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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 22

ης

/ 19-10-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 87 / 2020
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός τελών λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργαστή Λυμάτων
(βιολογικού καθαρισμού).

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
3001/14-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020 Τεύχος Α’) περίπτ. Ιγ η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του
δήμου, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι
κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την Οικονομική Επιτροπή κάθε δύο (2)
χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.
Με την αρίθμ. 277/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερβίων –
Βελβεντού επιβλήθηκε ετήσιο πάγιο τέλος χρήσης βιολογικού καθαρισμού 32,25 € πλέον Φ.Π.Α.
24%, σε κάθε παροχή που είναι συνδεδεμένη με τι δίκτυο αποχέτευσης ενώ με την 241/2018
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού το πάγιο τέλος
αναπροσαρμόστηκε σε 50,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Επειδή όμως με τις ανωτέρω αποφάσεις δημιουργούνται αδικίες ειδικά στις παροχές των
ακατοίκητων σπιτιών και των σπιτιών που χρησιμοποιούνται μόνο τη θερινή περίοδο προτείνεται
η τροποποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 19 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος, και Ν.
1080/80) τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της
παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να
τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει
να καλύπτουν όλες γενικά της ετήσιες δαπάνες στις οποίες προβαίνει ο ∆ήµος για τη συντήρηση
ή βελτίωση του βιολογικού και τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
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Τα ετήσια έξοδα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
α/α
1
2
3
4.
5.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΌΔΟΥ
Έξοδα λειτουργίας
Έξοδα ΔΕΗ
Τηλεφωνικά/διαδικτυακά τέλη
Μεταφορά λυματολάσπης
Απρόβλεπτα έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
49.200,00
33.000,00
660,00
8.200,00
3.000,00
94.060,00

Προτείνεται α) να χρεωθεί πάγιο τέλος 8,00 € σε κάθε ακίνητο που έχει σύνδεση με το
δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο εκ του νόμου επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 9,92
ανά σύνδεση και β) να χρεωθεί αναλογικό τέλος σύμφωνα με τα κυβικά πόσιμου νερού κάθε
ακινήτου, το οποίο επιβαρύνεται εκ του νόμου με ΦΠΑ 13%. Η ετήσια κατανάλωση νερού των
1455 ακινήτων είναι 252.000 κ.μ.
Αναλυτικά
α) Οι συνδέσεις αποχέτευσης ανέρχονται σε 1.455 και συνεπώς από την χρέωση του
παγίου τέλους προκύπτει ποσό 1.455 Χ 9,92=14.433,60 €
β) Από το συνολικό ποσό εξόδων αφαιρείται το εισπρακτέο ποσό του πάγιου τέλους, ήτοι
94.060,00 - 14.433,60 = 79.626,40, ποσό που θα επιμερισθεί στα 252.200 κ.μ. πόσιμου νερού
που καταναλώνεται.
Προτείνεται τιμή 0,28 € ανά κ.μ. καταναλωθέντος πόσιμου νερού συν ΦΠΑ 13% ώστε να
καλυφθεί το ποσό των 79.626,40 €
Με δεδομένα τα παραπάνω αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα λογαριασμών
βιολογικού καθαρισμού.
1. Καταναλωτής με 0 κ.μ. νερού ετησίως, λόγω κλειστού ακινήτου πληρώνει μόνο πάγιο τέλος
8 € συν ΦΠΑ 24% συνολικά 9,92 €.
2. Καταναλωτής με 20 κ.μ. νερού ετησίως πληρώνει α) πάγιο τέλος 8 € συν ΦΠΑ 24%
συνολικά 9,92 €, β) αναλογικό τέλος 20Χ0,28=5,60 € συν ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 6,33 €
και άρα γ) ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται στα 9,92 (πάγιο) συν 6,33 (αναλογικό),
σύνολο 16,25 €
3. Καταναλωτής με 40 κ.μ. νερού ετησίως πληρώνει α) πάγιο τέλος 8 € συν ΦΠΑ 24%
συνολικά 9,92 €, β) αναλογικό τέλος 20Χ0,28=11,20 € συν ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 12,65 €
και άρα γ) ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται στα 9,92 (πάγιο) συν 12,65 (αναλογικό),
σύνολο 22,57 €
4. Καταναλωτής με 60 κ.μ. νερού ετησίως πληρώνει α) πάγιο τέλος 8 € συν ΦΠΑ 24%
συνολικά 9,92 € και β) αναλογικό τέλος 60Χ0,28=16,80 € συν ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά
18,98 € και άρα γ) ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται στα 9,92 (πάγιο) συν 18,98
(αναλογικό), σύνολο 28,90 €
5. Καταναλωτής με 120 κ.μ. νερού ετησίως πληρώνει α) πάγιο τέλος 8 € συν ΦΠΑ 24%
συνολικά 9,92 €, β) αναλογικό τέλος 120Χ0,28=33,60 συν ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 37,97 €
και άρα γ) ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται στα 9,92 (πάγιο) συν 37,97 (αναλογικό),
σύνολο 47,90 €
6. Καταναλωτής με 250 κ.μ. νερού ετησίως πληρώνει α) πάγιο τέλος 8 € συν ΦΠΑ 24%
συνολικά 9,92 €, β) αναλογικό τέλος 250Χ0,28=70,00 συν ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 79,10 €
και γ) άρα ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται στα 9,92 (πάγιο) συν 79,10 (αναλογικό),
σύνολο 89,02 €
7. Καταναλωτής με 500 κ.μ. νερού ετησίως πληρώνει α) πάγιο τέλος 8 € συν ΦΠΑ 24%
συνολικά 9,92 €, β) αναλογικό τέλος 500Χ0,28=140,00 συν ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 158,20
€ και γ) άρα ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται στα 9,92 (πάγιο) συν 158,20 (αναλογικό),
σύνολο 168,12 €
8. Καταναλωτής με 800 κ.μ. νερού ετησίως πληρώνει α) πάγιο τέλος 8 € συν ΦΠΑ 24%
συνολικά 9,92 €, β) αναλογικό τέλος 800Χ0,28=224,00 συν ΦΠΑ 13% ήτοι συνολικά 253,12
€ και γ) άρα ο συνολικός λογαριασμός ανέρχεται στα 9,92 (πάγιο) συν 253,12 (αναλογικό),
σύνολο 263,04 €
Μετά από αυτά εισηγούμαστε
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Α. Τον καθορισμό των τελών όπως αναφέρεται ανωτέρω, ήτοι α) πάγιο τέλος για κάθε
ακίνητο που συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης 8 ευρώ συν ΦΠΑ 24% και συνολικό ποσό 9,92
€ και β) αναλογικό τέλος 0,28 ε ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος πόσιμου νερού συν ΦΠΑ
13% στο ποσό αυτό.
Β. Η εφαρμογή του τιμολογίου να αρχίσει από τις καταναλώσεις του 2020 μετά το πέρας
του οικ. έτους.
Γ. Να εισαχθεί η πρόταση προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη επόμενη
συνεδρίαση.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, κι αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Προτείνει τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών λειτουργίας Εγκατάστασης
Επεξεργαστή Λυμάτων (βιολογικού καθαρισμού) ως εξής: α) πάγιο τέλος για κάθε ακίνητο που
συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης και κατ΄ επέκταση με τον βιολογικό καθαρισμό 8 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% και συνολικό ποσό 9,92 € και β) αναλογικό τέλος 0,28 ε ανά κυβικό μέτρο
καταναλωθέντος πόσιμου νερού συν ΦΠΑ 13% στο ποσό αυτό.
Β. Προτείνει η εφαρμογή του τιμολογίου να αρχίσει από τις καταναλώσεις του 2020 μετά
το πέρας του οικ. έτους.
Γ. Να εισαχθεί η πρόταση προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη επόμενη
συνεδρίαση.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 87 / 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 19 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

