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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αριθµ. Απόφασης 546/2011 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Θέµα:  Περί καθορισµού και αναπροσαρµογής ή µη τέλους πόσιµων υδάτων έτους 

2012 (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 741/2011) 
 

Σήµερα την 13η  του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Χερσονήσου στην έδρα του ∆ήµου (αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.) ύστερα από 
την, µε αρ. πρωτ. 34378/09-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε 
και επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων  
67 και 68 του Ν.3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι 
εφτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους τέσσερεις (4) Προέδρους 
/Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων και των τεσσάρων (4) Προέδρων 
Τοπικών Συµβουλίων Νέων, ήταν: 

 
       Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  

     Παρόντες  
1 ∆ανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 14 Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 
2 Μαστοράκης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος 15 Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 
3 Φιλιππάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος 16 Βουράκης Ιωάννης, Μέλος  ∆Σ 
4 Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος 17 Μπαγουράκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 
5 Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 18 Φανουράκης Ζαχαρίας, Μέλος ∆.Σ 
6 Μακράκης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 19 Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ 
7 Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος  ∆.Σ 20 Μπελιβάνης Νικόλαος, Μέλος ∆Σ 
8 Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία-Γραµµατέας ∆Σ 21 Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος  ∆Σ 
9 Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ 22 Καλαϊτζάκης  Εµµανουήλ, Μέλος ∆Σ 
10 Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος ∆.Σ 23 Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆Σ 
11 Βασιλάκης Μιχαήλ, Μέλος ∆.Σ. 24 Μουντράκης Ιωάννης, Μέλος ∆Σ 
12 Πλευράκης  Εµµανουήλ,, Μέλος ∆.Σ. 25 Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία, Μέλος  ∆Σ 
13 ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ 26 Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος, Μέλος ∆Σ 

        Απόντες  
1. Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ. 
 

Ο οποίος δε προσήλθε, αν και 
προσκλήθηκε νόµιµα  µε την αριθµ. 
πρωτ. 34378/09-12-2011 πρόσκληση 
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του Προέδρου. 

Β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
          Παρόντες          
  1.Τσαπάκης Αλέξανδρος Λ.Χερσονήσου 
  2. Αναγνωστάκης Εµµανουήλ Γουβών 
  3. Μαυροφοράκης Ιωάννης Κ.Βάθειας   
  4. Αργυράκης Κω/νος  Κρασίου   

         Απόντες   
 Κανείς    

 
Γ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ 
                 Παρόντες                                             Απόντες 

1.Μιχελεκάκης Ιωάννης, Χερσονήσου 
2.Κατσούλης Αριστόδηµος, Μαλίων 
3.Κουνενός Αντώνης, Γουβών  
4. Κτιστάκης Ιωάννης, Επισκοπής  

             
                  Κανείς  

 Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα  
µε την αριθµ. πρωτ. 34378/09-12-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου. 

Ο ∆ήµαρχος κ.Ζαχαρίας ∆οξαστάκης  προσκλήθηκε  νόµιµα και  παρίσταται στη 
συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Μανουσάκη Ελένη  υπάλληλος του ∆ήµου 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 26 
µέλη–  ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το  
παρακάτω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης. 

  
Θέµα 7ο: «Περί καθορισµού και αναπροσαρµογής ή µη τέλους πόσιµων υδάτων 

έτους 2012 (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 741/2011)» 

Αριθµός Απόφασης   546/2011 
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
έθεσε υπόψη των Μελών του την υπ’ αριθµ. 741/2011 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ,η οποία αναφέρει τα εξής:  
ΘΕΜΑ 3 ο : « (εκτός ηµερήσιας διάταξης) : Αναπροσαρµογή ή µη τέλους 
πόσιµων υδάτων έτους 2012 ». 
Αριθµός Απόφασης : 741 / 2011 
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από τα µέλη της την 
έγκριση για την εισαγωγή του θέµατος προς συζήτηση ως κατεπείγον, για το λόγο ότι, δεν έχει 
συµπεριληφθεί στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και επείγει η συζήτηση του αφού αφορά 
αναπροσαρµογή τελών για τοέτος 2012. . 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν τη εισήγηση του Προέδρου τους, έλαβαν 
υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική 
συζήτηση από την οποία προέκυψε ότι το ανωτέρω θέµα ήταν πράγµατι κατεπείγον, 

Αποφασίζουν οµόφωνα: 
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1. Κρίνουν το θέµα ως κατεπείγον. 
2. Η συζήτηση του θέµατος θα γίνει στην αρχή της συνεδρίασης πριν από την συζήτηση των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µε σειρά τρίτο στα τέσσερα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
Για το παραπάνω θέµα της εκτός ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Χερσονήσου, θέτοντας υπόψη των µελών της την από 25-11-2011 εισήγηση της 
Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είπε τα εξής: 

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική 
επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 
Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων 
και εισφορών απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
Το γεγονός ότι µε την υπ’ αρ. 351/2008 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Μαλίων 
(σύµφωνα µε την οποία διατηρούνταν σε ισχύ η 59/2008 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην 
Μαλίων) είχε καθοριστεί το ύψος του τέλους εµπορίας πόσιµων υδάτων σε 0,0018 € ανά λίτρο 
νερού και όταν γίνεται πρόσµιξη νερού µε χυµούς και άλλες ουσίες, προτείνεται να µη γίνει καµία 
µεταβολή το έτος 2012 στο ποσό του εν λόγω τέλους και να ισχύσει όπως αυτό Α∆Α: 456ΑΩΗΜ-
7ΚΤ είχε καθοριστεί µε την ανωτέρω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµων, 
δηλ. 0,0018 € ανά λίτρο νερού. 

Στη συνέχεια o Πρόεδρος της Οικονοµικής κάλεσε τα µέλη της να λάβουν σχετική 
απόφαση. 
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010. 
2. Την αρίθµ. 351/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Μαλίων 
3. την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εισηγείται να µη γίνει καµία µεταβολή το έτος 2012 στο ποσό του τέλους εµπορίας ποσίµων 
υδάτων και να ισχύσει όπως αυτό είχε καθοριστεί µε την αρίθµ. 351/2008 απόφαση του Πρώην 
∆ήµου Μαλίων, σύµφωνα µε την οποία διατηρούνταν σε ισχύ η αρίθµ. 59/2008 απόφαση του 
πρώην ∆ήµου Μαλίων, δηλ. 0,0018 € ανά λίτρο νερού. 
2. Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 741 / 20»  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 

αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, την υπ’ αριθµ. 741/2011 Απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής, τις αρίθµ. 59/2008 και  351/2008 αποφάσεις του πρώην 
∆ήµου Μαλίων, τις διατάξεις του άρθρου 65,67 και 69 Ν.3852/2010 και ύστερα  από 
διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθµ. 741/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία 
εισηγείται  να µη γίνει καµία µεταβολή το έτος 2012 στο ποσό του τέλους εµπορίας 
ποσίµων υδάτων και να ισχύσει όπως αυτό είχε καθοριστεί µε την αρίθµ. 351/2008 
απόφαση του Πρώην ∆ήµου Μαλίων, σύµφωνα µε την οποία διατηρούνταν σε ισχύ η 
αρίθµ. 59/2008 απόφαση του πρώην ∆ήµου Μαλίων, δηλ. 0,0018 € ανά λίτρο νερού.  
� Η απόφαση αυτή πήρε  αύξοντα αριθµό    546/2011 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως: 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ανελάκης Γεώργιος  Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία Φιλιππάκης Κων/νος 
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  Κατσαµποξάκης  Σπυρίδων 
  Μαστοράκης Ιωάννης 
  Χειρακάκης Γεώργιος 
  Μακράκης Γεώργιος 
  Ανυφαντάκης Εµµανουήλ  
  Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος 
  Ζερβάκη Ιωάννα 
  Βασιλάκης Μιχαήλ  
  Πλευράκης Εµµανουήλ 
  ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 
  Σταυρουλάκης Νικόλαος 
  Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 
  Βουράκης Ιωάννης 
  Μπαγουράκης Γεώργιος 
  Φανουράκης Ζαχαρίας 
  Αργυράκης Νικόλαος 
  Μπελιβάνης Νικόλαος 
  Χατζάκης Ευάγγελος 
  Καλαϊτζάκης  Εµµανουήλ 
  Μουντράκης Ιωάννης 
  Λουλουδάκης Απόστολος 
  Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία 
  Χατζηπαναγιώτης  Αντώνιος 

          Η Γραµµατέας                     
 Μανουσάκη   Ελένη                 
                                                                            Γούρνες 

Ακριβές απόσπασµα 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

∆ανελάκης Γεώργιος 
Μ.Ε.∆.  

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
 

Βασιλάκης Νικόλαος 
 

 


