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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 22/2017 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
ηζσλίαο.
Αξηζκφ Απφθαζεο: 284/2017
Θέκα: 1o εκ. δηαηάμεσο
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.: 15/2016 απνθάζεσο ηνπ Γ.. (θαλνληζκφο χδξεπζεοαπνρέηεπζεο)».
ηε Νηθήηε, ζήκεξα ζηηο έληεθα (11) ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα
Γεπηέξα θαη ψξα 18:00 κ.κ. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ ηζσλίαο, χζηεξα απφ ηελ κε
αξηζκφ πξση.: 20937/07-12-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Γήκνπ ηζσλίαο, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Σδίηδηνο Ησάλλεο, λνκίκσο θιεζείο θαη φηη ζε ζχλνιν
είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ήηαλ παξφληεο είθνζη (20), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Αξζέλεο Καιιηθξαηίδαο (Πξφεδξνο Γ.)
2) Γεκεηξφο Γεκήηξηνο
3) Υξηζηνδνχινπ Νηθφιανο
4) Φάιθνο Κσλζηαληίλνο
5) Γθαιή Γηαλλνχια
6) Παπαζηεξγίνπ Αρηιιέαο
7) Φεινγηάλλεο Γεψξγηνο
8) Μαπξίθεο Γηακαληήο
9) Γηνπβαξιάθε Αηθαηεξίλε
10) Λαζνχξε Πάξγα Μαξία
11) αιπηθηίδεο Αβξαάκ
12) Γαγγίιαο Ησάλλεο
13) Καξαθπξηαδήο Κσλζηαληίλνο
14) Λεζηήο σηήξηνο
15) Σζηαθκάθεο Ησάλλεο
16) Παξδάιεο Αγαπεηφο
17) Αλαγλσζηάξαο Γεψξγηνο
18) Εέππνο Ησάλλεο
19) Λνγνηξηβή Διέλε
20) Αδακίδεο Αρηιιέαο

ΑΠΟΝΣΔ
1) Νηέκπιαο Κππαξίζζεο
2) Μάληζηνο Γεκήηξηνο
3) Γαιδνγηάλλεο Γεψξγηνο
4) Υαηδεγηάλλεο Νηθφιανο
5) Κσζηίθαο ηπιηαλφο
6) Εαθείξεο Γεκήηξηνο
7) Παξαιίθαο Οδπζζέαο

ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν αλαπιεξσηήο πξαθηηθνγξάθνο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαγλσζηάξαο
Ησάλλεο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ: 1) Γ.Κ. θ.
Γηνβαλέθνο Σξηαληάθπιινο, 2) Γ.Κ. Νένπ Μαξκαξά θ. Καπιάλεο Γεψξγηνο.
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ηε ζπλεδξίαζε δελ παξίζηαληαη νη Πξφεδξνη ηνπ Γήκνπ: 1) Γ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ θ.
Παξδάιεο Γεψξγηνο, 2) Σ.Κ. Μεηαγγηηζίνπ θ. Παγψλεο Σξηαληάθπιινο, 3) Γ.Κ. πθηάο θ.
Σδέιηνο Αζαλάζηνο, 4) Σ.Κ. άξηεο θ. παλφο Μηραήι.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. θ. Αξζέλεο Καιιηθξαηίδαο χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο
απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη: 1) Παπαζηεξγίνπ Αρηιιέαο θαη 2) Μαπξίθεο Γηακαληήο,
απνρσξνχλ απφ ηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο. Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Γθαιή Γηαλλνχια απνρσξεί απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ζπδεηήζεσο ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ην νπνίν
ζπδεηήζεθε ηέηαξην ζηε ζεηξά. Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Φάιθνο Κσλζηαληίλνο απνρψξεζε
απφ ηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έθηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ην νπνίν
ζπδεηήζεθε φγδνν ζηε ζεηξά.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ θ. Αξζέλεο Καιιηθξαηίδαο, έδσζε ην ιφγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν θ. Υξηζηνδνχινπ Νηθφιαν, ν νπνίνο εηζεγνχκελνο ην πξψην (1ν) ζέκα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, αλέθεξε φηη:
Θέηεη ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ.: 161/2017 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο.
Μεηά απφ ζπδεηήζεηο κε ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε θαη δεκφηεο γηα ην ζέκα ηεο ειάρηζηεο
θαηαλάισζεο, ππάξρεη θαη ζέκα κε ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα ζην
ζέκα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Γελ γίλεηαη αχμεζε ηειψλ αιιά γίλεηαη πην δίθαηε θαηαλνκή.
ηεξίδεηαη ζηελ νηθνλνκνηερηθή κειέηε ηεο απφθαζεο 15/2016, δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο
σο πξνο ηα έμνδα. Ζ πξφηαζε είλαη: 1) Γελ γίλεηαη αχμεζε ηειψλ αιιά γίλεηαη πην δίθαηε
θαηαλνκή, 2) Καηαξγείηαη ε εθαξκνγή ηεο ειάρηζηεο θαηαλάισζεο ησλ 100m3, 3) Γίλεηαη
αχμεζε παγίνπ 20,00€ ζηελ χδξεπζε θαη 20,00€ ζηελ απνρέηεπζε, 4) Καηαξγείηαη ε παξάγξαθνο
πνπ ιέεη γηα θηίζκαηα πνπ αλεγέξζεθαλ κεηά ην έηνο 1983, 5) Καηαξγείηαη ε παξάγξαθνο πνπ
ιέεη «Δλνηθηαζηέο αιινδαπνί δελ ζα γίλνληαη νη αιιαγέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζην φλνκά ηνπο», 6)
Οη δφζεηο ησλ ηειψλ γίλνληαη έμη (6) κεληαίεο. Οη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο είλαη ζχκθσλα κε ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ καο έρνπλ ππνδεηρζεί θαη πξνθεηκέλνπ λα ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν αξρεγφο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Λεζηήο σηήξηνο θαη αλαθέξεη
φηη, ην φηη ζπδεηάκε ην ζέκα απνηειεί κηα λίθε γηα απηνχο πνπ αγσλίζηεθαλ. Ήηαλ παξάηππν,
άληζν, άδηθν. Ήηαλ παξάλνκν. Αλαγθαζηηθά ηψξα ην Γ.. ζα ιάβεη ηελ απφθαζε θαηάξγεζεο ηεο
ειάρηζηεο θαηαλάισζεο. Σψξα ε ζπκπνιίηεπζε πξνηείλεη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα. Ο κέζνο φξνο
ινγαξηαζκνχ είλαη 200€ κε 250€ χδξεπζε θαη απνρέηεπζε. Ση ζα γίλεη κε ηα ρξήκαηα πνπ
πιεξψζεθαλ γηα ειάρηζηε θαηαλάισζε; Πξνηείλεηε 20% αχμεζε. Θα πξνζβάιισ ηελ απφθαζε
κε έλζηαζε, λα θνηλνπνηείηε έγθαηξα ηηο εηζεγήζεηο. Φνβάζηε ηνλ θφζκν γη’ απηφ θνηλνπνηήζαηε
ηψξα ηελ εηζήγεζε. Σέινο πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν κεηξήζεηο ην έηνο.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν αξρεγφο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Εέππνο Ησάλλεο θαη αλαθέξεη φηη
ηειεπηαία ζηηγκή ε εηζήγεζε. Εεηήζακε κείσζε θαηαλάισζεο ζηελ απνρέηεπζε ζην 60%, εζείο
ζπλερίδεηε. Να κεηξάκε δχν θνξέο ην ρξφλν Μάην θαη Οθηψβξην. Πσο ζα επηζηξαθνχλ ηα
ρξήκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ;
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Γήκαξρνο θ. Σδίηδηνο Ησάλλεο θαη αλαθέξεη φηη είλαη δχζθνια ηα
ηέιε. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά έρεη ν Γήκνο φπσο έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο. Κάησ απφ 50m3
έρνπλ ηα κηζά ξνιφγηα, πξέπεη φκσο ζηε θνπι ζεδφλ λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο φισλ. ηνπο
απνινγηζκνχο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ κπνξνχλε λα θαίλνληαη έμνδα φζα είλαη ηα έζνδα
ελψ έρνπκε πνιιά έξγα, ζπληεξήζεηο, θιπ. πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε άιινπο θσδηθνχο. Γελ
ππάξρεη ακίαληνο ζηα δίθηπά καο. Τπάξρνπλ δπζθνιίεο. Ζ απφθαζε κέρξη ζήκεξα δελ είλαη
παξάλνκε αιιά θαηαξγνχκε ηελ απφθαζε γηα άιιε ιχζε. Πξνζπαζνχκε λα ηζνζθειίζνπκε ηνλ
θσδηθφ ησλ αληαπνδνηηθψλ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Γεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Παξδάιεο Αγαπεηφο, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη
ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο, απμάλνληαη ηα ηέιε θαη πιεξψλνπλ νη κφληκνη θάηνηθνη, γηα ηελ
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ζπληήξεζε ηνπ βηνινγηθνχ, δελ πιεξψλνπλ νη εθηφο νηθηζκνχ. Πξνηείλσ ζηελ απνρέηεπζε
αχμεζε 10 κε 15 επξψ. ηα εθηφο νηθηζκνχ κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ χδξεπζε θαη ιηγφηεξν απφ
20€ ζηα εληφο νηθηζκνχ. Δθηφο νηθηζκνχ αχμεζε ζηα ηέιε απνρέηεπζεο θαη φρη εληφο.
Σν ιφγν ιακβάλεη ε δεκνηηθή ζχκβνπινο θ. Γηνπβαξιάθε Αηθαηεξίλε θαη αλαθέξεη φηη ηα
ρξήκαηα είλαη γηα επηζθεπέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ πεξηνρψλ. Μαχξε ηξχπα απφ
νθεηιέηεο, πξνηείλσ ζχζηαζε επηηξνπήο ειέγρνπ ησλ κεγάισλ νθεηιεηψλ λα δνχκε πσο κπνξνχκε
λα εηζπξάμνπκε ηα ρξήκαηα. Παίξλνπκε 18 πδξνλνκείο θάζε ρξφλν λα αζρνινχληαη κ’ απηφ. Οη
κεηξήζεηο λα γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία ζηα ρσξηά π.ρ. πδξνλνκέαο ηνπ Μαξκαξά λα κεηξήζεη ηεο
Νηθήηεο, αλ γίλεηαη.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Γεκνηηθφο ζχκβνπινο ν Γεκεηξφο Γεκήηξηνο ν νπνίνο αλαθέξεη φηη
είρε ζπκθσλήζεη ηφηε ζηελ αχμεζε, απηή πνπ πξνηείλεηε ηψξα ζα πιήμεη φινπο ηνπο ληφπηνπο θαη
φια ηα λνηθνθπξηά, 40€ επηπιένλ ζα ππάξμεη, θαη πξνηείλεη λα κελ ππάξμεη αχμεζε ζην πάγην ηεο
απνρέηεπζεο.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Γεκνηηθφο ζχκβνπινο ν θ. Καξαθπξηαδήο Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο
αλαθέξεη φηη: πλάδειθνη αληηπαξέξρνληαο ηνλ άθξαησλ ιατθηζκψλ, (αλαθέξεηαη ζηελ
αληηπνιίηεπζε) ζπεθνπιάξεηε έμσ θαη εδψ πνπιάηε ζε φινπο εκάο χθνο ιεο θαη είκαζηε
θνηλσληθά αλάιγεηνη. Γε καο είπαηε πφηε ζέινπκε λεξφ θαη αλ ην θαινθαίξη ζέινπκε λεξφ ζε φια
ηα δίθηπα. Λέηε λα ζηαζνχκε παζεηηθνί. Να ηειεηψλεη ην ζέκα ησλ θαθνπιεξσηψλ.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Γεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Παπαζηεξγίνπ Αρηιιέαο θαη αλαθέξεη φηη ν
Γήκνο πξνζπάζεζε λα έρεη λεξφ, ην θαηαθέξακε. Οη βηνινγηθνί ήηαλ θαηεζηξακκέλνη, θέηνο
πεηχρακε πνιιά. Ννηθνθχξεκα, επηηξνπή εηζπξαμηκφηεηαο. Φεθίδσ λαη, αλ κπνξεί λα θαηέβεη ην
ηέινο απνρέηεπζεο λα δνχκε. Φεθίδσ λαη ζηα 10€ ε απνρέηεπζε, ε χδξεπζε λαη. Να θνπνχλ ηα
λεξά ζ’ απηνχο πνπ δελ πιεξψλνπλ.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Γήκαξρνο θ. Σδίηδηνο Ησάλλεο θαη αλαθέξεη φηη ζα έρνπκε θαη ηνλ
βηνινγηθφ ηνπ Μεηαγγηηζίνπ ην 2018. Οη βηνινγηθνί είλαη εξγνζηάζηα, ζέινπλ ζπλερφκελε
παξαθνινχζεζε. Σα ιεθηά είλαη αληαπνδνηηθά, κέλνπλ εθεί. Καλέλαο δελ είλαη ραξνχκελνο κε
ηελ αχμεζε ηειψλ. Απνρέηεπζε ζηα 15 επξψ αχμεζε ζην ηέινο παγίσλ. Γειαδή, πάγην χδξεπζεο
20 επξψ αχμεζε θαη πάγην απνρέηεπζεο 15 επξψ αχμεζε. ην επφκελν Γ.. λα δνχκε ην ζέκα ησλ
αλεμφθιεησλ.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Γεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. Γαγγίιαο Ησάλλεο θαη αλαθέξεη φηη ηα ιεθηά
είλαη αληαπνδνηηθά θαη θαθφο ππνινγηζκφο λα έρεη γίλεη ζα κείλνπλ. Γηα κεγαιννθεηιέηεο λα
ζπδεηεζεί ζην επφκελν Γ.. Φεθίδσ ηελ πξφηαζε.
Σν ιφγν ιακβάλεη ε δεκνηηθή ζχκβνπινο θ. Λαζνχξε-Πάξγα Μαξία θαη αλαθέξεη φηη δελ
είλαη εχθνιν λα δεηάκε απμήζεηο, αλ είλαη αληαπνδνηηθά είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πνιηηψλ.
Υξεηάδνληαη ρξήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία. Θα ζηεξίμσ ηελ πξφηαζε θαη ζα παξαθνινπζψ ηελ
εηζπξαμηκφηεηα θαη ηελ αληαπνδνηηθφηεηα.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Γεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. αιπηθηίδεο Αβξαάκ θαη αλαθέξεη φηη φινη
είκαζηε πνιχ ζθεπηηθνί, αληηιακβαλφκαζηε ην δφξη πνπ έρεη ε αχμεζε. Υξεηάδνληαη θαη επψδπλεο
απνθάζεηο. Να ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ζην πάγην ησλ εθηφο θαη εληφο νηθηζκνχ. Να απμεζεί ην
πάγην χδξεπζεο ζηα εθηφο νηθηζκνχ.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Αξζέλεο Καιιηθξαηίδαο θαη
αλαθέξεη φηη ζα ςήθηδε θαη κείσζε ησλ ηειψλ αλ θάπνηνο πίζηεπε φηη ηα ρξήκαηα επαξθνχλ θαη
αλαιάκβαλε ηελ αληηδεκαξρεία χδξεπζεο - απνρέηεπζεο θαη αο είλαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε αλ
πηζηεχεη φηη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη. Ζ επηβάξπλζε φπσο έξρεηαη βαξαίλεη ηνπο δεκφηεο
δπζηπρψο θαη ηνπο θαηνίθνπο πνπ είλαη φιν ηνλ ρξφλν, ελψ ηα πεξηζζφηεξα έμνδα γίλνληαη γηα
ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ελφο κήλα, νπφηε πξνηείλσ λα απνθιεηζζεί ε απνρέηεπζε.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν αξρεγφο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Λεζηήο σηήξηνο θαη αλαθέξεη
φηη είλαη ππνρξέσζή καο λα ειέγρνπκε ηηο απνθάζεηο, δελ θάλνπκε ιατθηζκφ. Δζείο δηνηθείηε,
εκείο παξαθνινπζνχκε, ειέγρνπκε. Γελ έπξεπε λα γίλεη θακία αχμεζε ηε δεδνκέλε ζηηγκή
δειαδή 20% αχμεζε.
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Σν ιφγν ιακβάλεη ν αξρεγφο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Εέππνο Ησάλλεο θαη αλαθέξεη φηη
ην ζέκα είλαη ε ειάρηζηε θαηαλάισζε. Πφηε εηζπξάηηεη ν Γήκνο; Πξνηείλσ λα κελ ςεθίζνπκε ην
Νν3 ηεο πξφηαζεο.
Σν ιφγν ιακβάλεη ν Αληηδήκαξρνο θ. Υξηζηνδνχινπ Νηθφιανο θαη αλαθέξεη φηη φζνλ
αθνξά ηελ εηζήγεζε, δελ ζηάζιεθε λσξίηεξα γηαηί γηλφληνπζαλ επαθέο κε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη
ζίγνπξα δελ είλαη εχθνιν λα πξνηείλεηο αχμεζε παγίσλ. Ζ θαηαλάισζε γίλεηαη ην θαινθαίξη,
νπφηε πξέπεη λα αληαπεμέιζνπκε. Ζ ηειηθή πξφηαζε πξνο ςήθηζε δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην
ηξίην ζθέινο θαη γίλεηαη απφ 20,00 € αχμεζε ζην πάγην ηεο απνρέηεπζεο ζε 10,00 €.
Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά ηελ αλσηέξσ πξφηαζε.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ
εηζήγεζε θαη πξφηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ, ηελ ππ’ αξηζκ.: 5/2017 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο, ηελ ππ’ αξηζκ.; 161/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 65 ηνπ Ν 3852/2010,
Απνθαζίδεη Καηά Πιεηνςεθία
Α) Σξνπνπνηεί ηελ ππ’ αξηζκ.: 15/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Καλνληζκφ
Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο ζηα θάησζη άξζξα θαη επηηπγράλεηε ν ηζνζθειηζκφο εζφδσλ θαη
εμφδσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΓΡΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΙΘΩΝΙΑ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΓΙΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΗ-ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ
1) Άρθρο 11 : Σέλη Ύδρεσζης:
Α) Γηαγξάθεηαη-θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο «Οξίδεηαη ειάρηζηε θαηαλάισζε 100 θπβηθά
γηα κεηά ην 2015 γηα φιεο ηηο ρξήζεηο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ζηα θηίζκαηα (νηθίεο,
θαηαζηήκαηα, επαγγεικαηηθνί ρψξνη, θιπ) πνπ αλεγέξζεθαλ κεηά ην Ν. 1337/1983».
 Β) ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο γηα ηελ θαηαβνιή ζε δφζεηο σο εμήο: απφ «Ζ θαηαβνιή
ησλ ηειψλ χδξεπζεο ζα γίλεηαη ζε ηξεηο ηζφπνζεο δφζεηο θαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο απηψλ
νξίδνληαη σο εμήο: 30/04, 30/07 θαη 30/11» ζε «Ζ θαηαβνιή ησλ ηειψλ χδξεπζεο ζα
γίλεηαη ζε έμη ηζφπνζεο δφζεηο».
2) Άρθρο 15: Γιαδοτή καηαναλωηή:
Α) Γηαγξάθεηαη ε πξφηαζε «Δλνηθηαζηέο αιινδαπνί δελ ζα γίλνληαη νη αιιαγέο ησλ
ινγαξηαζκψλ ζην φλνκά ηνπο».
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΙΘΩΝΙΑ
1) Άρθρο 1: Ανηικείμενο κανονιζμού-Βαζικές έννοιες
 Α) δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο: «Οξίδεηαη ειάρηζηε θαηαλάισζε ην αλάινγν γηα 100
θπβηθά χδξεπζεο γηα κεηά ην 2015 γηα φιεο ηηο ρξήζεηο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ζηα
θηίζκαηα (νηθίεο, θαηαζηήκαηα, επαγγεικαηηθνί ρψξνη, θιπ) πνπ αλεγέξζεθαλ κεηά ην Ν.
1337/1983».
ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΤΓΡΔΤΗ & ΠΙΝΑΚΑ Γ. ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
ΣΔΛΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
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1) Γηαγξάθεηαη-θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο: «Οξίδεηαη ειάρηζηε θαηαλάισζε ζηα 100
θπβηθά θαη γηα χδξεπζε θαη αλαινγηθά γηα απνρέηεπζε γηα κεηά ην 2015, γηα φιεο ηηο
ρξήζεηο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ζηα θηίζκαηα (νηθίεο, θαηαζηήκαηα, επαγγεικαηηθνί
ρψξνη θιπ) πνπ αλεγέξζεθαλ κεηά ην Ν.1337/1983».

ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΤΓΡΔΤΗ
Γίλεηαη αχμεζε παγίνπ χδξεπζεο θαηά 20,00 €, σο εμήο:
ΧΡΕΩΕΙ
ΔΗΜΟ ΙΘΩΝΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕ ΕΝΣΟ

50€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΕΝΣΟ

80€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕ ΕΚΣΟ

90€

ΠΑΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΕΚΣΟ

110€

ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ

40€

ΠΙΝΑΚΑ Γ. ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
Γίλεηαη αχμεζε παγίνπ απνρέηεπζεο θαηά 10,00 € σο εμήο:
ΔΗΜΟ ΙΘΩΝΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΣΗΙΩ ΓΙΑ ΟΙΚΙΕ

60,00€

ΠΑΓΙΟ ΕΣΗΙΩ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΧΡΗΗ

135,00€

Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηάρζεθαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη: 1) Υξηζηνδνχινπ Νηθφιανο, 2) Φάιθνο
Κσλζηαληίλνο, 3) Γθαιή Γηαλλνχια, 4) Φεινγηάλλεο Γεψξγηνο, 5) Γηνπβαξιάθε Αηθαηεξίλε, 6)
Λαζνχξε Πάξγα Μαξία, 7) αιπηθηίδεο Αβξαάκ, 8) Γαγγίιαο Ησάλλεο, 9) Καξαθπξηαδήο
Κσλζηαληίλνο, 10) Παξδάιεο Αγαπεηφο, 11) Αλαγλσζηάξαο Γεψξγηνο, 12) Λνγνηξηβή Διέλε, 13)
Αδακίδεο Αρηιιέαο, 14) Παπαζηεξγίνπ Αρηιιέαο, 15) Μαπξίθεο Γηακαληήο, 16)Αξζέλεο
Καιιηθξαηίδαο, 17) Γεκεηξφο Γεκήηξηνο.
Ο αξρεγφο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Λεζηήο σηήξηνο παίξλνληαο ην ιφγν αλαθέξεη φηη
δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ςεθνθνξία γηα ην ιφγν φηη δελ ππήξμε εηζήγεζε θαη επηθπιάζζεηαη γηα
θαηάζεζε έλζηαζεο. Με ηελ παξαπάλσ ηνπνζέηεζε ζπκθσλεί ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο
Σζηαθκάθεο Ησάλλεο θαζψο θαη ν αξρεγφο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Εέππνο Ησάλλεο.
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Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 284/2017.
Έηζη έρεη ζπληαρζεί ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο Πξφεδξνο
Τπνγξαθή

Σα κέιε
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Νηθήηε, 14/12/2017
Ο Πξφεδξνο

ΑΡΔΝΖ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΗΓΑ
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