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ΘΕΜΑ  7ο Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης
      για το έτος 2019 & εφεξής.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  29η   του μηνός  Οκτωβρίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 08:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθμ.  17419/25-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ.
Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά  (7)  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  βρέθηκαν  παρόντα   πέντε  (5),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ  ό  ν  τ  ε  ς  :1.Γκιώνης Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος – Πρόεδρος,  2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Δόσχορης Κων/νος.,

Α π ό ν τ ε ς:1.Παπαθανασίου Αθανάσιος,  2.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Συζητουμένου του  7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης,, ύστερα κι από τη
συζήτηση ενός εκτάκτου, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.H υπ΄αριθμ.  29/2013  (ΑΔΑ  ΒΕΥΣΩΛ3-ΧΚ9)  απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου, που νομιμοποιήθηκε με την 720/9473/02-04-2013 όμοια Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.,
περί μη αναπροσαρμογής του τέλους άρδευσης για το έτος 2013 κι εφεξής, το οποίο
παραμένει στα επίπεδα που καθορίστηκε με την 368/2011 Α.Δ.Σ.  ήτοι σε 0,20 €/κ.μ.
καταναλισκομένου  νερού  σε  συνδυασμό  με  τον  καθορισμό  πάγιας  κατανάλωσης,
ίσης με 15 κ.μ. νερό τον μήνα.

2.Η  από  09-10-2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Εσόδων  σχετικά  με  την
αναπροσαρμογή του τέλους άρδευσης στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι
1) Η τιμή του τέλους άρδευσης  από το 2013 ως σήμερα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
29/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  έχει  καθοριστεί  στα  0,20Ευρώ/κ.μ
καταναλισκόμενου  ύδατος  σε  συνδυασμό με  τον  καθορισμό  πάγιας  κατανάλωσης
ίσης με 15κ.μ νερό το μήνα. 
2) Τα εισπραχθέντα έσοδα απο 1/1/2017 ως τις 31/12/2017  ανέρχονται σε 1.673,40
ευρώ.
3) Τα έσοδα από το τέλος άρδευσης για το έτος 2019 θα ανέλθουν ως εξής¨ 

 α) Από κατανάλωση¨ 0,20 * 3.100  =   620,00 €
β)  Από πάγια¨  9 *21 * 4(τρίμηνα)   =   756,00 €  
 γ) Λοιπά έσοδα άρδευσης               =   200,00 €

          Σύνολο ετήσιων εσόδων                =1.576,00 €
 4) Τα έξοδα για το τέλος άρδευσης για το 2018 θα ανέλθουν ως εξής¨ 
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       α)  Για  την  συντήρηση  υπολογίζεται  ότι  απαιτούνται  ετησίως  2  τεχνίτες
υδραυλικοί επί 5 ημέρες.
       β) Για την λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων απαιτούνται ετησίως 2 τεχνίτες
υδραυλικοί επί 4 ημέρες.
       γ) Καύσιμα και λιπαντικά.
        δ) Λοιπά έξοδα υπηρεσίας άρδευσης.
        Σύνολο ετήσιων εξόδων   1.576,00 Ευρώ.  
        ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ = 1.576.00 - 1.576,00  = 0
Για το έτος 2019  δεν προτείνεται αύξηση του τέλους άρδευσης, όπως προκύπτει από
τα ανωτέρω.          

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 και του άρθρου 33 του ν. 3274/2004, μετά
από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί  για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους άρδευσης στο Δήμο
Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, για το έτος 2019 και εφεξής, το οποίο
παραμένει  στα  επίπεδα  που  καθορίστηκε,  για  το  έτος  2013,  με  την  υπ’  αριθμ.
29/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι, 0,20 €/κ.μ. καταναλισκόμενου ύδατος
σε συνδυασμό με τον καθορισμό πάγιας κατανάλωσης, ίσης με 15 κ.μ. νερό, το μήνα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  242/2018.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2.Σακελλαρίου Αναστάσιος

3.Δόσχορης Κων/νος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Νικολάου Σωτήριος
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