285.2 87 ,23

Σύνολ ο:

672.887 ,23

Το σκέλος των εσόδων

Προτείνουμε:
1.

Πάγιο τέλος ανά υδρόμετρο άρδευσης: 10 ευρώ ετησίως

2.

Τέλος σύνδεσης υδρομέτρου: 50 ευρώ

3.

Τέλος επανασύνδεσης/τέλος μεταφοράς: 15 ευρώ

4.

Χρέωση ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου : 0,30 ευρώ / κυβικό λόγω χρήσης ύδατος από

μικτές γεωτρήσεις (υδροαρδευτικές)
Τιμολόγιο Χρέωσης
Με ενιαίο τιμολόγιο για τη Δ.Ε. Γαζίου : χρέωση 0,25 ευρώ ανά κυβικό.
Με ενιαίο τιμολόγιο για τις Δ.Ε. Κρουσώνα και Δ.Ε. Τυλίσου: χρέωση 0,40 ευρώ
ανά κυβικό.

Τα έσοδα του έτους 2018 σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπολογίζονται ως κάτωθι:
Α ΡΔΕ ΥΣΗ ΔΕ ΓΑ ΖΙ ΟΥ
Π λήθ.υδ ρομ .

Κ υβ .Καταν.

Αξία Άρδ.

Πάγιο

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΛ Ε ΣΣΑ

931

121376

30.344 ,00 €

9.310 ,00 €

39.654 ,00 €

Φ ΟΔΕΛ Ε

738

274263

68.565 ,75 €

7.380 ,00 €

75.945 ,75 €

ΣΥΝΟΛΟ

1669

395639

98.909 ,75 €

16.690 ,00 €

115.599 ,75 €

Κ υβ .Καταν.

Αξία Άρδ.

Πάγιο

ΣΥΝΟΛΟ

Α ΡΔΕ ΥΣΗ
Κ ΡΟΥΣΩ ΝΑ

ΔΕ
Π λ ήθ. υδρο μ.

ΚΡ ΟΥΣΩΝΑ Σ

213

8168

3.267 ,20 €

2.130 ,00 €

5.397 ,20 €

ΚΟΡΦΕ Σ

492

19818

7.927 ,20 €

4.920 ,00 €

12.847 ,20 €

Λ ΟΥΤΡΑ ΚΙ

162

12144

4.857 ,60 €

1.620 ,00 €

6.477 ,60 €

ΣΑΡ ΧΟΣ

196

12142

4.856 ,80 €

1.9 60 ,00 €

6.816 ,80 €

ΑΝ ΑΠΤ.ΣΥΝΔ Ε ΣΜ ΟΣ

117

8838

3.535 ,20 €

1.170 ,00 €

4.705 ,20 €

ΣΥΝΟΛΟ

1180

61110

24.444 ,00 €

11.800 ,00 €

36.244 ,00 €

Κ υβ .Καταν.

Αξία Άρδ.

Πάγιο

ΣΥΝΟΛΟ

Α ΡΔΕ ΥΣΗ
ΤΥΛΙ ΣΣΟΥ

ΔΕ
Π λ ήθ. υδρο μ .

ΤΥΛ ΙΣΣΟΣ

1274

66063

26425,2

12.740 ,00 €

39.165 ,20 €

Μ ΟΝΗ

278

18468

7387,2

2.780 ,00 €

10.167 ,20 €

ΚΕΡ ΑΜ ΟΥΤΣΙ

205

23575

9430

2.050 ,00 €

11.480 ,00 €

ΚΑΜ ΑΡ Ι

233

7584

3033,6

2.330 ,00 €

5.363 ,60 €

Α ΣΤΥΡΑ ΚΙ

85

5142

2056,8

850,00 €

2.906 ,80 €

ΔΑΜΑ ΣΤΑ

202

9087

3634,8

2.020 ,00 €

5.654 ,80 €

Μ ΑΡΑ ΘΟΣ

230

21768

8707,2

2.300 ,00 €

11.00 7 ,20 €

Α ΗΔΟΝ ΟΧΩΡ Ι

40

1517

606,8

400,00 €

1.006 ,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

2547

153204

61.281 ,60 €

25.470 ,00 €

86.751 ,60 €

Το σύνολο των ανωτέρω εσόδων όλων των Δ.Ε. Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου είναι
238.595,35 ευρώ.

Τα έσοδα για το έτος 2018 είναι :
Κ.Α 25
0331

Α ΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Χρέ ωσ η Δ ΕΥΑ Μα λεβ ιζ ίο υ γι α χρήσ η ύδα τ ος

Ποσ ά (€)
50.000 ,00

0332.0001

Τέλ η σύ νδεσ ης /ε πα νασ ύ νδεσ ης /μ ετ αφο ράς υδ ρ ομέ τρω ν
ά ρδε υσ ης

14.000 ,00

2113
Τέλ η κα ι δικ α ιώμα τα ά ρδε υσ ης ΠΟΕ
2113

3213

Χρέ ωσ η Δ ΕΥΑ Μα λεβ ιζ ίο υ γι α χρήσ η ύδα τ ος ΠΟΕ

Σύ νολ ο ε σόδ ων
Τέλ η κα ι δι κ αι ώμα τα ά ρδε υσ ης (ε ισ πρ ακ τέα υ πό λο ιπ α
31-07-2017 - ΠΟΕ βεβ αι ωμέ να π ο υ α φορ ού ν μέ χρι κα ι
τ η χρ ήσ η έτ ο υς 2010)
Σύ νολ ο ε σόδ ων

214.700 ,00
(238.595 ,35
ευ ρ ώ
Χ
90 % ε ισπ ραξ ι μότ ητα )
20.000 ,00
298.700 ,00
307.287 ,00

605.987

•

Έλεγχος ισοσκελισμού υπηρεσίας

Από τα ανωτέρω προβλεπόμενα έξοδα και έσοδα για το 2018 προκύπτει έλλειμμα
της τάξεως των 66.900 ευρώ περίπου (605.987 - 672.887).
Τα έσοδα δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να ισοσκελίζονται απόλυτα με τα έξοδ α, αλλά
να υπάρχει μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση. Προκύπτει ουσιώδης απόκλιση
όταν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη του 10% (απόφ. ΣτΕ 60/2010 τμήμα Β, έγγραφο
Υπουργείου Εσωτερικών 3995/17 -02-2017).

Το έλλειμμα των 66.900 ευρώ είναι μικρότερο από το 10% των εξόδων. Επομένως
δεν προκύπτει ουσιώδης απόκλιση μεταξύ εισπράξεων και δαπανών της άρδευσης
και η υπηρεσία έχει μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση.

Έπειτα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την 51 6/2017 απόφαση της Ο.Ε.
παρακαλώ, όπως αποφασίσετε σχετ ικά»

.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χουστουλάκης Μιχαήλ είπε ότι θα ψηφίσει ΚΑΤΑ, γιατί
το νερό είναι φυσικός πόρος ,

κοινωνικό αγαθό , θα πρέπει να παρέχεται προς

όλους τους δημότες δωρεάν και να μην αποτελεί αντικείμενο οικονομικής
εκμετάλλευσης, δηλαδή να μην είναι ανταποδοτικού χαραχτήρα.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε άκουσε

την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από

διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε
υπόψη

τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 1 9 του Β.Δ/τος 24/9 -20/10/1958), την

περ.ζ παρ. 1 άρθρου 72 του Ν. 3852/10) , την 137/2017απόφαση Δ.Σ.

και την

516/2017 απόφαση της Ο.Ε.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

16 ΥΠΕΡ - 2 ΛΕΥΚΑ - 1 ΚΑΤΆ
ΚΑ ΤΑ, ψ ήφισε ο Δ ημο τ ικ ό ς Σύ μβ ο υλ ος Χου στ ο υλ άκ ης Μ ι χα ήλ .
Λ Ε ΥΚΟ, ψήφισ α ν οι Δ ημ ο τι κοί Σύμ βο υλο ι Γεννα ρά κ ης Ε μμα νου ήλ και

Μα νιαδ ή ς

Α ντώνιος .
Ο Δημοτικός Σύμ βο υλ ο ς Χαρ άλα μ πο ς Κου τσ ογ ιά ννης ήτ α ν εκ τ ός α ί θο υσα ς κ ατ ά τ η
δ ιά ρκεια της ψ ηφο φορ ί ας .

Εγκρίνει τον καθορισμό τιμολογίου άρδευσης (Δ.Ε Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου)
του Δήμου Μαλεβιζίου όπως παρακάτω:
1. Πάγιο τέλος ανά υδρόμετρο άρδευσης: 10 ευρώ ετησίως
2. Τέλος σύνδεσης υδρομέτρου: 50 ευρώ
3. Τέλος επανασύνδεσης/τέλος μεταφοράς: 15 ευρώ
4. Χρέωση ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου : 0,30 ευρώ / κυβικό λόγω χρήσης ύδατος από μικτές
γεωτρήσεις (υδροαρδευτικέ ς)
5. Με ενιαίο τιμολόγιο για τη Δ.Ε. Γαζίου: χρέωση 0,25 ευρώ ανά κυβικό.
6. Με ενιαίο τιμολόγιο για τις Δ.Ε. Κρουσώνα και Δ.Ε. Τυλίσου: χρέωση 0,40 ευρώ
ανά κυβικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 459/2017
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σήμερα

την

Κρητσωτάκη,

28η

του

μήνα

τοιχοκόλλησα

Νοεμβρίου
στο

2017,

Πίνακα

η

υπογεγρ αμμένη

Ανακοινώσεων

του

Μαρία

Δημοτικού

Καταστήματος, αντίγραφο σε πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμό 459/2017 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284
του Ν.3463/2006, που α φορά :
Καθορισμός τιμολογίου άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου.
Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των μαρτύρων που υπογράφουν.
1.

Γεώργιος Παντερής

2.

Ελένη Βογιατζή

Αφού συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται.
Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση.
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