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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 53/2016
ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθ.17/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ
περί «Καταβολής τελών ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης
ακαθάρτων στο νέο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης της Αριδαίας»
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 6677/17-3-2016, που δόθηκε στον καθένα
δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα
67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,
πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Αβραμίκας Στέφανος
3- Κετικίδης Ιωάννης
4- Χουρσόγλου Χρήστος
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Παρούτογλου Νικόλαος
19- Μπαγκή Αικατέρινη
20- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
21- Μπογδάνης Μιχαήλ
22- Ιωαννίδης Ιωάννης
23- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
24- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
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25- Αμπάρη Γεωργία
26- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ουργαντζόγλου Απόστολος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Παπαδόπουλος Δημήτριος- Τοπικής Κοινότητας Αλώρου
3. Δρένος Διονύσιος-Τοπικής Κοινότητας Αρχαγγέλου
4. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία -Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
8. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
9. Παππάς Χρήστος-Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
10. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
11. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
12. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
13. Μαλλιαρός Αναστάσιος - Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαεπτά (17),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για
την τήρηση των πρακτικών.
Τα δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα
θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Ο κ. Ουργαντζόγλου Απόστολος απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
Οι κ.κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, Χουρσόγλου Χρήστος, Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρτίνα- Κων/να,
Καλδερεμτζή Δέσποινα απουσίαζαν από την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
και επανήλθαν κατά την συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης ήταν απών στο 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ Πασόης Δημήτριος ήταν απών στο 1ο και 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης απουσίαζε ο κ. Δόντσος Χρήστος
Πριν την ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Καλδερεμτζή
Δέσποινα, Παρούτογλου Νικόλαος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Ιωάννης, Νικολαϊδης
Κων/νος.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά
την ψήφιση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος απουσίαζε κατά την συζήτηση των θεμάτων 6ο και 7ο
ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 9ου θέματος
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
εισηγούμενος το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ.
Γεωργίου Χρήστο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
«Σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής του Αποχετευτικού Δικτύου Ακαθάρτων του Οικισμού
Αριδαίας που αποτελεί υποέργο του έργου της αποχέτευσης της πόλης της Αριδαίας, ένα μέρος της
κατασκευής του είναι οι ιδιωτικές συνδέσεις με το εν λόγω δίκτυο. Οι παραπάνω συνδέσεις όπως
προβλέπεται και στην Απόφαση Ένταξης του έργου, δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη και η
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κατασκευή τους θα πρέπει να αποπληρωθεί από τους καταναλωτές της Επιχείρησης. Η πρόβλεψη
της μελέτης για το κόστος και τον αριθμό των ιδιωτικών συνδέσεων ανέρχεται σε 340,00 € χωρίς το
Φ.Π.Α. ανά σύνδεση και για 3.300 συνδέσεις. Το παραπάνω ποσό μετά την έκπτωση του 46 % που
προσέφερε ο εργολάβος και την προσθήκη του εργολαβικού οφέλους 18 %, των απροβλέπτων μέχρι
9 % και την αναθεώρηση τιμών ανέρχεται περίπου σε 240,00 € προ Φ.Π.Α. ανά σύνδεση. Το ακριβές
ποσό θα προκύψει μετά την κατασκευή των συνδέσεων και τον υπολογισμό των απροβλέπτων και
τις αναθεωρήσεις τιμών.
Για την εμπρόθεσμη είσπραξη του παραπάνω ποσού από τους καταναλωτές, αυτό θα πρέπει να
ενσωματωθεί στους λογαριασμούς που θα εκδώσει η Επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία που
προβλέπεται η παράδοση του υποέργου του αποχετευτικού δικτύου. Δεδομένου λοιπόν ότι το
υποέργο θα παραδοθεί σε δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του
στις 24.11.2015, η είσπραξη του κόστους των συνδέσεων θα πρέπει να ενσωματωθεί στους έξι
επόμενους λογαριασμούς που θα εκδοθούν από την Επιχείρηση μέχρι το τέλος του 2017.
Έτσι προτείνω:
1. Την χρέωση του κόστους της κάθε μίας ιδιωτικής σύνδεσης με το νέο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης
της Αριδαίας, το οποίο ανέρχεται σε 240,00 € περίπου πλέον Φ.Π.Α. 23 % σε έξι ισόποσες δόσεις
των 40 ,00 € έκαστη πλέον Φ.Π.Α. 23 % με την επιφύλαξη ότι η τελευταία δόση θα διαμορφωθεί
έπειτα από την ολοκλήρωση των συνδέσεων και τον ακριβή υπολογισμό του κόστους τους.
2. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί στους λογαριασμούς των κοινόχρηστων παροχών ύδρευσης και
αποχέτευσης των οικοδομών που θα εκδώσει η Επιχείρηση για τα τρία τετράμηνα του 2016 και τα
τρία τετράμηνα του 2017. Στις περιπτώσεις ακινήτων με έναν χρήστη οι χρεώσεις θα
πραγματοποιηθούν στο λογαριασμό ύδρευσης και αποχέτευσης του ακινήτου.
3. Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αλμωπίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.»
Σχετική είναι και η αριθμ.17/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.
Αλμωπίας, την οποία τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν υπόψη σε ηλεκτρονική μορφή.
Κατόπιν το λόγο πήρε ο κ. Πασόης Δημήτριος ο οποίος μεταξύ άλλων είπε τα εξής: «Εμείς
προτείνουμε να αρχίσουν οι εκδόσεις μετά τις συνδέσεις, όχι από τώρα γιατί πιστεύουμε ότι το έργο
θα κρατήσει πάνω από 3 – 4 χρόνια, οπότε είναι προκαταβολή και οπότε είναι καθαρά εισπρακτικό
μέτρο». Κατόπιν τέθηκαν ερωτήσεις από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Αριδαίας και στην συνέχεια
δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις από τον εισηγητή.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την αριθμ.17/2016
απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΥΑ και έλαβε υπόψη
Την αριθμ. 17/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και τις
σχετικές αναφερόμενες σε αυτήν διατάξεις
Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010
και κατόπιν διαλογικής συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά της με αριθμ. 03/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με 16 ψήφους υπέρ)
Εγκρίνει την αριθμ. 17/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.
Αλμωπίας που αφορά στην καταβολή τελών ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στο
νέο δίκτυο ακαθάρτων της πόλης της Αριδαίας, που έχει ως εξής:

1. Την χρέωση του κόστους της κάθε μίας ιδιωτικής σύνδεσης με το νέο δίκτυο ακαθάρτων της
πόλης της Αριδαίας, το οποίο ανέρχεται σε 240,00 € περίπου πλέον Φ.Π.Α. 23 % σε έξι ισόποσες
δόσεις των 40 ,00 € έκαστη πλέον Φ.Π.Α. 23 % με την επιφύλαξη ότι η τελευταία δόση θα
διαμορφωθεί έπειτα από την ολοκλήρωση των συνδέσεων και τον ακριβή υπολογισμό του
κόστους τους.
2. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί στους λογαριασμούς των κοινόχρηστων παροχών ύδρευσης και
αποχέτευσης των οικοδομών που θα εκδώσει η Επιχείρηση για τα τρία τετράμηνα του 2016 και τα
τρία τετράμηνα του 2017. Στις περιπτώσεις ακινήτων με έναν χρήστη οι χρεώσεις θα
πραγματοποιηθούν στο λογαριασμό ύδρευσης και αποχέτευσης του ακινήτου.
3. Η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αλμωπίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.
Καταψήφισαν: ο κ. Πασόης Δημήτριος, ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ και η κα Μπαγκή
Αικατερίνη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 53/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 23-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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