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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 3
της από 22/02/2017 τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης
Απόφαση αριθ.- 43
Επιβολή τελών αποχέτευσης στη ΔΕ Μύκης
Στη Σμίνθη σήμερα 22 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
2543/17-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρ. 67 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά μελών
παραβρέθηκαν παρόντα δέκα έξι (16) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1. Πετσενίκ Αδνάν
Μουσά Σεϊντάν
2. Κιούρτ Εμβέρ
Κιρατζή Χουσείν
3. Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
Χόμκο Ερκάν
4. Ραμαδάν Μπαχρή
Χασάν – Σαλήχ Σαμή
5. Γκοβεντάρ Τζεχάτ
Κιοσέ Μετήν
6. Χαφούζ Αχμέτ Χαιρεδίν
Χασάν Σαλή Ρετζέπ
7. Εφέντη Εμπιέ
Σαλή Ογλού Χασάν
8. Εμίρ Ορχάν
Καρά Αλή Χαϊριδήν
9. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
Καβάς Κενάν
10. Αδέμ Χασάν
Ντελή Γιουσούφ
11. Γιουρούκ Σαλή
Τζουκάλ Μουσταφά
12. Μέτσογλου Οντέρ
13. Μπατζάκ Σελαμή
14. Ντελή Χουσείν Ριτβάν
15. Μπουγιουκλού Χουσείν
16. Μούτε Μαμούτ
Παρόντες ήταν επίσης και οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Εχίνου και Μύκης,
Σαατσή Νουρεντίν και Ισμαήλ Εμπλιούκ αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Χατζηδημητρίου Σωτήριος υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 16 μέλη – ο
Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία, σχετικά με
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Σχετικά με την επιβολή τελών αποχέτευσης ισχύουν τα κάτωθι:
Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την κατασκευή, συντήρηση
και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και την κατασκευή,
συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης. (άρθρο 75 περ.Β4 και Γ1 του Ν.3463/06)
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Σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος ή
η κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα, που ορίζονται με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου. (άρθρο 19 παρ.1 του ΒΔ 24-9/20-10-1958)
Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση
και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις.
Επομένως απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων:
- μιας τοπικής κανονιστικής απόφασης με βάση το 79 του Δ.Κ.Κ που θα αφορά τους όρους
και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος και η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τα
όσα ορίζει η παρ.4 του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ
- μιας κανονιστικής απόφασης με βάση τις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν την
επιβολή του τέλους, με την οποία θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος (πχ. ύδρευσης) και η
οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του Β.Δ 24-9/20-10-1958(Για περισσότερα
δείτε την ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007)
Μηνιαίο Πάγιο Τέλος κάλυψης ελάχιστου κόστους λειτουργίας. Για την κάλυψη μέρους του
ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να
χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο
πάγιο τέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο. (άρθρο 10παρ.11τουν.4071/2012)
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω ρύθμιση οι ΔΕΥΑ ή οι
δήμοι που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης μπορούν να ορίσουν σε νέα
βάση τα πάγια τέλη τους και ειδικότερα να καθορίσουν μηνιαίο πάγιο τέλος το οποίο να
βασίζεται στην κάλυψη των δαπανών για το ελάχιστο κόστος λειτουργίας του δικτύου
ύδρευσης και αποχέτευσης. Το πάγιο τέλος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο, στις περιπτώσεις των ΔΕΥΑ. Σκοπός της παρούσας
διάταξης είναι η διασφάλιση όρων βιωσιμότητας στις ΔΕΥΑ και στις Υπηρεσίες Ύδρευσης
και Αποχέτευσης των δήμων αλλά και ορθολογικής διαχείρισης των εσόδων τους
προκειμένου να ενισχύσουν το επενδυτικό έργο τους στις κρίσιμες αυτές υποδομές για την
ποιότητα ζωής.
Οι ΟΤΑ, με απόφαση του οικείου Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
του αριθμού των μελών του δύνανται να θεσπίσουν μειωμένο τιμολόγιο ή και απαλλαγή
από τα τέλη για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους,
τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των
ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους
του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. (άρθρο 202, παρ.3 του ν.3463/2006,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 4368/16)). β) Ειδικά για τις πολύτεκνες
οικογένειες, με τη διάταξη της παρ. 4, του άρθρου 18 του ν. 2946/2001 (224 Α΄) παρέχεται η
δυνατότητα στα Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α., με απόφασή τους, να καθορίσουν ειδικό μειωμένο
τιμολόγιο ύδρευσης, χωρίς να τίθεται όριο ως προς τη μείωση.
Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά: α) το
ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, (παρ.1 άρθρο 82 Β.Δ.
24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.
1416/1984) β) οι ιεροί ναοί (παρ.1 άρθρο 82 Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν. 1416/1984) Εν προκειμένω η απαλλαγή
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αυτή, αφορά το εμβαδόν των Ιερών Ναών με τους υποστηρικτικούς χώρους εφόσον αυτοί
αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με τον Ναό ανεξάρτητα της νομικής μορφής την
οποία έχει το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο Ιερός Ναός. Συνεπώς δεν υπόκεινται σε
ανταποδοτικά τέλη: οι Ιεροί Ναοί των Ιερών Μητροπόλεων, οι Ιεροί Ναοί των Ενοριών
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Ενοριακοί Ναοί, τα Παρεκκλήσια εντός σχεδίου
πόλεως ή οικισμού, τα Εξωκκλήσια και οι Ναοί εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, οι Ιεροί
Ναοί των Ιερών Μονών, των Ιερών Ησυχαστηρίων, των Ιερών Προσκυνημάτων, των
Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και των Εκκλησιαστικών Μουσείων. (Υπ.Πολιτ.Παιδ.& Θρησκ.
96311/Θ1/17.06.2015) Στην ως άνω περίπτωση εμπίπτουν και οι ευκτήριοι
οίκοι ανεξαρτήτως δόγματος και θρησκείας. (Υπ.Παιδ.& Θρησκ. 4104/Θ1/13.01.2015) και γ)
εκείνοι οι οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το
δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την
απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη , δικαιώματα και εισφορές. (παρ.1
άρθρο 82 Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
60 του Ν. 1416/1984)
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο απαλλάσσεται από κάθε δημοτικό τέλος εκτός από το τέλος
υδρεύσεως καθώς δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο διάφορο του Δημοσίου αλλά
αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία. (ΣτΕ 849/1991)
Τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ έχουν ανταποδοτικό
χαρακτήρα, στοιχείο που θα πρέπει να προκύπτει από τις αποφάσεις των Δημοτικών /
Κοινοτικών Συμβουλίων, ώστε η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το
κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών (σχετικές οι υπ΄ αριθμ. 2/2077-2005 και 1/605-2007
εγκύκλιοί του ΥΠΕΣ για την επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού).
Τα εν λόγω τέλη και δικαιώματα επιβάλλονται για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών
και επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας ύδρευσης.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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 (εισηγείται το
ύψος αυτών).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ 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
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(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 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.
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΗΣ
Σύμφωνα με το υπ’ αρ.50106/31-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ « Έλεγχος νομιμότητας στις
αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014 των Δήμων »:
«Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό του Δήμου, στο σκέλος
των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές
ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) και τα
έσοδα από παλαιές «απαιτήσεις», που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το τρέχον έτος (ΚΑΕ
21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από
ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά η μεθοδολογία που ορίζεται στην ΚΥΑ
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για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85), δηλαδή θα εκτιμηθούν οι
εισπράξεις του ΚΑΕ 32 και το υπόλοιπο ποσό του ΚΑΕ θα πρέπει να θεωρηθεί επισφαλή.
Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ
άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81)».
Από τις αρχές του έτους λειτουργεί εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό
Μύκης . Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με ποσό 1.558.465,00€ Η λειτουργία της
μονάδος επιφέρει κόστος το οποίο πρέπει να καλυφθεί από το ανάλογο τέλος
αποχέτευσης και το οποίο θα επιβαρύνει τους καταναλωτές της Μύκης . Ο
προσδιορισμός του τέλους γίνεται βάσει του κόστους λειτουργίας του όπως αυτό
αναλύεται στη συνέχεια :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

2

3

Είδος Εργασιών
Α.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ημερήσια παρακολούθηση
της εύρυθμης λειτουργίας
όλων των επί μέρους
σταδίων της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας
Λυμάτων
(Ε.Ε.Λ.) και των δύο (2)
Αντλιοστασίων
Λυμάτων
του οικισμού Μύκης και
φροντίδα
του
περιβάλλοντος χώρου της
Ε.Ε.Λ.
Συντήρηση
και
αποκατάσταση βλαβών του
ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού
και
των
αυτοματισμών
έλεγχου
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. και
των δύο (2) Αντλιοστασίων
Λυμάτων του οικισμού
Μύκης.
Εκτέλεση
των
απαιτούμενων
φυσικοχημικών
μετρήσεων, καταγραφή και
αξιολόγηση
των
αποτελεσμάτων, καθώς και
ρύθμιση της λειτουργίας
της Ε.Ε.Λ. προκειμένου να
τηρούνται τα οριζόμενα

Α/Τ Μ/Μ

ΠοσότηΤιμή
Δαπάνη
τα
Μονάδας

1

μήνας

12

1.838,40 22.060,80

2

μήνας

12

367,00

3

μήνας

12

308,60

4.404

3.703,20

Συνολική
Δαπάνη
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από τη κειμένη νομοθεσία
όρια
εκροής
των
επεξεργασμένων λυμάτων.

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
1

2

3

Προμήθεια
διαλύματος
Υποχλωριώδους Νατρίου
(NaOCl)
Προμήθεια
διαλύματος
τρισθενούς χλωροθειικού
σιδήρου (FeClSO4).
Προμήθεια
κατιονικού
πολυηλεκτρολύτη

5

κιλά

3000

0,36

1.080,00

6

κιλά

1.000

0,40

400,00

7

κιλά

500

3,40

1.700,00

Άθροισμα:

33.348,00

Φ.Π.Α. 24%:

8.003,52

Σύνολο:

41.351,52

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι, όπως αναφέρεται και στο υπ’ αρ.50106/31-12-2013
έγγραφο του ΥΠΕΣ , στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας ανταποδοτικών υπηρεσιών και
ανταποδοτικών τελών θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών
και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους. Με το σκεπτικό ότι οι δαπάνες που
προϋπολογίσαμε είναι οι ελάχιστες και δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτές δαπάνες επέκτασης
και κατασκευής νέων έργων καθώς και δαπάνες πρόσληψης εποχικού προσωπικού,
προτείνω την αύξηση των τελών κατά ποσό τέτοιο που θα καλύπτει τουλάχιστον το
παραπάνω κόστος.
Ως βάση υπολογισμού για το τέλος χρησιμοποιούμε την κατανάλωση νερού. Από μετρήσεις
του α΄εξαμήνου του 2016 προκύπτει ότι η κατανάλωση νερού για τον οικισμό Μύκης είναι
18.000 κυβικά περίπου και ετησίως προϋπολογίζεται περί των 38.000 – 40.000 κυβικών.
Επομένως 41.351,52/39.000 κυβικά = 1, 06 /m3 το οποίο μπορεί να στρογγυλοποιηθεί στο
1 ευρώ.
Επιβολή προστίμων Υπηρεσίας Αποχέτευσης
Α. Πρόστιμο για υλικά ή υγρά τα οποία ρίχνονται στην αποχέτευση και τα οποία δεν είναι
συμβατά με τον κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης , 150,00 Ευρώ π.χ. μωρομάντηλα
, διάφορες συσκευασίες ή τοξικές ουσίες .
Β.Εφάπαξ τέλος σύνδεσης για όσες κατοικίες δεν έχουν συνδεθεί ακόμα θα ορίζεται κατά
περίπτωση , ανάλογα με το κόστος της συγκεκριμένης σύνδεσης
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Γ.Πρόστιμο ή τέλος για όσους αρνούνται να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης 100,00
Ευρώ, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που η σύνδεση αυτή δεν είναι εφικτή.
Δ.Τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων από οικισμούς εκτός Μύκης που θα κάνουν χρήση της
εγκατάστασης του βιολογικού : 15 Ευρώ το βυτίο εως 10 m3 με πληρωμή στο ταμείο του
Δήμου από τον ενδιαφερόμενο .
Ε.Τέλος αποχέτευσης σε οικίες που δεν έχουν υδρόμετρο 55,00 Ευρώ το εξάμηνο μέχρι
τοποθέτησης υδρομέτρου
ΦΠΑ
Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως
ισχύει, οι Ο.Τ.Α., οι σύνδεσμοι αυτών, το Δημόσιο και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. για τη
δραστηριότητά τους αυτή υπάγονται στο φόρο και οφείλουν να χρεώνουν ΦΠΑ στα
φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν από 22.08.2011, ανεξάρτητα από την περίοδο
κατανάλωσης που αφορούν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης
α' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το
χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΚΒΣ. (ΠΟΛ 1242/24.11.2011)
Το ποσοστό επιβάρυνσης του ΦΠΑ για την κατανάλωση νερού είναι 13%. Όμως μόνο η
αξία του νερού υπάγεται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Όλα τα υπόλοιπα έσοδα όπως
χρήση αποχέτευσης, συντήρηση δικτύου ύδρευσης, ειδικό τέλος αποχέτευσης, πάγιο τέλος
αποχέτευσης κλπ υπάγονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Δηλαδή ουσιαστικά ισχύει το
καθεστώς ΦΠΑ που σήμερα έχουν οι ΔΕΥΑ. (για το καθεστώς ΦΠΑ των ΔΕΥΑ δείτε
την ΠΟΛ.1141/15.5.1998). (βλ. και ΠΟΛ 1242/24.11.2011)
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω καθώς και την εισήγηση
της Οικονομικής Επιτροπής με την υπ. αριθμ. 63/2017 απόφασή της και μετά διαλογική
συζήτηση των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.
Την επιβολή τέλους αποχέτευσης στη ΔΕ Μύκης το ποσό των 1,00€/m3
2.
Την επιβολή προστίμων:
Α) Πρόστιμο για υλικά ή υγρά τα οποία ρίχνονται στην αποχέτευση και τα οποία δεν
είναι συμβατά με τον κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης, 150,00 Ευρώ π.χ.
μωρομάντηλα , διάφορες συσκευασίες ή τοξικές ουσίες .
Β) Εφάπαξ τέλος σύνδεσης για όσες κατοικίες δεν έχουν συνδεθεί ακόμα θα ορίζεται
κατά περίπτωση , ανάλογα με το κόστος της συγκεκριμένης σύνδεσης
Γ) Πρόστιμο ή τέλος για όσους αρνούνται να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης
100,00 Ευρώ, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που η σύνδεση αυτή δεν είναι εφικτή.
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Δ) Τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων από οικισμούς εκτός Μύκης που θα κάνουν χρήση
της εγκατάστασης του βιολογικού : 15 Ευρώ το βυτίο έως 10 m3 με πληρωμή στο ταμείο
του Δήμου από τον ενδιαφερόμενο.
Ε) Τέλος αποχέτευσης σε οικίες που δεν έχουν υδρόμετρο 55,00 Ευρώ το εξάμηνο μέχρι
τοποθέτησης υδρομέτρου
Καταψηφίζουν οι δημ. σύμβουλοι κοι. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν, Μπουγιουκλού Χουσεΐν και
Γιουρούκ Σαλή καθώς διαφωνούν ως προς το ποσό επιβολής τέλους αποχέτευσης
προτείνοντας τη μείωσή του στο μισό, δηλ. στα 0,50€/m3.
Ψηφίζει θετικά ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Μύκης κ. Ισμαήλ Εμπλιούκ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται ως κατωτέρω :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα Μέλη του Δ.Σ.
Σμίνθη 23/02/2017
Ακριβές απόσπασμα
Με εντολή Πρόεδρου του Δ.Σ.
Ο ειδ. Γραμματέας Δ.Σ.

