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Νο 22/14-10-2015
Αριθ.Αποφ. 277/2015
ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού ειδικού ανταποδοτικού
τέλους ύδρευσης για υδροδότηση επιχειρήσεων στην θέση «Καμπέρα» ΤΚ Συκέας
του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, την 14-10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 18571/09-10-2015 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία

2. Σουρλάς Ιωάννης

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Χριστάκος Σταύρος

Καλογερίνης Ηλίας

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή …. ζ)
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την εισήγηση της
οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
βάσει της οποίας προτείνετε η διαμόρφωση ειδικού τέλους και συγκεκριμένα στο ποσό
των 0,35€ ανά κ.μ. ασχέτως ύψους κατανάλωσης ύδατος για την βιομηχανική χρήση του
αντλιοστασίου στην θέση «Καμπέρα» της ΤΚ Συκέας και συγκεκριμένα :
{Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 407/2011 απόφαση Δ.Σ. «Περί καθορισμού τελών
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης» του δήμου Μονεμβασίας δεν υπάρχει πρόβλεψη
ειδικού τιμολογίου για κατανάλωση μη πόσιμου νερού από επιχειρήσεις με οικοδομικά
υλικά.

Η εταιρεία «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝ. ΛΑΒΒΑ & ΣΙΑ ΕΕ» αιτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
14934/28.08.2015 αίτησή της την υδροδότηση από το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη
θέση «Καμπέρα» της Τ.Κ. Συκέας. Το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο που δεν είναι
συνδεδεμένο με το δημοτικό δίκτυο δεν λειτουργεί γιατί το νερό έχει κριθεί ακατάλληλο.
Το 2004 με την αριθ. 30 Απόφαση Δ.Σ. του τότε δήμου Μολάων είχε προβλεφθεί ειδική
κατηγορία τιμολογίου γι αυτό το αντλιοστάσιο με 0,21€ ανά κυβικό ασχέτως ύψους
κατανάλωσης. Με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο
θεωρήθηκε και πάλι ειδική περίπτωση τιμολόγησης λόγω της ιδιομορφίας του και η
ανωτέρω χρέωση διαμορφώθηκε στα 0,29€ ανά κυβικό.
Από το 2011 έως και σήμερα το αντλιοστάσιο παραμένει ανενεργό.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και
1. Την υπ αριθμ. 14934/28.08.15 αίτηση της «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝ. ΛΑΒΒΑ & ΣΙΑ ΕΕ»
2. Την 232/2015 απόφαση Δ.Σ. δήμου Μονεμβασίας
3. Την 30/2004 απόφαση Δ.Σ. δήμου Μολάων
4. Την 407/2011 απόφαση Δ. Σ. δήμου Μονεμβασίας
5. Το γεγονός ότι το νερό της συγκεκριμένης γεώτρησης είναι ακατάλληλο για πόση.
6. Από τα στοιχεία καταναλώσεων που τηρεί ο δήμος μας για την συγκεκριμένη
γεώτρηση από το έτος 2004 έως και το έτος 2010 προκύπτει ένα μέσος όρος
κατανάλωσης κατ έτος 580 κυβικών.
Η Οικονομική υπηρεσία εισηγείται
Διαμόρφωση ειδικού τιμολογίου που θα ανέρχεται στο ποσό των 0,35€ ανά κ.μ. ασχέτως
ύψους κατανάλωσης για βιομηχανική χρήση.
Τα έσοδα του δήμου από την επιβολή του ειδικού αυτού τέλους υπολογίζονται στο ύψος
των 203,00€ ετησίως (580κ.μ.Χ 0,35€) τα οποία θα εγγραφούν και ως έξοδο στην
ανταποδοτική υπηρεσία ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης για την συντήρηση και
επισκευή του εν λόγω αντλιοστασίου. }
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν
σχετικά .
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του
προέδρου, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ,τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10,και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας την διαμόρφωση
ειδικού τιμολογίου που θα ανέρχεται στο ποσό των 0,35€ ανά κ.μ. ασχέτως ύψους
κατανάλωσης για βιομηχανική χρήση, του αντλιοστασίου που βρίσκεται στη θέση
«Καμπέρα» της Τ.Κ. Συκέας, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας του
Δήμου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
3) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

