ΑΔΑ: Ω6ΙΞΩΞΖ-733
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 153/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 21ης Τακτικής Συνεδρίασης (δια περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 14288/10.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου, τα
email και τις καταγεγραμμένες – υποβληθείσες ψήφους (είκοσι εφτά)(27), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του
Ν.4635/2019 και τις οδηγίες της εγκυκλίου 163/29-05-2020 συγκέντρωσε τον πίνακα από τους Δημοτικούς
Συμβούλους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία καθώς και την ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτών (αν και
προσκλήθηκαν άπαντες) ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΑΠΟΝΤΕΣ
(Δεν υπέβαλαν πίνακα με την
ψήφο τους)
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ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής Ελάσσονος
Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)

Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος (άνευ ψήφου).

ΑΔΑ: Ω6ΙΞΩΞΖ-733
Αριθμός Απόφασης 153/2020
Θέμα: Καθορισμός τελών αποχέτευσης (Σχετ.:319/2020 απόφαση Ο.Ε.).
Ο πρόεδρος με την δια περιφοράς πρόσκληση με την οποία εισηγήθηκε την έγκριση της επιβολής
τέλους χρήσης βιολογικού, σε 35% επί της κατανάλωσης ύδρευσης, συνόδευε και την εισήγηση του 3ου
θέματος, δηλαδή την υπ΄ αριθ. 319/2020 απόφαση της Ο.Ε., με την οποία εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία
προς το Δ.Σ. τον καθορισμό τελών Αποχέτευσης για το 2021, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την εισήγηση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποί αναφέρει τα εξής ,
«Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-01-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να
θεσπίζει τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές ,ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και
ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να
τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη
με την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που
επιτάσσεται από την φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το
στοιχείο της νομιμότητας.
Στον Δήμο μας ισχύουν τα τέλη ύδρευσης- αποχέτευσης - άρδευσης όπως καθορίστηκαν με την ΑΔΣ 239/2019
για το έτος 2020 και εφεξής.
 20,00 € για την Δ.Ε. Προσοτσάνης
 15,00 € για την Δ.Ε. Σιταγρών
Από τις αρχές του 2020 έχει μπει σε δοκιμαστική λειτουργία η Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Προσοτσάνης
(Βιολογικός Καθαρισμός) και αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά στις αρχές του 2021 . Στην εγκατάσταση θα
συνδεθεί το δίκτυο αποχέτευσης της Κοινότητας Προσοτσάνης. Ήδη υπάρχει σημαντική επιβάρυνση του Δήμου με
έξοδα ρεύματος που ανέρχονται κατ΄ εκτίμηση σε 15.000,00 € ανά δίμηνο .
(Το έσοδο μόνο για την Κοινότητα Προσοτσάνης που βεβαιώθηκε το 2020 ανήλθε σε 38.350,00 € .Οι παροχές
ανέρχονται σε 1.920 και μειώνονται συνεχώς.)
Συνεπώς θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση για τον καθορισμό Τέλους
Αποχέτευσης έτους 2021 και ειδικώς για την κοινότητα Προσοτσάνης .
Ακολούθως ο Πρόεδρος αφού είδε την εισήγηση της Υπηρεσίας πρότεινε να μην γίνει αύξηση στο πάγιο τέλος
αποχέτευσης όπως αυτό καθορίστηκε με την 239/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να οριοθετηθούν και να
επιβληθούν συντελεστές χρήσης για τις Δημοτικές ή τοπικές κοινότητες που θα συνδεθούν με τον βιολογικό
Καθαρισμό.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ είδε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη,
τις διατάξεις του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον. διοικήσεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις
των άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-01-2005 και τη σχετική
νομολογία, την 239/2019 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, την σημαντική Οικονομική Επιβάρυνση του
Δήμου Προσοτσάνης από την Λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού ,
Μετά από κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως),όπου διατυπώθηκε αρνητική
άποψη(ψήφος) των κ.κ.Ηλιάδη Μιχαήλ και Ντεμίρη Αθανασίου οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά και αντιπρότειναν
ότι για να ισορροπήσουμε τα ανταποδοτικά μας, έπρεπε να δοθούν οι αρδευτικές γεωτρήσεις και όχι να γίνουν
αυξήσεις στα τέλη αποχέτευσης .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο ( με την λήψη διακριτών αποφάσεων )
Α) την ισχύ ίδιων συντελεστών των παγίων τελών χρήσης αποχέτευσης έτσι όπως αυτά καθορίστηκαν με την
αριθ.239/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
Β)την επιβολή τέλους 35% επί της κατανάλωσης ύδρευσης, πλέον των παγίων χρήσης της 239/2019 ΑΔΣ για
όσες Κοινότητες είναι συνδεδεμένες ή πρόκειται να συνδεθούν με τον Βιολογικό Καθαρισμό επεξεργασίας λυμάτων
του Δήμου Προσοτσάνης
Μειοψηφούντων των κ.κ. Ηλιάδη Μιχαήλ και Ντεμίρη Αθανασίου για το λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό της
παρούσας απόφασης.»

ΑΔΑ: Ω6ΙΞΩΞΖ-733
Οι κ.κ. Λύσσελης Άγγελος, Ηλιάδης Μιχαήλ, Νούσης Νικόλαος, Χατζησαββίδης Δημήτριος,
Παπαδοπούλου Σουλτάνα, Τσαουσίδης Ιωάννης, Παυλίδης Πέτρος, Ντεμίρης Αθανάσιος, Παπαδόπουλος
Αλέξανδρος, Συμεωνίδου Σοφία, Λευκόπουλος Αναστάσιος, Τερνεκτσής Ιωάννης και Τσαουσίδου –
Αετοπούλου Κατίνα ψήφισαν αρνητικά διότι: «όχι στον καθορισμό τελών αποχέτευσης, διότι η Δημοτική Αρχή
προτείνει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να εξαιρεί την κατανάλωση των παροχών ύδρευσης που δεν είναι
συνδεδεμένοι με την αποχέτευση πχ. σε σπίτια που έχουν δύο ή και περισσότερες παροχές και ποτίζουν τον κήπο
τους ή και σε οικόπεδα που ποτίζουν μόνο κήπους και δέντρα, δεν εξαιρούνται οι παροχές αυτές.
Δε συμφωνούμε στην επιβολή τέλους 35% στην αποχέτευση, διότι στα ανταποδοτικά, το τμήμα της αποχέτευσης
είναι πλεονασματικό και καλύπτει μέρος της άρδευσης που είναι ελλειμματική. Προτείνουμε να γίνει διαχωρισμός
της άρδευσης που έχει έλλειμμα πάνω από 100.000 ευρώ και έτσι ξεχωριστά σε κάθε τμήμα να υπολογιστεί η
ανταποδοτικότητα. Καμιά αύξηση φέτος να μη γίνει. Τα ποσά που αναφέρονται, 15.000 ευρώ ανά δίμηνο και 90.000
ευρώ το χρόνο για τον βιολογικό, μπορούν να καλυφθούν αν ισοσκελισθεί το τμήμα της άρδευσης ή αν δοθούν οι
γεωτρήσεις στους ωφελούμενους δημότες μας.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η παρούσα συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες
του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019
3. Την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Το με αρ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ
5. την υπ΄ αριθ. 319/2020 απόφαση της Ο.Ε.
6. το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
7. την ηλεκτρονική αλληλογραφία – ψηφοφορία των Δημοτικών Συμβούλων
8. Το γεγονός ότι συμμετείχαν 27 από τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή μεγαλύτερο των
2/3 που απαιτείται από το Νόμο
9. Τον πίνακα με τη θετική ή αρνητική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετείχαν στη
συνεδρίαση:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ.Σ
ΨΗΦΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
(Δεν υπέβαλαν
πίνακα με την
1 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ψήφο τους) ΘΕΤΙΚΗ
2 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
4 ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
5 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
6 ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ
8 ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
9 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΗ
10 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
12 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΤΙΚΗ
13 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗ
14 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
Αντιπολίτευσης)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
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ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΔΑ:
Ω6ΙΞΩΞΖ-733
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ
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ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
(Επικεφαλής
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)

ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Καθορίζει από 01/01/2021 την επιβολή τέλους χρήσης Βιολογικού καθαρισμού Λυμάτων
Προσοτσάνης σε ποσοστό 35% επί της κατανάλωσης ύδρευσης ανά παροχή, με τιμή υπολογισμού
χρέωσης την ελάχιστη της κλίμακας που ισχύει σε κάθε Κοινότητα, για όσες Κοινότητες είναι
συνδεδεμένες ή πρόκειται να συνδεθούν με τον Βιολογικό Καθαρισμό επεξεργασίας Λυμάτων του
Δήμου Προσοτσάνης.
2. Παραμένουν σε ισχύ τα με την 239/2019 Α.Δ.Σ. ορισθέντα πάγια τέλη αποχέτευσης ήτοι:
Δ.Ε. Προσοτσάνης 20 ευρώ ανά παροχή
Δ.Ε. Σιταγρών 15 ευρώ ανά παροχή.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λύσσελη Αγγέλου, Ηλιάδη Μιχαήλ, Νούση Νικόλαου,
Ντεμίρη Αθανασίου, Τερνεκτσή Ιωάννη, Τσαουσίδη Ιωάννη, Παπαδόπουλου Αλεξάνδρου, Παυλίδη Πέτρου,
Χατζησαββίδη Δημητρίου, Παπαδοπούλου Σουλτάνας, Συμεωνίδου Σοφίας, Λευκόπουλου Αναστασίου, και
Τσαουσίδου-Αετοπούλου Κατίνας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

