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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2016  της  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Αριθμός Απόφασης 
    3/2016

                            ΘΕΜΑ:
Λήψη  απόφασης   του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί 
επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ύδρευσης

    
 Στους  Φιλιάτες και στο  Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η  του μηνός Ιανουαρίου     του 
έτους  2016  ημέρα  της εβδομάδας  Πέμπτη    και ώρα  19 :00  , συνήλθε σε συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με  Αρ.πρωτ. 301/15-01- 2016 έγγραφη 
πρόσκληση ( Ορθής Επανάληψης) 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). 
     Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα  δέκα εφτά  (17) μέλη και 
ονομαστικά οι: 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γκίζας Χρήστος ( Πρόεδρος Δ.Σ)
2. Βασιλείου Βασίλειος
3. Κόρος Ιωάννης
4. Κατσάρης Πέτρος
5. Τόλης Χριστόφορος
6. Μποροδήμος Κων/νος
7. Παππά –Μάλλιου Ουρανία
8. Καψάλης Δημήτριος
9. Μποροδήμος Ιωάννης
10.Μπελλος Παύλος
11.Κατσαρός Ηλίας
12.Βλάχος παρασκευάς
13.Φερεντίνος Σπυρίδων
14.Κολιομίχος Σπυρίδων
15.Μπότος Σπυρίδων
16.Μπεράτης Γεώργιος
17.Λένης Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ  ( δεν προσήλθαν  αν και προσκλήθηκαν  νόμιμα)  

1.Γκίκας Θωμάς  

2.Ζιάκας Γρηγόριος( Γραμματέας)  

                 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr 
Σελίδα 1 από 11



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

3.Παππάς Μηνάς  

4. Στεργίου Παναγιώτης ( Αντιπρόεδρος

  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των 

Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Φιλιατών:  Δ.Κ.  Φιλιατών,  Τ.Κ.  Αγίου  Νικολάου,  Αγίων  Πάντων, 

Ασπροκκλησίου, Βαβουρίου, Κοκκινολιθαρίου, Κρυονερίου, Λίστας, Ξεχώρου, Κάτω Ξεχώρου, Κεραμίτσας, 

Κερασοχωρίου, Κεφαοχωρίου, Τσαμαντά, Πηγαδουλίων, Πλατάνου, Φοινικίου .

   

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία .

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 2ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης  << Λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ύδρευσης >>έδωσε το λόγο στον Α/δήμαρχο 

κ. Κατσάρη Πέτρο ο οποίος εισηγουμένος 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. 

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 
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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 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 
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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  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 
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ισχύει μόνο για τις 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 
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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.3/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής  του 

Δήμου μας Φιλιατών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 Η  οικονομική  επιτροπή,  λαμβάνοντας  υπόψιν  την  ανταποδοτικότητα  της  συγκεκριμένης 

υπηρεσίας  ,εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο περί  επιβολής  τελών,  δικαιωμάτων  και 

εισφορών για το έτος 2016  ως ακολούθως: 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου  Φιλιατών Οικ. Έτους 2015 είναι τα παρακάτω: 

Ι. Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων - Εξόδων έτους 2015

1.   Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού έτους 2015

 Για το έτος 2015 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 465.000,00 €, ήτοι

                             ΕΣΟΔΑ

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΕ ΣΑΓΙΑΔΑΣ

Δ.Ε ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 154.000,00

Δ.Ε ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΧΩΡΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

140.000,00

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 36.000,00
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΓΙΟ 2014 135.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 325.000,00 140.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 465.000,00

IΙ.   Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα   

των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :

                                  
                                    
                                         ΕΞΟΔΑ

 

  Λαμβάνοντας υπόψιν την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας τα παραπάνω 
ποσά προκύπτουν από  τις εξής  προτεινομένες τιμές των τελών ύδρευσης:

ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης
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Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΠΟΣΑ
1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
32.000,00

2 ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΣΥΜ/ΧΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

97.000,00

3 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

33.000,00

4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  1.500,00

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

13.700,00

6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

24.600,00

7 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ     555,00
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ
     950,00

9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

42.400,00

10 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 2.000,00

11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

     500,00

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 14.400,00

13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ 171.000,00
14 ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΝΕΡΟΥ
    5.000,00

15 ΣΥΝΟΛΟ 438.605,00



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Το  τέλος  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  ύδρευσης  καθορίζεται  ανά  παροχή  σε  όλη  τη  διοικητική 
περιφέρεια του Δήμου Φιλιατών καθορίζεται σε 60 €

ΑΡΘΡΟ 2° :Διακοπή - Επανασύνδεση

2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 10 €

2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 40 €

2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 60 €

2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 60€

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 30 €

                      β) φυσική ροή 60 € (σε περιπτώσεις που δεν χρεώνεται κατανάλωση

                      γ) φυσική ροή 40€ (σε περιπτώσεις που χρεώνεται κατανάλωση) 

4.2.Καταναλωση .α) Οικιακή χρήση: 0-100κυβ. 0,50λεπτά 

                                             101-170κυβ.0,60λεπτά

                                             171-240κυβ.0,80λεπτά

                                             241 και πάνω 1,00 ευρώ

                       

        β)Σταυλικές εγκαταστάσεις: 0-100κυβ.0,40λεπτά

                                                    101-170κυβ.0,50λεπτά

                                                171-240κυβ.0,70λεπτά

                                                241 και πάνω 0,90λεπτά

         γ)Επαγγελματική χρήση:   0-100κυβ.0,60λεπτά

                                                    101-170κυβ.0,70λεπτά

                                                   171-240κυβ.0,90λεπτά

                                                   241και πάνω 1,10ευρώ      

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)
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6.2. Επέμβαση στις εγκαταστάσεις

Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της κατανάλωσης του προηγούμενου έτους)

6.3. Χρήση κρουνών

Επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 100 €

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.

Κατόπιν τούτων, 

Εισηγούμαι    να  εγκρίνουμε  την  υπ΄αριθμ.  3/2016  απόφαση  της  Οικονομικής 

Επιτροπής  που αφορά την  επιβολή τελών , δικαιωμάτων και εισφορών ύδρευσης για 

το έτος 2016. 

                                                                    

     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά την εισήγηση  του Αντιδημάρχου κ.  Κατσάρη Πέτρου  την 

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε  τις σχετικές  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

− 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.  3/2016  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 του προέδρου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   και  ψηφίζει  την υπ΄αριθμ.  3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά την  επιβολή τελών ,  δικαιωμάτων και εισφορών ύδρευσης για το έτος 

2016 ως ακολούθως: 

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 60 €

ΑΡΘΡΟ 2° :Διακοπή - Επανασύνδεση

2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 10 €

2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 40 €

2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 60 €

2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 60€

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 30 €

        β) φυσική ροή 60 € (σε περιπτώσεις που δεν χρεώνεται κατανάλωση

γ) φυσική ροή 40 € (σε περιπτώσεις που   χρεώνεται

                         κατανάλωση) 

4.2.Καταναλωση .α) Οικιακή χρήση 0-100κυβ. 0,50λεπτά 

                                             101-170κυβ.0,60λεπτά

                                             171-240κυβ.0,80λεπτά

                                             241 και πάνω 1,00 ευρώ

                       

        β)Σταυλικές εγκαταστάσεις. 0-100κυβ.0,40λεπτά

                                             101-170κυβ.0,50λεπτά

                                             171-240κυβ.0,70λεπτά

                                             241 και πάνω 0,90λεπτά

         γ)Επαγγελματική χρήση.     0-100κυβ.0,60λεπτά

                                              101-170κυβ.0,70λεπτά

                                              171-240κυβ.0,90λεπτά

                                              241και πάνω 1,10ευρώ      

ΑΡΘΡΟ 5° :Τιμολόγιο πολύτεκνων οικογενειών
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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 50 έως 100 €

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.

-  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 
24.9/20-10-1958

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 3 /2016

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ
                                                

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές)

  Γκίζας Ν.  Χρήστος 

                                                  Ακριβές αντίγραφο

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκίζας Ν.  Χρήστος 
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