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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 1/2019 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Αριθμός Απόφασης
8/2019

ΘΕΜΑ:
Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και
καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2019.

Στους Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου
του
έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 18 :00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών μετά από την με Αρ.244/15-01- 2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο , σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ
Α΄133/19.7.2018).
Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα (12) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γκίζας Χρήστος ( Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Γκίκας Θωμάς
3. Κατσάρης Πέτρος
4. Τόλης Χριστόφορος(αποχώρησε από
το 3ο θέμα ημερήσιας Διάταξης)
5. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
6. Παππά – Μάλλιου Ουρανία
7. Μποροδήμος Ιωάννης
8. Μπέλλος Παύλος
9. Φερεντίνος Σπυρίδων
10. Κολιομίχος Σπυρίδων
11. Μπεράτης Γεώργιος( αποχώρησε από
το 7ο θέμα Ημερήσιας διάταξης)
12. Στεργίου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Βασιλείου Βασίλειος
2. Κόρος Ιωάννης
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3. Ζιάκας Γρηγόριος( Γραμματέας Δ.Σ.)
4.Καψάλης Δημήτριος
5. Κατσαρός Ηλίας
6. ΠαππάςΜηνάς
7. Βλάχος Παρασκευάς
8. Μπότος Σπυρίδων
9. Λένης Φίλιππος
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών
Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών καθώς και της Δ.Κ. Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι παρακάτω: Δ.Κ. Φιλιατών,
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων, Απροκκλησίου, Βρυσέλλας, Γιρομερίου, Γολά, Κρυονερίου,
Μαλουνίου, Κεραμίτσας, Τρικορύφου, Τσαμαντά, Πηγαδουλίων , Πλαισίου, και Ραγίου.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα
Μάνου Αμαλία .
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

<< Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων

ύδρευσης και αποχέτευσης και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος
2019>>έδωσε το λόγο στην Α/δήμαρχο κα Παππά Ουρανία, εισηγούμενη το θέμα εξέθεσε τα
ακόλουθα:
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.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες – μεταξύ άλλων – καθορίζονται οι όροι για την χρήση και λειτουργία του
συστήματος ύδρευσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 2/2016
του συστήματος ύδρευσης.

απόφασή του ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας

Κατά τα νομολογηθέντα του ΣτΕ, οι ρυθμίσεις που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης των τοπικών
κανονιστικών αποφάσεων από τα οικεία συμβούλια, διακρίνονται από τις αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου που
προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις νόμων και αφορούν περιπτώσεις επιβολής φόρων, τελών και δικαιωμάτων (βλ.
ενδεικτ. ΣτΕ 2211/2003 και 1282/2002). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ, η νομολογιακή αυτή θέση
συμπορεύεται με τη νομοθετική πρακτική, κατά την οποία ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής φόρων, τελών και
δικαιωμάτων προβλέπονται ρητά σε αυτοτελείς διατάξεις νομοθετημάτων, στις οποίες ο νομοθέτης είτε:
α) θέτει ο ίδιος το πλαίσιο εντός του οποίου θα ρυθμιστεί ένα σχετικό ζήτημα κατά δέσμια αρμοδιότητα του
οικείου ΟΤΑ (πχ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, ο συντελεστής του τέλους ακίνητης
περιουσίας καθορίζεται μεν με απόφαση του δημοτικού/κοινοτικού συμβουλίου, οριοθετείται ωστόσο εντός της
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προδιαγεγραμμένης, από την ανωτέρω διάταξη, κλίμακας από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις, μέχρι μηδέν τριάντα
πέντε τοις χιλίοις),
β) επιφυλάσσει διακριτική ευχέρεια στους ΟΤΑ για την επιβολή, δι΄ αποφάσεως του οικείου
δημοτικού/κοινοτικού συμβουλίου, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τους ανωτέρω
όπως καθορίσουν τούψοςτου τέλους, ή της εισφοράς, τους υπόχρεους στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια (π.χ. με την παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 1828/89, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή
εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα, αναφορικά με υπηρεσίες ή τοπικά έργα, που συμβάλλουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών).
Η επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ δήμων και κοινοτήτων, στο πλαίσιο της σχετικής
εκ του νόμου αρμοδιότητάς τους, δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων που
εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 του ΚΔΚ. Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, επί
θεμάτων για τα οποία ο οικείος δήμος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, με την οποία θέτει κανόνες ή
όρους και προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους (πχ. προσδιορισμός και λειτουργία των χώρων στάθμευσης των
οχημάτων, καθορισμός κοινοχρήστων χώρων, λειτουργία του συστήματος ύδρευσης), απαιτείται η έκδοση δύο
διακριτών αποφάσεων: ειδικότερα, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση
θέματος (σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 ΚΔΚ), ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ.
Σύμφωνα με την ίδια πάντα εγκύκλιο, οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά με την επιβολή φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών λαμβάνονται αποκλειστικά από το οικείο δημοτικό/κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελεί
το κυρίαρχο όργανο του δήμου/κοινότητας και ισχύει κατά κανόνα για το σύνολο της εδαφικής του επικράτειας
(Επιφυλάσσεται ωστόσο στα οικεία δημοτικά/κοινοτικά συμβούλια διακριτική ευχέρεια ως προς την επιβολή
διαφοροποιημένων τελών σε επίπεδο τοπικών διαμερισμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αποφάσεις θα
πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς, με επαρκή αναφορά στις τοπικές συνθήκες που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση, οι
οποίες συσχετίζονται προς την οικεία ανταποδοτικότητα). Ως εκ τούτου και κατά την έννοια των προδιαληφθησών
σκέψεων, οι διατάξεις του άρθρου 79 του ΚΔΚ, οι οποίες προβλέπουν ιδιαίτερη διαδικασία έκδοσης των τοπικών
κανονιστικών αποφάσεων (γνώμη τοπικού συμβουλίου εάν αφορά το τοπικό διαμέρισμα και διαβούλευση με τοπικούς
φορείς), δεν εφαρμόζονται για την έκδοση των αποφάσεων που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών.
Επισημαίνεται ωστόσο, προηγούμενη έκφραση γνώμης από τα τοπικά συμβούλια για το ύψος των τελών (ή
άλλο συναφές προς την επιβολή τους ζήτημα), μπορεί να ζητηθεί κατά διακριτική ευχέρεια της δημοτικής/ κοινοτικής
αρχής. Αντιθέτως, υφίσταται υποχρέωση ως προς την πρόσκληση των προέδρων των τοπικών συμβουλίων και
παρέδρων στα οικεία δημοτικά/κοινοτικά συμβούλια κατά τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 95
και παρ. 4 του άρθρου 134 αντίστοιχα του ΚΔΚ, σύμφωνα με τις οποίες οι ανωτέρω προσκαλούνται και συμμετέχουν
με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Υποχρέωση γεννάται
εφόσον στην ημερήσια διάταξη διαλαμβάνεται διακεκριμένη αναγραφή θέματος τοπικού ενδιαφέροντος, με ρητή
αναφορά στο αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα που αφορά, τυχόν δε επιγενόμενη παράβαση αναφορικά με το νόμιμο της
πρόσκλησης επάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 149 έως 152 του ΚΔΚ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών
τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά,
δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει
αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να
είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων,
που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το
στοιχείο της νομιμότητας.
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την
1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων
επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις
διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της
παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών
αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων). Η ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις
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τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 49/62650/23-11-2006)
(ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007).
Με τη Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006 γίνονται δεκτά τα εξής σχετικά με τη δημοσίευση των
κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών:
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171) όπως τροποποιήθηκε με
τα διαλαμβανόμενα στο στοιχ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παρ. 2 του όρθρου 25
του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131), οι αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων περί επιβολής φόρων,
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, εφ' όσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά ο τρόπος δημοσίευσης τους δημοσιεύονται
εντός πέντε ημερών από την ημέρα που λαμβάνονται. Ειδικότερα, τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του Δημοτικού ή
Κοινοτικού καταστήματος που είναι προορισμένος για τον σκοπό αυτό. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη
αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκδίδεται στην ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή
περιφέρεια και περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της κανονιστικής πράξης.
Από το συνδυασμό των προεκτεθέντων διατάξεων προκύπτει ότι η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων
των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (για την ταυτότητα του λόγου και επί θεμάτων
αναπροσαρμογής) συντελεστών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του
άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικές δεν καταργήθηκαν από τις μεταγενέστερες
διατάξεις του ΠΔ 410/95 (άρθρου 96 παρ. 6) (ήδη άρθρου 79 του Ν. 3463/06), με τις οποίες ρυθμίζονται γενικώς τα
σχετικά με τη δημοσίευση των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων (ΣτΕ
3273/2004).
Κατά την αληθή δε έννοια των διατάξεων του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, για να
αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση οι εν λόγω κανονιστικές αποφάσεις απαιτείται δημοσίευση τους, συντελούμενη με την
τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου τους στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα παρουσία δύο μαρτύρων, οι οποίοι
συνυπογράφουν το αποδεικτικό δημοσιεύσεως. Επιβάλλεται δηλαδή σωρευτικά ως συστατικός τύπος, με την τήρηση
του οποίου ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης των οριζόμενων από το ανωτέρω άρθρο πράξεων, αφενός η κατά
πλήρες κείμενο δημοσίευση τους και αφετέρου η παρουσία δύο μαρτύρων κατά την ανάρτηση τους σε εμφανές
σημείο της οικείας υπηρεσίας. Με τη δημοσίευση τους οι διοικητικές αυτές πράξεις καθίστανται άμεσα προσιτές
στους πολίτες, με συνέπεια τη δημιουργία τεκμηρίου γνώσης τους και τη δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας τους
από το ΣτΕ και τα άλλα δικαστήρια.
Εξάλλου, η περαιτέρω προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 66 του ΒΔ της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει,
δημοσίευση περιλήψεως των αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και σε μία από τις ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στον οικείο δήμο, αποβλέπει κατά τα νομολογηθέντα του ΣτΕ απλώς στην
περαιτέρω γνωστοποίηση των εν λόγω αποφάσεων στο κοινό και συνεπώς εφόσον έχει γίνει νόμιμη, σύμφωνα με όσα
έχουν εκτεθεί, δημοσίευση, η παράλειψη της τελευταίας αυτής διατυπώσεως δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων
αυτών (ΣτΕ 1715/2005, 856/2005, 535/2005, 393/2005).
Συναφώς, από τα παραπάνω παρέπεται ότι μετά την ως άνω δημοσίευση των κανονιστικών
αποφάσεων συνάγεται αμάχητο τεκμήριο γνώσεως του περιεχομένου τους από τον
ενδιαφερόμενο, συνεπώς από το χρονικό αυτό σημείο και ειδικότερα από την επόμενη της
δημοσιεύσεως τους αρχίζει η κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α'8)
εξηκονθήμερη προθεσμία για την προσβολή τους με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ,
ανεξάρτητα από τα εάν οι αποφάσεις αυτές έχουν περαιτέρω γνωστοποιηθεί μέσω του
ημερήσιου ή εβδομαδιαίου τύπου και αν η, δια του τύπου, δημοσίευση υπήρξε η προσήκουσα
(ΣτΕ 14/2005).
- Θέτω υπόψη σας την υπ΄αριθμ. απόφαση 2/2019 της Οικονομικής Επιτροπής

η

οποία και σας επισυνάπτεται .
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ΤΗΛ.: 26643 60155
FAX: 26640 22989
E-mail: info@filiates.gr
http: www.filiates.gr

Αριθμ. Απόφ. 2 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό με αριθμ.1/2019 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δ.Σ. για την
επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των συντελεστών των τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2019.
Στους Φιλιάτες σήμερα την 7η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φιλιατών ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.11448 /28-122019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα

μέλη,

σύμφωνα

με

το

άρθρο

77

του

Ν.

4555/2018

(ΦΕΚ

Α΄133/19.07.2018).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών, βρέθηκαν
παρόντα τα τέσσερα

( 04 ) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1 . Παππάς Σπυρίδων - Πρόεδρος

1. Βλάχος Παρασκευάς-Αντιπρόεδρος

2. Κατσάρης Πέτρος

2. Μποροδήμος Ιωάννης

3. Γκίκας Θωμάς

3. Λένης Φίλιππος

4. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λώλη Άννα- Μαρία.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα

της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψη

απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δ.Σ. για την επιβολή και τον
καθορισμό του ύψους των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για
το οικονομικό έτος 2019»,

έθεσε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι

εισήγηση :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Φιλιάτες, 3 / 1 / 2019
Αριθμ.Πρωτ. : 37
Προς : Τον Πρόεδρο και

τα μέλη της
Οικονομικής
Επιτροπής
Θέμα: Επιβολή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2019.
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:
A. .................................. 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”, όπου ορίζεται, ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά
κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, 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.
B. .................................. Τα οριζόμενα στην της υπ’ αριθμ. 38347/27-07-2018 κοινή απόφαση
των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018) με θέμα την Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 –
τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης,
C. .................................. Οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης’’,
D. .................................. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167)
E. ................................... Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014)
F. ................................... Οι 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», στις οποίες 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
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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.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία από την
διαχείριση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Φιλιατών :
Ι. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων – Δαπανών ετών 2017 :
Ως προς το σκέλος των εσόδων :
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των
εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2017 έχει ως ακολούθως :
Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0321.001

Δικαιώματα σύνδεσης και
επανασύνδεσης με το δίκτυο

0322.001

Τέλος ύδρευσης

2112.001

Τακτικά έσοδα από τέλη και
δικαιώματα ύδρευσης.

3212.001

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.

3213.001

Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.

ΠΟΣΟ
2017
3.613,12 €
122.853,65
€

ΣΥΝΟΛΟ :

221.502,88
€
227.098,23
€
3,00 €
575.070,88
€

Ως προς το σκέλος των δαπανών :
Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν από κωδικούς της υπηρεσίας 25 που κάνει
αναφορά στην ύδρευση και αποχέτευση ανήλθε στο ποσό των 1.452.687,81 €, εκ των
οποίων τα 783.921,29 € καταβλήθηκαν από ειδικευμένες πιστώσεις και 668.766,52 € από
τις εισπράξεις των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ως εκ τούτου παρατηρείται ένα έλλειμμα ανάμεσα στις εισπράξεις των τελών και
δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης (575.070,88 €) και στις αντίστοιχες πληρωμές
(668.766,52 €) που διενεργήθηκαν το 2017, ύψους 93.695,64 € το οποίο μεταφέρθηκε
στο 2018.
ΙΙ.1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των
εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2018 μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου του 2018,
έχει ως ακολούθως :
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Κ.Α.Ε.
0321.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το
δίκτυο

0322.001

Τέλος ύδρευσης

0341.001

Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό
δίκτυο

2112.001

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης.

3212.001

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.

ΠΟΣΟ
5.168,20 €
94.405,92 €

ΣΥΝΟΛΟ :

172.352,38
€
320.209,35
€
176.429,34
€
768.565,19
€

ενώ αναμένονται ακόμη εισπράξεις μέχρι τις 31/12/2018 ύψους 13.046,60 €.
Κατά συνέπεια οι εισπράξεις του Δήμου για το 2018 από τα τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 781.611,79 €.
ΙΙ.2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2018
Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν από κωδικούς της υπηρεσίας 25 μέχρι τα
μέσα του Δεκεμβρίου του 2018, ανήλθε στο ποσό των 988.742,60 €, εκ των οποίων τα
323.673,48 € καταβλήθηκαν από ειδικευμένες πιστώσεις και 665.069,12 € από τις
εισπράξεις των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης ενώ δεν αναμένονται
ακόμη πληρωμές μέχρι τις 31/12/2018. Κατά συνέπεια οι πληρωμές που θα
διενεργηθούν από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός του 2018 θα
ανέλθουν στο ύψος των 665.069,12 €.
Ως εκ τούτου παρατηρείται ένα πλεόνασμα ανάμεσα στις εισπράξεις των τελών και
δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης (781.611,79-665.069,12) και 116.542,67 €. Αν
στο ανωτέρω ποσό αφαιρέσουμε το έλλειμμα του 2017 ύψους 93.695,64 € τότε έχουμε το
πλεόνασμα το οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί στο 2019 ύψους 22.847,03 € και το οποίο
θα καταχωρηθεί στον Κ.Α.Ε. 5113 του προϋπολογισμού εσόδων έτους 2019.
ΙΙΙ. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2019
Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
οικονομικού έτους 2019.
Οι υφιστάμενοι συντελεστές των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του
Δήμου Φιλιατών για το 2018, είναι οι ακόλουθοι :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται ανά παροχή σε όλη τη διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Φιλιατών καθορίζεται σε 96 €
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ΑΡΘΡΟ 2° :Διακοπή - Επανασύνδεση
2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 16 €
2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 64 €
2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 96 €
2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 96 €
ΑΡΘΡΟ 3° :Έλεγχος υδρομέτρων - τόκοι υπερημερίας - πίνακας εκκαθάρισης
3.1.Τόκοι υπερημερίας 1% ανά μήνα
3.2.Πίνακας εκκαθάρισης
3.2.1. Κόστος υλικών (προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
3.2.2. Κόστος εργατικών(προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμολόγηση νερού
4.1. Πάγιο τέλος
α) άντληση 48 €
β) φυσική ροή 96 € (σε περιπτώσεις που δεν χρεώνεται κατανάλωση
γ) φυσική ροή 64 € (σε περιπτώσεις που χρεώνεται κατανάλωση)
4.2.Κατανάλωση
α) Οικιακή χρήση:
0-100 κυβ. 0,80 λεπτά
101-170 κυβ. 0,96 λεπτά
171-240 κυβ. 1,28 λεπτά
241 και πάνω 1,60 ευρώ
β) Σταυλικές εγκαταστάσεις:
0-100 κυβ. 0,64 λεπτά
101-170 κυβ. 0,80 λεπτά
171-240 κυβ. 1,12 λεπτά
241 και πάνω 1,44 λεπτά
γ) Επαγγελματική χρήση :
0-100 κυβ. 0,96 λεπτά
101-170 κυβ. 1,12 λεπτά
171-240 κυβ. 1,44 λεπτά
241 και πάνω 1,76 ευρώ
ΑΡΘΡΟ 5° : Τιμολόγιο πολύτεκνων οικογενειών
5.1. Αφορά πολύτεκνες οικογένειες των οποίων τα μέλη είναι ηλικίας μέχρι 18 ετών ή
μέχρι 24 ετών όταν αποδεδειγμένα σπουδάζουν ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία
5.2.Οι παραπάνω δικαιούνται έκπτωση 30 % επί του ποσού που αντιστοιχεί στην
κατανάλωσης νερού 5.3 Πολύτεκνοι Α.Μ.Ε.Α με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67 τοις
εκατό θα πληρώνουν το μισό της αξίας κατανάλωσης
Η μείωση θα αντιστοιχεί μόνο στην αξία κατανάλωσης όχι στο πάγιο.
ΑΡΘΡΟ 6° : Πρόστιμα - κυρώσεις
6.1. Λαθραία ύδρευση Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της κατανάλωσης του
προηγούμενου έτους)
6.2. Επέμβαση στις εγκαταστάσεις Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της
κατανάλωσης του προηγούμενου έτους)
6.3. Χρήση κρουνών Επιβάλλεται πρόστιμο από 80 έως 160 €
6.4. Γειτνίαση των αγωγών ύδρευση με αποχέτευση Για την αποφυγή μόλυνσης του
δικτύου θα γίνεται σύσταση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό
διάστημα διακοπή της υδροδότησης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. Ενιαίο τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης , εμβαδόν ακινήτου χ 3€/μ2
Β. Δαπάνη διακλάδωσης 125€/ανά διακλάδωση
Γ. Τέλος χρήσης αποχέτευσης 70% στην αξία του καταναλισκόμενου νερού
Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων
Για βυτία 10τ. σε 15€/βυτίο
Για βυτία 20τ. σε 25€/βυτίο
β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης 50€
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Τα έσοδα του προϋπολογισμού του 2019 από τα τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης και αποχέτευσης με τους υφιστάμενους συντελεστές των τελών και
δικαιωμάτων αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.788.102,07 € και
αναλύονται ως ακολούθως :
Κ.Α.Ε.
0321.00
1
0322.00
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το
δίκτυο

ΠΟΣΟ 2019
5.168,20 €

Τέλος ύδρευσης

94.405,92 €

0341.00
1

Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

172.352,38
€

2112.00
1

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.

350.209,35
€

3212.00
1

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

1.091.814,6
0€

Τέλη και δικαιώματα άρδευσης

587,82 €

3213.00
1
3214.00
1

Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

73.563,80 €

ΣΥΝΟΛΟ :

1.788.102,0
7€

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν
πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως
αναλύονται ακολούθως:
Κ.Α.Δ.
256011.001
256021.001
256051.001
256051.002
256051.003
256051.004
256052.001
256063.001
256063.004
25-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας
Ύδρευσης
Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας
Ύδρευσης
ΕΦΚΑ (Κράτηση για κύρια σύνταξη δημοσίου)
ΕΟΠΥΥ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)

ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)
ΤΑΣΚΥ (0822)

ΠΟΣΟ

55.000,00 €
112.000,00 €
3.500,00 €
2.700,00 €

2.000,00 €
2.200,00 €

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου χρόνου (ΑΠΔ)
Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού
προσωπικού 2019
Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού
έτους 2018
Προμήθεια τροφίμων και φρέσκο γάλα για το

31.500,00 €
2.500,00 €
641,06 €
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
6063.006

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2019

1.843,82 €

256142.001

Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισμού
πόλης Φιλιατών 2018 (Απόφαση 6291/2018 ΥΠ.ΕΣ)

24.800,00 €

256142.002
256142.003
256142.004
256252.001
256262.001
256262.002
256262.003
256262.004
256262.005
256263.001
256263.002
256263.003
256263.004
256263.005
256264.001
256273.001

Αναλύσεις νερού δημοτικών διαμερισμάτων του
Δήμου 2018
Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισμού
πόλης Φιλιατών 2019
Αναλύσεις νερού δημοτικών διαμερισμάτων του
Δήμου 2019

256275.001
256275.002
256275.003
256275.004
256275.005
256322.001
256323.001
25-

Ασφάλιστρα μηχανημάτων
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.
Φιλιατών 2018
Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Φιλιατών 2018
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
ΔΕ.Σαγιάδας 2018
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δήμου
Φιλιατών 2019
Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Φιλιατών 2019
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων -φορτηγών του
Δήμου 2018
Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (φορτηγών &
πυροσβεστικών) του Δήμου 2018
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων -φορτηγών του
Δήμου 2019
Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (φορτηγώνπυροσβεστικών) του Δήμου 2019
Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες μικρών
φορτηγών και πυροσβεστικών 2019
Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες μικρών
φορτηγών και πυροσβεστικών 2018
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο)
για δικές του υπηρεσίες
Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων
υδάτων στη Δ.Ε.Φιλιατών (ΥΠ.ΕΣ.30053/22.6.2018
ΑΔΑ:Ψ4Ο5465ΧΘ7-Η10)
Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων
υδάτων στη Δ.Ε.Σαγιάδας (ΥΠ.ΕΣ.30053/22.6.2018
ΑΔΑ:Ψ4Ο5465ΧΘ7-Η10)
Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών στη
Δ.Ε.Φιλιατών (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.30053/22.6.2018
ΑΔΑ:Ψ4Ο5465ΧΘ7-Η10)
Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενών στη
Δ.Ε.Σαγιάδας (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.30053/22.6.2018
ΑΔΑ:Ψ4Ο5465ΧΘ7-Η10)
Αποχέτευση στη Δ.Ε.Φιλιατών (εργατικές κατοικίεςΜάνου) (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.30053/22.6.2018
ΑΔΑ:Ψ4Ο5465ΧΘ7-Η10)
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
ΚΤΕΟ

2.000,00 €
60.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
24.781,40 €
14.800,00 €
9.982,00 €
60.140,00 €
20.000,00 €
955,20 €
148,80 €
2.000,00 €
750,00 €
3.000,00 €
2.633,01 €
411.417,96 €
24.000,00 €
24.000,00 €
24.000,00 €
24.000,00 €

24.000,00 €
2.500,00 €
500,00 €

Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
6521.001
256526.001
256633.001
256633.002
256641.001
256641.002
256641.004
256662.003
256662.006
256671.001
256671.002
256671.003
256671.004
257312.001
257312.002
257312.003

257312.004
257312.006
257321.001
257321.003
257321.005
257321.006
257321.007
257321.008
257321.009

16.000,00 €
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών
δαπανών
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά
κλπ) 2018
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά
κλπ) 2019
Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών
μέσων του Δήμου έτους 2019
Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων του
Δήμου 2018 (αρ.μελέτης 30/2017)
Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών
μέσων του Δήμου έτους 2019
Προμήθεια υλικών συντήρησης αντλιοστασίων
Δήμου Φιλιατών
Προμήθεια υδραυλικού υλικού Δήμου Φιλιατών
Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτωνφορτηγών του Δήμου 2018
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-φορτηγά του
Δήμου 2018
Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτωνφορτηγών του Δήμου 2019
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-φορτηγά του
Δήμου 2019
Κατασκευή οικίσκων αντλιοστασίων αποχέτευσης
στην δ.κ.Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2018)
Κατασκευή τεχνικού στον συνοικισμό Δονάτο της
τ.κ.Παλαιοχωρίου (ΣΑΤΑ 2018)
Επέκταση δεξαμενής ύδρευσης στην τκ.Αχλαδιάς
Δήμου Φιλιατών (11682/3653/14.8.2018
Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)
Κατασκευή υδρομάστευσης και αντικατάσταση
δικτύου ύδρευσης στην τκ.Χαραυγής
(24375/18.7.2017 Απ.ΥΠ.ΕΣ.για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη
λειψιδρία)
Κατασκευή υδρομάστευσης στην τκ.Κάτω Ξεχώρου
(ΣΑΤΑ 2017)
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην
τκ.Αχλαδέας (ΣΑΤΑ 2017)
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τκ
Κρυονερίου (ΣΑΤΑ 2018)
Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε
τ.κ.της κεντρικής και ανατολικής Μουργκάνας
(24375/18.07.2017 Απ/ΥΠ.ΕΣ.για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη
λειψυδρία)
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τκ
Παλιοκκλησίου (ΣΑΤΑ 2018)
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τκ
Πηγαδουλίων (ΣΑΤΑ 2018)
Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις
τκ.Μαλουνίου, Λιά, Πηγαδουλίων (ΣΑΤΑ 2019)
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην
τα.κ.Ραβενής (Αποφάσεις
ΥΠ.ΕΣ.24375/18.7.2017=3700,01 &

9.000,00 €
2.507,19 €
3.500,00 €
20.701,63 €
8.745,51 €
806,00 €
8.000,00 €
40.000,00 €
2.209,98 €
2.000,00 €
3.500,00 €
2.000,00 €
7.000,00 €
3.700,00 €
20.000,00 €

20.000,00 €

5.000,00 €
4.986,54 €
3.000,00 €

30.652,25 €

4.000,00 €
4.000,00 €
20.000,00 €
6.950,02 €
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΥΠ.ΕΣ.42971/15.12.2017=3250,01)
257321.010
257321.011
257321.012

257321.013

257321.017
257321.019
257326.001
257326.002
257326.004
257333.001
257336.001
257336.003
257336.006
257336.007
257336.009
257336.010
257412.001
257412.002
25-

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις τκ.Αγίου
Νικολάου, Αγίων Πάντων και Κάτω Ξεχώρου
(Α.Π.42971/15.12.2017-ΑΔΑ:ΩΤΜΨ465ΧΘ7-57Α)
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην
τ.κ.Τρικορύφου (ΣΑΤΑ 2018)
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην
τ.κ.Γαρδικίου (24375/18.7.2017 Απ.ΥΠ.ΕΣ.για την
αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν
από την λειψιδρία)
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
τ.κ.Καλλιθέας Δήμου Φιλιατών
(14.000,00=131777/4235/24.9.2018
Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου και 10.000,00=ΣΑΤΑ
2012)
Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις
τ.κ.Λίστας και Καλλιθέας (24375/18.07.2017
Απ.ΥΠ.ΕΣ.για την αντιμετώπιση προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία)
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον συνοικισμό
Ελαίας της δ.κ.Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2018)
Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην τκ
Ασπροκκλησίου (ΣΑΤΑ 2018)
Διευθέτηση όμβριων υδάτων στη δκ Φιλιατών (ΣΑΤΑ
2018)
Διευθέτηση ομβρίων και τσιμεντόστρωση στην τκ
Σμέρτου (ΣΑΤΑ 2018)
Αντιπλημμυρικά έργα στη Δ.Ε.Φιλιατών (ΣΑΤΑ
2019)
Αποκατάσταση ομβροδεξαμενών στις τκ Λιά και
Κουρεμαδίου (ΣΑΤΑ 2012)
Αποκατάσταση ομβοδεξαμενής στην τ.κ.Λιά του
Δήμου Φιλιατών (18828/676/14.02.2018 Απόφαση
Περιφερειάρχη Ηπείρου)
Αποκατάσταση υδρομάστευσης και δικτύου
ύδρευσης στην τκ.Ξεχώρου και στο συνοικισμό
Δάφνης τκ. Ξεχώρου (Απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.30053/22.6.2018 ΑΔΑ:Ψ4Ο5465ΧΘ7-Η10)
Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης και δεξαμενής
στον συνοικισμό Αγίας Βαρβάρας (Μπράνια) της
τα.κ.Λεπτοκρυάς (Απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.30053/22.6.2018 ΑΔΑ:Ψ4Ο5465ΧΘ7-Η10)
Αποκατάσταση υδρομάστευσης στις τα.κ.Βαβουρίου
και Τσαμαντά (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.30053/22.6.2018
ΑΔΑ:Ψ4Ο5465ΧΘ7-Η10)
Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην τκ. Γολάς
(ΣΑΤΑ 2018)
Τοπογραφική μελέτη για το έργο:Αποκατάσταση
υδρομάστευσης και δικτύου ύδρευσης στην
τκ.Ξεχώρου και στον συνοικισμό Δάφνης
τκ.Ξεχώρου (Απόφαση 6291/20.3.2018 ΥΠ.ΕΣ.)
Τοπογραφική μελέτη για το έργο:Αποκατάσταση
αγωγού ύδρευσης και δεξαμενής στον συνοικισμό
Αγ.Βαρβάρας (Μπράνια) της τκ.Λεπτοκαρυάς
(Απόφαση 6291/2018 ΥΠ.ΕΣ.)
Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων του

61.749,98 €
6.000,00 €
12.267,91 €

24.000,00 €

70.299,99 €
4.900,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
3.500,00 €
10.130,00 €
5.000,00 €
7.000,00 €

18.000,00 €

7.000,00 €

9.000,00 €
4.186,58 €

3.600,00 €

1.400,00 €
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
8117.001

Δήμου

1.777,87 €

258511.001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού
έτους
ΣΥΝΟΛΟ 2019 :

938.864,99 €
2.427.229,69
€

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι δαπάνες που θα απαιτηθούν το 2019
για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Φιλιατών και
την εύρυθμη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο
ύψος των 2.427.229,69 €. Από τις ανωτέρω δαπάνες εκείνες που κάνουν
αναφορά στην ομάδα 7 Επενδύσεις, ύψους 387.323,27 € και οι δαπάνες των
Κ.Α.Δ. 25.6275.001-005 συνολικού ύψους 120.000,00 € θα καλυφθούν από
ειδικευμένες πιστώσεις και δαπάνες ύψους 144.940,00 € που αφορούν τους
Κ.Α.Δ. 25.6142.001, 25.6142.003 και 25.6262.004 θα καλυφθούν από την
επιχορήγησης για τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Κατά συνέπεια οι
δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και
αποχέτευσης θα ανέλθουν στο ύψος των 1.774.966,42 €
Συμπεράσματα :
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. 38347/27-07-2018 κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών
(ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018) με θέμα την Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της αριθμ.
7028/2004 (Β΄253) απόφασης, τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2019, τα οποία
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 1.788.102,07 € πλέον του πλεονάσματος που
έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα έτη συνολικού ύψους 22.847,03 € εκτιμάται ότι
θα υπερ-καλύψουν τις δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης
του έτους 2019 κατά 35.982,68.
Το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% των αναμενόμενων τρέχοντων
εσόδων ύδρευσης (5.168.20 € + 94.405,92 € + 350.209,35 € = 449.783,47 € επί
8%). Συνεπώς απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί των υφιστάμενων συντελεστών, οι
οποίοι θα διαμορφωθούν, ως ακολούθως:
Κ.Α.Ε.
0321.00
1
0322.00
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το
δίκτυο
Τέλος ύδρευσης

ΠΟΣΟ 2019
4.754,74 €
86.853,45 €

0341.00
1

Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

172.352,38
€

2112.00
1

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

322.192,60
€

3212.00
1

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

1.091.814,6
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
0€
3213.00
1
3214.00
1

Τέλη και δικαιώματα άρδευσης

587,82 €

Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

73.563,80 €

ΣΥΝΟΛΟ :

1.752.119,3
9€
22.847,03 €
1.774.966,3
3€

Πλέον του Κ.Α.Δ. 5113
Σύνολο :

Κατά συνέπεια προτείνουμε την μείωση όλων των υφιστάμενων συντελεστών
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους κατά ποσοστό 8% ενιαία και ισόποσα, ανά
κατηγορία υπόχρεου, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμόν
227/2017

(ΑΔΑ:7ΙΗΩΩΗΦ-9Η6)

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου

Φιλιατών.
Αναλυτικά :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται ανά παροχή σε όλη τη διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Φιλιατών καθορίζεται σε 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 2° :Διακοπή - Επανασύνδεση
2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 14,72 €
2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 58,88 €
2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 88,32€
2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 3° :Έλεγχος υδρομέτρων - τόκοι υπερημερίας - πίνακας εκκαθάρισης
3.1.Τόκοι υπερημερίας 1% ανά μήνα
3.2.Πίνακας εκκαθάρισης
3.2.1. Κόστος υλικών (προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
3.2.2. Κόστος εργατικών(προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμολόγηση νερού
4.1. Πάγιο τέλος
α) άντληση 44,16€
β) φυσική ροή 88,32€ (σε περιπτώσεις που δεν χρεώνεται κατανάλωση
γ) φυσική ροή 58,88€ (σε περιπτώσεις που χρεώνεται κατανάλωση)
4.2.Κατανάλωση
α) Οικιακή χρήση:
0-100 κυβ. 0,74 λεπτά
101-170 κυβ. 0,88 λεπτά
171-240 κυβ. 1,18 λεπτά
241 και πάνω 1,47 ευρώ
β) Σταυλικές εγκαταστάσεις:
0-100 κυβ. 0,59 λεπτά
101-170 κυβ. 0,74 λεπτά
171-240 κυβ. 1,03 λεπτά
241 και πάνω 1,32 λεπτά
γ) Επαγγελματική χρήση :
0-100 κυβ. 0,88 λεπτά
101-170 κυβ. 1,03 λεπτά
171-240 κυβ. 1,32 λεπτά
241 και πάνω 1,62 ευρώ
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Ο Διευθυντής των Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών

Μίγκος Φώτιος

Θεοδώρου Ευάγγελος

Παρατήρηση: Η ανωτέρω εισήγηση
ετοιμάστηκε σε
συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή
κ.Καραγιλάνη
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του Προέδρου κ. Παππά

Σπυρίδωνα

και τη

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις
:και την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των συντελεστών των
τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2019 και συγκεκριμένα :
Την μείωση όλων των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους κατά ποσοστό 8% ενιαία και ισόποσα, ανά κατηγορία υπόχρεου, όπως αυτοί
είχαν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμόν 227/2017 (ΑΔΑ:7ΙΗΩΩΗΦ-9Η6) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών.
Αναλυτικά :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται ανά παροχή σε όλη τη διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Φιλιατών καθορίζεται σε 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 2° :Διακοπή - Επανασύνδεση
2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 14,72 €
2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 58,88 €
2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 88,32€
2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 3° :Έλεγχος υδρομέτρων - τόκοι υπερημερίας - πίνακας εκκαθάρισης
3.1.Τόκοι υπερημερίας 1% ανά μήνα
3.2.Πίνακας εκκαθάρισης
3.2.1. Κόστος υλικών (προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
3.2.2. Κόστος εργατικών(προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμολόγηση νερού
4.1. Πάγιο τέλος
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
α) άντληση 44,16€
β) φυσική ροή 88,32€ (σε περιπτώσεις που δεν χρεώνεται κατανάλωση
γ) φυσική ροή 58,88€ (σε περιπτώσεις που χρεώνεται κατανάλωση)
4.2.Κατανάλωση
α) Οικιακή χρήση:
0-100 κυβ. 0,74 λεπτά
101-170 κυβ. 0,88 λεπτά
171-240 κυβ. 1,18 λεπτά
241 και πάνω 1,47 ευρώ
β) Σταυλικές εγκαταστάσεις:
0-100 κυβ. 0,59 λεπτά
101-170 κυβ. 0,74 λεπτά
171-240 κυβ. 1,03 λεπτά
241 και πάνω 1,32 λεπτά
γ) Επαγγελματική χρήση :
0-100 κυβ. 0,88 λεπτά
101-170 κυβ. 1,03 λεπτά
171-240 κυβ. 1,32 λεπτά
241 και πάνω 1,62 ευρώ
-Οι

λοιπές χρεώσεις παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.227/2017

(ΑΔΑ:7ΙΗΩΩΗΦ-9Η6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τ.Σ.Υ.

Τ.Υ.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Παππάς Σπυρίδων
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου , έλαβε υπόψη του:


τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος



τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80



το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06



τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06



το άρθρο 202 του Ν.3463/06



την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ



τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 17 από 19

ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:


την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006



την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007



την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10


την απόφαση αριθ. 2/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται

την επιβολή των τελών.


την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005



την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010


το γεγονός ότι τα επιβαλλόμενα τέλη είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της
παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων.



το γεγονός ότι τηρείται

αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η

αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών.


τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση της Αντιδημάρχου



την

υπ΄αριθμ.227/2017

(ΑΔΑ:7ΙΗΩΩΗΦ-9Η6)

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου Φιλιατών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , σχετικά με την επιβολή
τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και τον καθορισμό του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος
2019 και καθορίζει την μείωση όλων των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους κατά ποσοστό 8% ενιαία και ισόποσα, ανά κατηγορία υπόχρεου,
όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμόν 227/2017 (ΑΔΑ:7ΙΗΩΩΗΦ-9Η6)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών.
Συγκεκριμένα

οι υφιστάμενοι συντελεστές των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και

αποχέτευσης του Δήμου Φιλιατών για το 2019, είναι οι ακόλουθοι :
Αναλυτικά :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται ανά παροχή σε όλη τη διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Φιλιατών καθορίζεται σε 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 2° :Διακοπή - Επανασύνδεση
2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 14,72 €
2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 58,88 €
2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 88,32€
2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 3° :Έλεγχος υδρομέτρων - τόκοι υπερημερίας - πίνακας εκκαθάρισης
3.1.Τόκοι υπερημερίας 1% ανά μήνα
3.2.Πίνακας εκκαθάρισης
3.2.1. Κόστος υλικών (προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
3.2.2. Κόστος εργατικών(προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμολόγηση νερού
4.1. Πάγιο τέλος
α) άντληση 44,16€
β) φυσική ροή 88,32€ (σε περιπτώσεις που δεν χρεώνεται κατανάλωση
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ΑΔΑ: 62ΟΣΩΗΦ-Π3Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
γ) φυσική ροή 58,88€ (σε περιπτώσεις που χρεώνεται κατανάλωση)
4.2.Κατανάλωση
α) Οικιακή χρήση:
0-100 κυβ. 0,74 λεπτά
101-170 κυβ. 0,88 λεπτά
171-240 κυβ. 1,18 λεπτά
241 και πάνω 1,47 ευρώ
β) Σταυλικές εγκαταστάσεις:
0-100 κυβ. 0,59 λεπτά
101-170 κυβ. 0,74 λεπτά
171-240 κυβ. 1,03 λεπτά
241 και πάνω 1,32 λεπτά
γ) Επαγγελματική χρήση :
0-100 κυβ. 0,88 λεπτά
101-170 κυβ. 1,03 λεπτά
171-240 κυβ. 1,32 λεπτά
241 και πάνω 1,62 ευρώ
-Οι

λοιπές χρεώσεις παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την

υπ΄αριθμ.227/2017

(ΑΔΑ:7ΙΗΩΩΗΦ-9Η6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη
συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TA MΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπογραφές)

Γκίζας Ν. Χρήστος
Ακριβές αντίγραφο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκίζας Ν. Χρήστος

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 19 από 19

