
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του πρακτικού της αριθμ. 10/2021 τακτικής ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης 

του  
Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών 

 
Αριθμός απόφασης : 66/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Καθορισμός των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης για το έτος 2022 
 
             Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, σήμερα την 24η 
Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00΄ - 12.00΄,  πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ 
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  του Δήμου Μαρωνείας – 
Σαπών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6005/19-08-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, 
που εκδόθηκε σε επιταγή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των 
άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) σε συνδυασμό με τα επιτασσόμενα της αριθ. πρωτ. 
33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., η οποία (πρόσκληση) 
γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα μέλη του σώματος χωριστά, καθώς και στον κ. Δήμαρχο 
Μαρωνείας - Σαπών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, με ενσωματωμένες επ’ αυτής 
τις εξής διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: 

«…………………………………………………………………………………………… 
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
μελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 18 δημοτικοί σύμβουλοι - Πράξη Νομοθ. 
Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.", σε συνδυασμό με τα επιτασσόμενα 
της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ) 
2. Η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε όσους 
συμβούλους δεν έχουν e-mail η γνωστοποίηση των θεμάτων γίνεται τηλεφωνικώς. 
3. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα 
ληφθεί απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνεται  η επιλογή του κάθε συμβούλου ως προς την έγκριση 
του ή μη. Οι σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, 
ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφους επί κάποιου ή κάποιων 
θεμάτων, σημειώνουν συνοπτικά και τους λόγους μειοψηφίας 
4. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της 
συνεδρίασης, ήτοι την 24η/08/2021 μέχρι και την 12.00΄ ώρα, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, στο e-mail της Προέδρου του Δ.Σ. nuraybekir1986@gmail.com και 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και  στο e-mail της γραμματέα του συλλογικού οργάνου: 
vassomarasli@gmail.com . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε θέμα, 
ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  
5.Μέλη του Δ.Σ.,  οι οποίοι δεν διαθέτουν e-mail,  μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω 
χρονικού διαστήματος, ήτοι μέχρι την 12.00΄ ώρα της  24ης/8ου/2021, να ενημερώνουν για 
την ψήφο τους τηλεφωνικά την πρόεδρο και την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 
στο τηλέφωνο: 25310 98216, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού, 
υπογεγραμμένου από την Πρόεδρο και την αναπληρώτρια γραμματέα του συλλογικού 
οργάνου (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του 
περιεχομένου αυτής).    
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6. Οι Πρόεδροι  Κοινοτήτων ή των συμβουλίων των Κοινοτήτων που τυχόν 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα μόνο 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην   Κοινότητά τους. 

Ειδικότερα:  

-  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της  Κοινότητας Αμαράντων θα ψηφίσει μόνο επί του 
7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  και  
- Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Κοινότητας Σαπών θα ψηφίσει μόνο επί των 
θεμάτων με α/α -8- και -9- της ημερήσιας διάταξης                                                     

7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει 
την ψήφο τους –τουλάχιστον για ένα θέμα- μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω. Τα μέλη 
που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα 
(απόντα).  
8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, 
πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη 
διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 
9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από 
τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των  
εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

                                                                        Η Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

                                                                            ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ  ΝΟΥΡΑΗ» 

             Από τη συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 12.00΄ ώρα της 24ης  
Αυγούστου 2021, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για καθένα από τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώματος, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι 
επτά (27) μελών του δημοτικού συμβουλίου ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως    
τα είκοσι δύο (22) και επομένως ευρέθησαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Μπερήρ Ογλού Νουράη,  Πρόεδρος Δ.Σ.             13. Τσάτσας Χαράλαμπος, μέλος 
2. Καραγκιόζ Μουσταφά, μέλος                                14. Ιμάμ Χασάν Ριτβάν, μέλος 
3. Καρύδης Χαράλαμπος, μέλος                                15. Αντωνιάδης Γεώργιος, μέλος 
4. Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, μέλος                16. Δουδουλακάκης Πέτρος, μέλος 
5. Τσολάκη Κυριακούλα, μέλος                                17. Πιλιλίτσης Δημήτριος, μέλος 
6.  Τοπάλ Μεμέτ Αλή, μέλος                                     18. Ιωάννου Απόστολος, μέλος 
7. Μαυρίδης Μιλτιάδης, μέλος                                  19. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, μέλος 
8. Εμιρζάς Ηλίας, μέλος                                             20. Τριφωνίδου Μαρία, μέλος    
9. Λούρμπα Ολυμπία, μέλος                                      21. Μοσχάκης Δημήτριος, μέλος 
10. Σταυρίδης Ιωάννης, μέλος                                    22. Βασιλειάδης Μιχαήλ, μέλος 
11. Μεραχτσάκης Χρήστος, μέλος                                   
12. Οσμάν Σεντάτ, Αντ/δρος Δ.Σ.                            
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :    

1.  Μολλά Αμέτ Μουσταφά, μέλος                       4. Κοτσάκης Δημήτριος, μέλος 
2.  Σελήμ Γκιοκχάν, μέλος                                    5. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, μέλος 
3.  Τασίδης Απόστολος, μέλος  
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        Στην συνεδρίαση συμμετείχε, αφού προσκλήθηκε νομότυπα και η γραμματέας του 
δημοτικού συμβουλίου, διοικητική υπάλληλος του Δήμου, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την 
τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας.  
…………………………………………………………………………………………….. 
 

Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης απεστάλη στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, 
ομού με την πρόσκληση – ημερήσια διάταξη και η αριθ. 112/2021 εισηγητική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του πρακτικού της αριθμ. 23/2021 τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών 

 
Αριθμός απόφασης :   112/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο περί του καθορισμού των 
ανταποδοτικών τελών ύδρευσης για το έτος 2022 
 
          Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, σήμερα 17 Αυγούστου  
2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00΄ - 11.00΄,  πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ    
τακτική συνεδρίαση των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας 
– Σαπών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5873/13-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της, που εκδόθηκε σε επιταγή των του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-
03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της αριθ.  πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-
2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.,  η οποία γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα μέλη της χωριστά, 
τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, με ενσωματωμένες επ’ αυτής τις εξής διευκρινίσεις 
επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: 
«…………………………………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
μελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 5 μέλη - άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-
3-2020) και αριθ.  πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.) 

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή 
γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την 
συνεδρίαση. 

3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. 

4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί 
απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα 
θα συμπληρώσουν τα μέλη την επιλογή τους ως προς την έγκριση του ή μη. Τα μέλη της Ο.Ε. έχουν  
την δυνατότητα να συμπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. Σε 
περίπτωση αρνητικής ψήφου  τα μέλη θα αναγράφουν συνοπτικά και τους λόγους μειοψηφίας τους. 

5. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της συνεδρίασης, 
ήτοι την 17η/8ου/2021 μέχρι και την 11:00΄ ώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του  
Προέδρου της Ο.Ε.: gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr,  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ δε και στο e-mail 
της γραμματέα του οργάνου: vassomarasli@gmail.com. Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα 
για κάθε θέμα, ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  

6. Μέλη που δεν διαθέτουν e-mail μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι 
μέχρι την 11:00΄ ώρα της 17ης Αυγούστου 2021, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά στη 
γραμματεία του οργάνου στο τηλέφωνο: 25310 98216, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού 
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παρουσία μάρτυρα (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του 
περιεχομένου αυτής).    

7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο 
τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι 
την 11:00΄ ώρα της 17ης Αυγούστου 2021. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο για κανένα θέμα 
μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). 

8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας 
και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν 
υπάρχει φυσική παρουσία. 

9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής / Ντίνος Χαριτόπουλος» 

          Από τη συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 11.00΄ ώρα της 17ης  
Αυγούστου 2021, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώματος, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως τα έξι (6) και επομένως 
ευρέθησαν: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ κ.κ.:  1) Χαριτόπουλος Ντίνος, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής,  2) Μαυρίδης Μιλτιάδης, Αντιδήμαρχος, 3) Εμιρζάς Ηλίας, μέλος, 4) Σελήμ 
Γκιοκχάν, μέλος, 5) Σταυρίδης Ιωάννης, μέλος και 6) Τριφωνίδου Μαρία, μέλος   
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, Αντιδήμαρχος    
 
         Στην συνεδρίαση συμμετείχε, αφού προσκλήθηκε νομότυπα και η  γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την τήρηση των πρακτικών της 
διαδικασίας.  
…………………………………………………………………………………………….. 
 
            Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεστάλη στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ομού με την πρόσκληση – ημερήσια διάταξη και η εξής εισήγηση του υπαλλήλου 
του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Φλώρου Βασιλείου, του Κλάδου ΠΕ 
Οικονομικού – Λογιστικού, συνυπογραμμένη από τον προϊστάμενο του αυτού Τμήματος, κ. 
Κάλτσο Δημήτριο, του αυτού Κλάδου: 
 
«ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
       
                                                             Προς: 1. κο Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής 
                                                                            Επιτροπής 
                                                                        2. κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
 

Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του 24/9-20/10/1958 Β.Δ. όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.1080/1980, ορίζεται ότι ο δήμος για τις υπηρεσίες 
που προσφέρει για την ύδρευση πρέπει να επιβάλλει τέλος που θα ορισθεί με απόφαση του 
Δ.Σ. 
Το τέλος ύδρευσης πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά 
τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών ύδρευσης και κάθε άλλη δαπάνη που 
σχετίζεται με την διεξαγωγή , τη λειτουργία και εν γένει βελτίωση των υπηρεσιών αυτών. Ο 
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μη προσδιορισμός του τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανωτέρω δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος. 
Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους δεν μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη άλλων 
δαπανών πλην αυτών των υπηρεσιών ύδρευσης. 
 
ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020        
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     76.547,33  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ     21.611,89  
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  32.685,17  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΑΧ     5.025,79  
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 734,50  
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   0,00  
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ     0,00  
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ     599.562,46  
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΝΕΡΟΥ         0,00  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ     1.232,00  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8.247,21  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ    0,00  
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   1.530,00  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ         77.871,01  
ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ     21.449,62  
ΣΥΝΟΛΟ           846.496,98  
        
ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020        
ΕΣΟΔΑ      624.286,64  
Συνολικά υδρόμετρα        
Συνολικά κυβικά        
        
        
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ    -222.210,34  
        
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022      
1. Λόγω έλλειψης προσωπικού καθυστέρησε η καταμέτρηση, η βεβαίωση και κατά συνέπεια η είσπραξη  
τελών ύδρευσης στη Δ.Ε. Μαρώνειας 
       
2. Λόγω του COVID-19 υπήρξε χαμηλή ροή εισπράξεων των βεβαιωμένων εσόδων, η οποία λογικά 
 θα αποκατασταθεί μέσα στη χρήση,  
     
προτείνουμε να παραμείνουν τα τέλη ύδρευσης ως έχουν. 
(Απόφαση ΔΣ 127/2016)   

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
     
ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΛΤΣΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
Τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση και πρόταση 

του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις αριθ. 87/2015 και  127/2016, σχετικές 
με το θέμα, προηγούμενες αποφάσεις του οικείου Δ.Σ., αφού είδαν και όλες τις μνημονευόμενες 
στο εισηγητικό μέρος διατάξεις νόμων, Π.Δ/των, Ν.Δ/των και Β.Δτων, καθώς και τις όμοιες της 
παρ. 1 περίπτ. ιγ) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η 
Οικονομική Επιτροπή: «ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών 
αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. v΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την 
υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται…..», δια τηλεφωνικής 
ανακοινώσεως της ψήφου τους (συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού μεταξύ 
Προέδρου και γραμματέα της Ο.Ε.), 
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Και με την εξής τοποθέτηση επί του θέματος του τακτικού μέλους της Ο.Ε., κας Τριφωνίδου 
Μαρίας: «Ψηφίζω ναι με την επισήμανση για άλλη μια φορά στους διοικούντες ότι η λογιστική 
αποτύπωση του τέλους για μένα δεν σημαίνει τίποτα, όσο το δίκαιο και ο κάθε δημότης να 
πληρώνει το νερό που ξοδεύει. Με δεδομένο  ότι το νερό της ύδρευσης προορίζεται για να το 
πίνουμε και να πλενόμαστε, πόσο δίκαια διαμορφώνεται το ανταποδοτικό τέλος κατανάλωσης 
όταν: 

1ον) Υπάρχουν υδροστόμια συνδεδεμένα με το δίκτυο, από τα οποία με βυτία ποτίζονται 
κήποι, θερμοκήπια, ελαιόδενδρα, χωρίς οι χρήστες να συμβάλλουν οικονομικά στην κατανάλωση 
και το κόστος επιβαρύνει όλους τους δημότες. Σκεφτείτε ότι δύο ραντιστικά των αγροτών 
ισοδυναμούν με την ετήσια κατανάλωση νερού των περισσότερων νοικοκυριών. Το καλύτερο 
λοιπόν και δικαιότερο για  τις περιπτώσεις αυτές είναι να βρεθούν άλλες πηγές τροφοδότησης και 
όχι το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. 

2ον) Δεν υπάρχουν παροχόμετρα στις γεωτρήσεις ούτε και υδρόμετρα στις δεξαμενές ώστε να 
έχουμε μια αποτύπωση πόσο νερό χάνεται χωρίς κοστολόγηση. 

3ον) Να ελεγχθούν οι παράνομες συνδέσεις και να εφαρμοσθεί αυστηρά ο Κανονισμός 
΄Υδρευσης. 

4ον) Να σταματήσουν επιτέλους οι υπερχειλίσεις στις δεξαμενές γιατί χάνονται μεγάλες 
ποσότητες νερού. 

5ον) Να αποκαθίστανται έγκαιρα οι βλάβες στο δίκτυο. 
6ον) Να υπάρχει έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών για τις βλάβες του δικτύου 

ύδρευσης και τις διακοπές υδροδότησης, ώστε να προνοούν για τις ανάγκες τους σε νερό    
7ον) Να αναζητηθούν πόροι αντικατάστασης των δικτύων τα οποία είναι κοστοβόρα λόγω 

βλαβών ή κακοτεχνίας και ανθυγιεινά (αμίαντος) 
¨Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν  τη διαμόρφωση του τέλους ύδρευσης και το επιβαρύνουν.» 

 
Αποφασίζουν ομόφωνα 

 
Εισηγούνται προς το οικείο δημοτικό συμβούλιο την μη αναπροσαρμογή των τελών 

ύδρευσης για το οικονομικό έτος 2022 και τη διατήρησή τους στο ύψος που είχε καθορισθεί με 
τις αριθ. 87/2015 και 127/2016 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ήτοι:  

 
Τέλη ύδρευσης έτους 2022: 
- Για κατανάλωση από 0 έως 100μ3           0,60€. 
- Για κατανάλωση από 101 έως 300μ3       0,70€. 
- Για κατανάλωση από 301 έως 500μ3       0,80€. 
- Για κατανάλωση από 501 έως 1000μ3     1,00€. 
- Για κατανάλωση από 1001 και πάνω μ3   1,50€. 
- Τα εργοστάσια της περιοχής ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και στις κτηνοτροφικές 
μονάδες οι οποίες δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης (μη πόσιμο νερό) η τιμή ανά κυβικό 
μέτρο καταναλισκόμενου νερού παραμένει στα 0,60 € /κυβικό. 
- Πάγιο τέλος 15€/παροχή.» 
                                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. -  112 - / 2021  

………………………………………………………………………………………….. 
               Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  
            
  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                Τα  Μέλη   
                                                                                         (Δεν τίθενται υπογραφές σύμφωνα με 
                                                                                                την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 

                                                                                          03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) 
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Επί του ανωτέρω θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι,  αφού έλαβαν υπόψη τους την 

υπηρεσιακή εισήγηση με όλες τις μνημονευόμενες σε αυτή διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, τις αριθ. 87/2015 και 127/2016 προηγούμενες αποφάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου, την αριθ. 112/2021 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  
Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 «αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» 
του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, δια τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αποστολής της ψήφου 
τους, (συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού μεταξύ Προέδρου και γραμματέα 
του Δ.Σ.),    

 
και με τη δήλωση εκ μέρους των συμβούλων του συνδυασμού της α΄ ελάσσονος μειοψηφίας 
και ειδικότερα των κ.κ.: Ιωάννου Απόστολου, Βαρνιτσιώτη Ευάγγελου και  Τριφωνίδου 
Μαρίας:  
«Ψηφίζουμε ΝΑΙ με τις παρατηρήσεις που εξέφρασε το τακτικό μέλος της ΟΕ, κα Τριφωνίδου 
Μαρία, κατά τη λήψη της σχετικής με το θέμα αριθ. 112/2021 εισηγητικής απόφ. Ο.Ε. που έχουν 
ως εξής: «…με την επισήμανση για άλλη μια φορά στους διοικούντες ότι η λογιστική αποτύπωση 
του τέλους δεν σημαίνει τίποτα, όσο το δίκαιο και ο κάθε δημότης να πληρώνει το νερό που 
ξοδεύει. Με δεδομένο  ότι το νερό της ύδρευσης προορίζεται για να το πίνουμε και να πλενόμαστε, 
πόσο δίκαια διαμορφώνεται το ανταποδοτικό τέλος κατανάλωσης όταν: 

1ον) Υπάρχουν υδροστόμια συνδεδεμένα με το δίκτυο, από τα οποία με βυτία ποτίζονται 
κήποι, θερμοκήπια, ελαιόδενδρα, χωρίς οι χρήστες να συμβάλλουν οικονομικά στην κατανάλωση 
και το κόστος επιβαρύνει όλους τους δημότες. Σκεφτείτε ότι δύο ραντιστικά των αγροτών 
ισοδυναμούν με την ετήσια κατανάλωση νερού των περισσότερων νοικοκυριών. Το καλύτερο 
λοιπόν και δικαιότερο για  τις περιπτώσεις αυτές είναι να βρεθούν άλλες πηγές τροφοδότησης και 
όχι το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. 

2ον) Δεν υπάρχουν παροχόμετρα στις γεωτρήσεις ούτε και υδρόμετρα στις δεξαμενές ώστε να 
έχουμε μια αποτύπωση πόσο νερό χάνεται χωρίς κοστολόγηση. 

3ον) Να ελεγχθούν οι παράνομες συνδέσεις και να εφαρμοσθεί αυστηρά ο Κανονισμός 
΄Υδρευσης. 

4ον) Να σταματήσουν επιτέλους οι υπερχειλίσεις στις δεξαμενές γιατί χάνονται μεγάλες 
ποσότητες νερού. 

5ον) Να αποκαθίστανται έγκαιρα οι βλάβες στο δίκτυο. 
6ον) Να υπάρχει έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών για τις βλάβες του δικτύου 

ύδρευσης και τις διακοπές υδροδότησης, ώστε να προνοούν για τις ανάγκες τους σε νερό    
7ον) Να αναζητηθούν πόροι αντικατάστασης των δικτύων τα οποία είναι κοστοβόρα λόγω 

βλαβών ή κακοτεχνίας και ανθυγιεινά (αμίαντος) 
¨Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν  τη διαμόρφωση του τέλους ύδρευσης και το επιβαρύνουν.».  

 
Α π ε χ ό ν τ ω ν   των δημοτικών συμβούλων: 1) Καραγκιόζ Μουσταφά, 2) Μουσταφά 

Οσμάνογλου Τζανέρ και 3) Τοπάλ Μεμέτ Αλή, οι οποίοι δεν λογίζονται παρόντες για το 
συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 
Αποφασίζουν Οµόφωνα (με 19 ψήφους υπέρ) 

 
Ο ρ ί ζ ο υ ν  την μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης για το οικονομικό έτος 

2022 και τη διατήρησή τους στο ύψος που είχε καθορισθεί με τις αριθ. 87/2015 και 127/2016 
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ήτοι:  

 
Τέλη ύδρευσης έτους 2022: 
- Για κατανάλωση από 0 έως 100μ3           0,60€/μ3. 
- Για κατανάλωση από 101 έως 300μ3       0,70€/μ3. 
- Για κατανάλωση από 301 έως 500μ3       0,80€/μ3. 
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- Για κατανάλωση από 501 έως 1000μ3     1,00/μ3€. 
- Για κατανάλωση από 1001 και πάνω μ3   1,50/μ3€. 
- Στα εργοστάσια της περιοχής ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και στις κτηνοτροφικές 
μονάδες οι οποίες δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης (μη πόσιμο νερό), η τιμή ανά 
κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού παραμένει στα 0,60 € /κυβικό. 
- Πάγιο τέλος 15€/παροχή. 
 
                                                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 66 - / 2021. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                         Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                     Τα  συμμετέχοντα μέλη του Δ.Σ. 
   ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΑΗ    (Τ.Υ.)                (Δεν τίθενται υπογραφές σύμφωνα με 
                                                                                      την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 
                                                                                       03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) 
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