Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 10/2010
ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κπζήξσλ.
Αξηζκ. Απόθαζεο 175/2010

ΠΔΡΗ : «Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο».

ηα Κύζεξα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 22/6/2010 (εκέξα Σξίηε , κήλαο
Ηνύληνο, έηνο 2010), θαη ώξα 19:30 κ.κ. ήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην
Κπζήξσλ κεηά ηελ από 18/6/2010 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ
επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο πκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 92 & 103 ηνπ Ν.
3463/2006 (Γ.Κ.Κ.). Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε
ζύλνιν 13 κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ επξέζεζαλ παξόληεο 8.
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Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κπζήξσλ θαη
αθνύ εηζεγήζεθε ην ηξίην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη :

τετ: α) Σν άξζξν 93 ηνπ Ν. 3463/2006.
β) Ζ ππ’ αξηζκ. 165/2007 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
(Καλνληζκόο Ύδξεπζεο).
Μεηά ηελ 45/2010 Απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, πξνηείλνπκε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, ηελ θάησζη ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο θαη ηελ
έθδνζε θαλνληζηηθήο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ (Ν.3463/2007) θαη ζπγθεθξηκέλα:
Να πξνζηεζεί ζην άξζξν 10, λέα παξάγξαθνο κε αύμνληα αξηζκό 9 κε ηελ νπνία ζα
ζεζπίδεηαη ζηα ηέιε ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, επαγγεικαηηθό ηηκνιόγην, ζα θαζνξίδεηαη
ε ηηκή ηνπ 1,30 Δπξώ αλά θπβηθό, αληί ηνπ θιηκαθσηνύ θαη νη πξνϋπνζέζεηο
ρνξήγεζεο- άξζεο ηνπ, νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα είλαη:
α) Αίηεζε- Τπεύζπλε Γήισζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηώλ κε ηελ νπνία ζα
δεηνύλ ηελ έληαμή ηνπο ζην επαγγεικαηηθό ηηκνιόγην θαη ζα δειώλνπλ , ηε ζέζε ηνπ
αθηλήηνπ, ηνλ αξηζκόο ηνπ πδξνκεηξεηή, όηη ην λεξό ζα ρξεζηκνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη όηη ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο
ηεο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ηνπ λεξνύ, ζα ελεκεξώζνπλ άκεζα ηνλ Γήκν
β) άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ό,ηη άιιν απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμή ηεο.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζύλδεζεο γηα νηθηαθή ρξήζε ζα
επηβάιιεηαη πξόζηηκν.
Σέινο ζα ππάξρεη ειαθξώο πξνζαπμεκέλν πάγην ζηνπο επαγγεικαηηθνύο
πδξνκεηξεηέο , 8,00 Δπξώ ηελ ηεηξακελία, αληί γηα 7,00 Δπξώ ηνπ νηθηαθνύ.

__________________________________________________

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ όςηλ ηνπ :
Σνλ Γεκνηηθό θαη Κνηλνηηθό Κώδηθα,
Σν εηζεγεηηθό ππ’ αξηζκ. Φ4/23/2451/18-6-2010 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ, κε ην νπνίν
πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηνπ ζέκαηνο.

Α π ο υ α σ ί ζ ε ι

Ο μ ό υ ω ν α

Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Ύδξεπζεο θαη ηελ έθδνζε
θαλνληζηηθήο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ (Ν.3463/2007) θαη ζπγθεθξηκέλα:
Να πξνζηεζεί ζην άξζξν 10, λέα παξάγξαθνο κε αύμνληα αξηζκό 9 κε ηελ νπνία ζα
ζεζπίδεηαη ζηα ηέιε ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, επαγγεικαηηθό ηηκνιόγην, θαη θαζνξίδεηαη
ε ηηκή ηνπ ζην 1,30 Δπξώ αλά θπβηθό, αληί ηνπ θιηκαθσηνύ θαη νη πξνϋπνζέζεηο
ρνξήγεζεο- άξζεο ηνπ, νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα είλαη:
α) Αίηεζε- Τπεύζπλε Γήισζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επαγγεικαηηώλ κε ηελ νπνία ζα
δεηνύλ ηελ έληαμή ηνπο ζην επαγγεικαηηθό ηηκνιόγην θαη ζα δειώλνπλ , ηε ζέζε ηνπ
αθηλήηνπ, ηνλ αξηζκό ηνπ πδξνκεηξεηή, όηη ην λεξό ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά
θαη κόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη όηη ζε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο ηνπ λεξνύ, ζα ελεκεξώζνπλ άκεζα ηνλ Γήκν
β) ην επαγγεικαηηθό ηηκνιόγην ζα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ηα θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ηα πιπληήξηα, ηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ, νη
επηρεηξήζεηο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ηα εθηξνθεία δώσλ θαη νη ινηπέο επηρεηξήζεηο, κε
ηελ πξνζθόκηζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ό,ηη άιιν απνδεηθλύεη ηελ
ύπαξμή ηνπο.
Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ζύλδεζεο γηα νηθηαθή ρξήζε ζα
επηβάιιεηαη πξόζηηκν.
Οξίδεηαη ειαθξώο πξνζαπμεκέλν πάγην ζηνπο επαγγεικαηηθνύο πδξνκεηξεηέο , 8,00
Δπξώ ηελ ηεηξακελία, αληί γηα 7,00 Δπξώ ηνπ νηθηαθνύ.

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 175/2010
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Γη’ απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ
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1. ΒΔΝΔΡΖ TΑΤΡΟ
ΚΑΗΜΑΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ

2. ΒΔΕΟ ΛΑΕΑΡΟ
3. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
4. ΚΑΗΜΑΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ (Πξόεδξνο)
5. ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΑΗΜΑΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ

6. ΑΛΔΒΗΕΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
7. ΓΡΑΚΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (Γξακκαηέαο)
8. ΛΔΟΝΣΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (Αληηπ/δξνο)

