
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 22ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 13η  Νοεμβρίου 2020 

 

Σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

στην 22η τακτική συνεδρίαση που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 5476/9-11-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη 

Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετέχουν 

στην τηλεδιάσκεψη  15 μέλη.  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 1.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 

2.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  
2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
(συνδέθηκε πριν το 3ο θέμα) 

3.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                
4.Ιωάννης Θ.Ζιώγας 

5.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        
 

6.Αντώνιος Ν.Λουρής   

7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        
 

8.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                    

9.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας    (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
11.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

12.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

13.Μουζάκη Αντ. Σώζα  

14.Στυλιανός Γ. Γκρέκας    

15.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς  

  

  

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα ενώ δεν 

συμμετέχει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας. 
Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον τεχνικό 

συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών. 

Συνδέθηκε ο κ. Εμμανουήλ Λέανδρος πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος. 

Αποχώρησαν ο κ. Βαλεράς πριν την ψήφιση του 4ου θέματος και ο κ. Λέανδρος πριν τη συζήτηση 

του 5ου θέματος, από την τηλεδιάσκεψη . 
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Θέμα 5ο : Καθορισμός των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2021.   

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος 

το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι σχετικές με την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Για την επιβολή 

και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη: 

Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο 

νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, όπου ορίζεται, ότι 

σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος δικαιούται να επιβάλλει 

τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης, τα 

δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου. Δεν 

επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την 

εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα. 

Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 46735/20, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 

‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις διατάξεις του άρθρου 64 

του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων τινών 

συναφών διατάξεων», ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες 

στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της 

αντίστοιχης υπηρεσίας.  

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη 

να : 

-καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα 

στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την 

ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, 

-μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, 

άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

-καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του 

δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Κέας: 

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019. 

Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 522.429,86 €.  

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.199,47 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 68.900,33 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 900,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10.954,12 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 15.359,18 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 135.892,76 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 20.369,61 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 52.046,03 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 9.026,01 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2018), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 204.782,35 € 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 406.949,09€ 
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Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.923,41 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 300,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.974,50 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 406,13 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 124.942,87 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.404,87 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 39.177,04 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.032,63 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2018), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 204.782,35 € 

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2020 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 405.793,15€ 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.700,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 82,40 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 300,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.832,43 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 703,32 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 111.967,69 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.188,56 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 26.010,84 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.682,67 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2019), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 230.325,24 € 

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους 

111.500,00 € 

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την υπηρεσία ύδρευσης 

και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 517.293,15 €. 

Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των δαπανών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2019 

• Για το σύνολο του έτους 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και 

αποχέτευσης για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 292.104,62 €.  

Στο σύνολο των ανωτέρω δαπανών συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 16.400,00 €, το οποίο 

εγγράφεται σε κωδικούς άλλων υπηρεσιών αλλά αφορά πραγματικά την υπηρεσία ύδρευσης. 

• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία 

ύδρευσης και αποχέτευσης  για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 183.322,76 € 

Ομοίως και αναλογικά, στο σύνολο των ανωτέρω δαπανών συμπεριλαμβάνεται και ποσό ύψους 

10.973,33 €, το οποίο εγγράφεται σε κωδικούς άλλων υπηρεσιών αλλά αφορά πραγματικά την 

υπηρεσία ύδρευσης. 

 

Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2020 

• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία 

ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 99.342,14€.  

• Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να 

ανέλθουν στο ύψος των 170.347,08 €. 
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• Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των δαπανών του Δήμου για την 

κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 

269.689,22 €  

 

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2020, αναμένεται να 

ξεπεράσουν το σύνολο των δαπανών που προβλέπεται πως θα πραγματοποιηθούν κατά 

247.603,93 €. Το ποσό αυτό, θα μεταφερθεί σαν χρηματικό υπόλοιπο, στον κωδικό 5113.01 του 

Π/Υ του 2021.   

 

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2021 

Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οικονομικού 

έτους 2020. 

 

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2021, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις, που 

παρατίθενται στην υπ’ αριθμ. 206/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε το ύψος 

των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Κέας για το 

2020, όπως παρατίθενται παρακάτω: 

 

Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει: 

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει στον 

καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο διακόπτη και 

τον μετρητή. 

Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων τους, από 

την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας παροχής δύναται να πληρωθεί 

σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους. 

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης 

Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των 

τελών ύδρευσης. 

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €. 

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €. 

Πάγιο ύδρευσης 

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν των μετρητών της 

περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης. 

Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών 

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε μεταφορά 

– μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου. 

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή 

Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση - ένσταση 

του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει ότι αυτός λειτουργεί 

μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%). 

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών 

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ.) για 

κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος προμήθειας 

υδρομετρητή) 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι: 

α) Οικιακή χρήση. 

β) Επαγγελματική χρήση. 

γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο. 

ΙΟΥΛΙΔΑ 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 

 51 - 100 κυβ. 1,07 € 

 101 - 150 κυβ. 1,94 € 

 151 - 200 κυβ. 2,94 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 

Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 

 51 - 100 κυβ. 0,68 € 

 101 - 150 κυβ. 1,45 € 

 151 - 200 κυβ. 2,90 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ 

α) Οικιακή χρήση. 

β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία. 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 

 51 - 100 κυβ. 1,07 € 

 101 - 150 κυβ. 1,94 € 

 151 - 200 κυβ. 2,90 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο. 

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης. 

• Οικισμός Κορησσίας: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 

γ. Οικίες: 5 €/μ2 
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• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2 

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2 

γ. Οικίες: 7 €/μ2 

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης: 

• Οικισμός Ιουλίδας: 5 € 

• Οικισμός Κορησσίας: 10 € 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 € 

Γ. Τέλος Αποχέτευσης: 

• Οικισμός Ιουλίδας: 0 € 

• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν το 

συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %. 

 

 

Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021  

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0321 Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο   3.000,00 € 

0322 Τέλος ύδρευσης και πάγιο ύδρευσης  48.000,00 € 

0323 Τέλος επαναφοράς υδροληψίας    300,00 € 

0324 Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού   9.500,00 € 

0341 Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 

αποχέτευσης - Τέλος αποχέτευσης - Πάγιο 

αποχέτευσης 

 11.500,00 € 

2112 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης - Τακτικά 

έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης 
113.000,00 € 

2114 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης - 

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης 
 14.000,00 € 

3212 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ύδρευση 205.640,52 € 

3214 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση  23.252,89 € 

5113 
Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2020 

υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης  247.603,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ 675.797,34 € 

 

Σημείωση: 

Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2021, προσδιορίζονται με βάση την 

πορεία εισπράξεων των ετών 2019 και 2020. Η πρόβλεψη των κωδικών 3212 και 3214, αφορά την 

πρόβλεψη είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων ΠΟΕ ύδρευσης και αποχέτευσης που θα 

επαναβεβαιωθούν στο 2021. Το αναγραφόμενο ποσό, προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων 

υπολοίπων ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2020 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85). Συνεπώς, η 

πραγματική πρόβλεψη είσπραξης από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν, θα 

είναι: 228.893,41 – 167.821,37 = 61.072,04 €.   

ΑΔΑ: ΩΘΟΗΩΕΔ-ΜΝΥ



 

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2021 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με τις 

προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

60 Μισθοδοσία 121.951,00 € 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  25.426,00 € 

62 Παροχή υπηρεσίας 143.110,50 € 

64 Διάφορα έξοδα   4.000,00 €  

66 Προμήθεια αναλώσιμων  75.600,11 € 

71 Προμήθεια παγίων  62.800,00 € 

74 Μελέτες  49.600,00 € 

81 Υποχρεώσεις ΠΟΕ  25.488,36 € 

85 Πρόβλεψη μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων 

167.821,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ 675.797,34 € 

 

Συμπεράσματα:  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της υπ’ 

αριθμ. 46735/20 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2021», τα έσοδα του έτους 2021, τα 

οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 675.797,34 € εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις προβλεπόμενες 

ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2021 οι οποίες 

προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 675.797,34 €.  

Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης για το οικονομικό έτος 2021, 

προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις 

προβλεπόμενες δαπάνες. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων 

είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε 

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του 

τέλους.  

Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή 

τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει 

υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις 

υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, 

ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όσα εκτέθηκαν ανωτέρω και στα πλαίσια μιας 

δικαιότερης ανακατανομής των χρεώσεων των τελών αποχέτευσης που δεν θα επηρεάσει το σύνολο των 

προβλεπόμενων εσόδων της υπηρεσίας, με την υπ’αριθμ. 169-2020_6Μ4ΘΩΕΔ-Σ8Ω απόφασή της, 
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εισηγείται την αλλαγή στους συντελεστές χρέωσης της αποχέτευσης του οικισμού ΒΟΥΡΚΑΡΙ-

ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ και συγκεκριμένα τη διαμόρφωση (μείωση) του συντελεστή του τέλους 

αποχέτευσης από 70% σε 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα και την διατήρηση των 

υπολοίπων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ως έχουν για το έτος 2021.  

 

Κατά συνέπεια με βάση τα ανωτέρω προτείνεται οι συντελεστές να διαμορφωθούν ως εξής:  

Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει: 

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει στον 

καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο διακόπτη και 

τον μετρητή. 

Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων τους, 

από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας παροχής δύναται να 

πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους. 

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης 

Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των 

τελών ύδρευσης. 

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €. 

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €. 

Πάγιο ύδρευσης 

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν των μετρητών της 

περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης. 

Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών 

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε 

μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου. 

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή 

Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση - 

ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει ότι αυτός 

λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%). 

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών 

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ.) για 

κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος προμήθειας 

υδρομετρητή) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι: 

α) Οικιακή χρήση. 

β) Επαγγελματική χρήση. 

γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο. 

ΙΟΥΛΙΔΑ 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 

 51 - 100 κυβ. 1,07 € 

 101 - 150 κυβ. 1,94 € 

 151 - 200 κυβ. 2,94 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 
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Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 

Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 

 51 - 100 κυβ. 0,68 € 

 101 - 150 κυβ. 1,45 € 

 151 - 200 κυβ. 2,90 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ 

α) Οικιακή χρήση. 

β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία. 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 

 51 - 100 κυβ. 1,07 € 

 101 - 150 κυβ. 1,94 € 

 151 - 200 κυβ. 2,90 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο. 

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης. 

• Οικισμός Κορησσίας: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 

γ. Οικίες: 5 €/μ2 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2 

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2 

γ. Οικίες: 7 €/μ2 

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης: 

• Οικισμός Ιουλίδας: 5 € 

• Οικισμός Κορησσίας: 10 € 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 € 

Γ. Τέλος Αποχέτευσης: 

• Οικισμός Ιουλίδας: 0 € 

• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 
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Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν 

το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %. 

  

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Νικ.Δεμένεγας, κατέθεσε στην οικονομική υπηρεσία εναλλακτική 

πρόταση για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2021, η 

οποία πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 5552/12-11-2020 και είναι η εξής:  
«Λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή για τον καθορισμό των 

συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021 και τις αναλύσεις από 

τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και εσόδων και τις προβλέψεις δαπανών και εσόδων για το 

2021 που αφορούν την Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης, που μας κοινοποιήθηκαν από την οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλλουμε ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ προκειμένου 

να συζητηθεί κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και ψήφιση των 

συντελεστών των  Δημοτικών τελών. (παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18).  

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ του Συνδυασμού ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΕΑΣ αφορά στην 

εξίσωση την Τιμολογίων Ύδρευσης Οικιακής Χρήσης της ΙΟΥΛΙΔΑΣ και της ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ με τα 

αντίστοιχα Τιμολόγια Ύδρευσης Οικιακής Χρήσης της ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ.  

 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

ΙΟΥΛΙΔΑ προταση πλειοψηφίας 

 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή 

ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 

51 - 100 κυβ. 1,07 € 

101 - 150 κυβ. 1,94 € 

151 - 200 κυβ. 2,94 € 

201 και άνω 8,00 € 

 

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση 

κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

51 - 100 κυβ. 1,46 € 

101 - 200 κυβ. 1,75 € 

201 και άνω 2,00 € 

ΙΟΥΛΙΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως 

εξής: 

 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 

51 - 100 κυβ. 0,68 € 

101 - 150 κυβ. 1,45 € 

151 - 200 κυβ. 2,90 € 

201 και άνω 8,00 € 

 

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση 

κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

51 - 100 κυβ. 1,46 € 

101 - 200 κυβ. 1,75 € 

201 και άνω 2,00 € 

 

 
ΚΟΡΗΣΣΙΑ 

Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 

51 - 100 κυβ. 0,68 € 

101 - 150 κυβ. 1,45 € 

151 - 200 κυβ. 2,90 € 

201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

51 - 100 κυβ. 1,46 € 
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101 - 200 κυβ. 1,75 € 

201 και άνω 2,00 € 

 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ πρόταση πλειοψηφίας 

 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή 

ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 

51 - 100 κυβ. 1,07 € 

101 - 150 κυβ. 1,94 € 

151 - 200 κυβ. 2,94 € 

201 και άνω 8,00 € 

 

Β. Επαγγελματική Χρήση. (στην 

επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει 

την κτηνοτροφία) χρέωση κλιμακωτή 

ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

51 - 100 κυβ. 1,46 € 

101 - 200 κυβ. 1,75 € 

201 και άνω 2,00 € 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως 

εξής: 

 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 

51 - 100 κυβ. 0,68 € 

101 - 150 κυβ. 1,45 € 

151 - 200 κυβ. 2,90 € 

201 και άνω 8,00 € 

 

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση 

κλιμακωτή ως εξής: 

 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

51 - 100 κυβ. 1,46 € 

101 - 200 κυβ. 1,75 € 

201 και άνω 2,00 € 

 
Η μείωση των τιμολογίων της Ιουλίδας επιφέρει πολύ μικρή ποσοστιαία μείωση των εσόδων στον 

ΚΑΔ0322 «Τέλος ύδρευσης» δεδομένου ότι παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό παροχών στην Ιουλίδα οι 

περισσότερες είναι ανενεργές και χρεώνουν μόνο πάγιο. Οι ενεργές οικιακές παροχές στην Ιουλίδα 

γνωρίζουμε ότι είναι πολύ λίγες συγκριτικά με αυτές της Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου και 

Οτζιά διότι ο οικισμός της Ιουλίδας δεν είναι πλέον επιλογή για μόνιμη κατοικία από οικογένειες, οι δε 

εξοχικές κατοικίες με παροχή στο δίκτυο Ύδρευσης είναι ελάχιστες στην Ιουλίδα σε σχέση με την 

ευρύτερη τουριστική περιοχή Κορησσίας, Γιαλισκαρίου, Βουρκαρίου και Οτζιά. Μετά την λειτουργία 

του νέου, καινούριου δικτύου Ύδρευσης της Ιουλίδας οι δαπάνες για συντήρηση του δικτύου είναι 

πολύ μικρότερες σε σχέση με το τεράστιο και παλαιωμένο δίκτυο και τις αντλητικές εγκαταστάσεις τις 

Κορησσίας. Επίσης η αιτιολογία ότι το υψηλότερο τιμολόγιο στην Ιουλίδα αποδίδεται στο μεγάλο 

κόστος άντλησης λόγω υψομέτρου δεν είναι επαρκής πλέον. Η ενεργειακή κατανάλωση της άντλησης 

στην Ιουλίδα συγκριτικά με την αντίστοιχη στο σύνολο των αντλιοστασίων της Κορησσίας που τα 

τελευταία χρόνια λειτουργούν με συνεχή άντληση υπό πίεση, κατευθείαν στην κατανάλωση, χωρίς 

ενδιάμεση αποθήκευση και διανομή με υψομετρική πίεση, ανεβάζει το κόστος άντλησης πολύ ψηλά 

ώστε να είναι συγκρίσιμο με αυτό της Ιουλίδας. Εκτός όμως από τα τεχνικά και οικονομικά 

επιχειρήματα για την εξίσωση των συντελεστών χρέωσης σε όλες τις περιοχές του Δήμου, αυτό 

επιβάλλεται και για λόγους ίσης μεταχείρισης των Δημοτών. 

Οι υπόλοιποι  συντελεστές χρέωσης που αφορούν την Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης 

παραμένουν αμετάβλητοι: 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει: 

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει στον 

καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο διακόπτη και 

τον μετρητή. 

ΑΔΑ: ΩΘΟΗΩΕΔ-ΜΝΥ



Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων τους, από 

την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας παροχής δύναται να πληρωθεί 

σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους. 

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης 

Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των 

τελών ύδρευσης. 

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €. 

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €. 

Πάγιο ύδρευσης 

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν των μετρητών 

της περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης. 

Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών 

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε 

μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου. 

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή 

Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση- 

ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει ότιαυτός 

λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%). 

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών 

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ.) 

για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος προμήθειας 

υδρομετρητή) 

 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο. 

 Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης. 

 Οικισμός Κορησσίας: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 

γ. Οικίες: 5 €/μ2 

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2 

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2 

γ. Οικίες: 7 €/μ2 

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης: 

 Οικισμός Ιουλίδας: 5 € 

 Οικισμός Κορησσίας: 10 € 

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 € 

Γ. Τέλος Αποχέτευσης: 

 Οικισμός Ιουλίδας: 0 € 

 Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 

 Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 

(Προτείνεται εξίσωση του τέλους αποχέτευσης με αυτό της Κορησσίας) 

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. 

Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α ́ δόσης να δοθεί έκπτωση 

10 %. 
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Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021 2020 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

2021 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2021 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ  ΠΟΣΟ  ΠΟΣΟ 

0321 Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο  5.700,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

0322 Τέλος ύδρευσης και πάγιο ύδρευσης  82,40 € 48.000,00 € 46.000,00 € 

0323 Τέλος επαναφοράς υδροληψίας  300,00 € 300,00 € 300,00 € 

0324 Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού  7.832,43 € 9.500,00 € 9.500,00 € 

0341 Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης - Τέλος 

αποχέτευσης - Πάγιο αποχέτευσης 703,32 € 11.500 € 11.500 € 

2112 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης - Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο 

ύδρευσης  111.967,69 € 113.000,00 € 110.000,00 € 

2114 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης - Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το 

πάγιο αποχέτευσης  18.188,56 € 14.000,00 € 14.000,00 € 

3212 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ύδρευση  26.010,84 € 205.640,52 € 205.640,52 € 

3214 Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση  4.682,67 € 23.252,89 € 23.252,89 € 

5113 Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2020 υπηρεσίας ύδρευσης και 

αποχέτευσης  230.325,24 € 247.603,93 € 247.603,93 € 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2020 111.500,00 €     

ΣΥΝΟΛΟ 517.293,15 € 675.797,34 € 670.797,34 € 

     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021 2020 2021 2021 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

60 Μισθοδοσία    121.951,00 € 121.951,00 € 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων    25.426,00 € 25.426,00 € 

62 Παροχή υπηρεσίας    143.110,50 € 143.110,50 € 

64 Διάφορα έξοδα    4.000,00 € 4.000,00 € 

66 Προμήθεια αναλώσιμων    75.600,11 € 75.600,11 € 

71 Προμήθεια παγίων    62.800,00 € 57.800,00 € 

74 Μελέτες    49.600,00 € 49.600,00 € 

81 Υποχρεώσεις ΠΟΕ    25.488,36 € 25.488,36 € 

85 Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων   167.821,37 € 167.821,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ 269.689,22 € 675.797,34 € 670.797,34 € 

Διαφορά εσόδων εξόδων (υπόλοιπο για μεταφορά στο 2021) 247.603,93 €    

 

Η εναλλακτική πρόταση του Συνδυασμού ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΕΑΣ συνοδεύεται από την 

κάτωθι υπ’αριθμ. 5573/12-11-2020 Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας: 

«Η Οικονομική Υπηρεσία έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 11 του ν. 4623_2019 ΦΕΚ 134Α/9-8-2019 όπου αναφέρεται: «Ο κατά την παράγραφο 3 του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που 

συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές 

προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων 

από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό 

στοιχείο.» 

ΑΔΑ: ΩΘΟΗΩΕΔ-ΜΝΥ



• Την εγκύκλιο 108/26-10-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί 

οικονομικών θεμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα την 

παράγραφο ΙΙ όπου αναφέρεται: «..η οικονομική υπηρεσία οφείλει να τοποθετηθεί επί ζητημάτων 

όπως λ.χ. ότι, σε μια εναλλακτική πρόταση, δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές 

δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν 

προβλέπονται από το νόμο ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του 

προηγούμενου οικονομικού έτους … ή ότι με την υιοθέτηση της εναλλακτικής πρότασης δεν 

ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός.» 

• Την παρ.1 του άρθρου 158 «Υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες Δήμων και Κοινοτήτων» του 

ν.3463_2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

παρατηρεί επί της κατατεθείσας εναλλακτικής πρότασης τα εξής: 

• Τα έσοδα που έχουν εγγραφεί προβλέπονται από διατάξεις νόμων. 

• Τηρείται η υποχρέωση ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών, και λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των 

κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών. 

• Τα  προτεινόμενα έσοδα επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών.» 

 

Στη συνέχεια η Δήμαρχος κα Βελισσαροπούλου αφού έλαβε το λόγο λέει τα εξής: 

«Αναφορικά με την πρόταση της Αντιπολίτευσης σχετικά με την μείωση των τιμολογίων της 

Ιουλίδας έχουμε σοβαρές και ποικίλες  ενστάσεις  σχετικά με τα εξής 

Αναφέρεται ότι η ποσοστιαία μείωση των εσόδων είναι μικρή , αλλά έχετε υπολογίσει   την 

κατακόρυφη αύξηση των εξόδων που έχουμε υποστεί  μετά την σύνδεση του νέου αγωγού 

ύδρευσης της Ιουλίδας τα τελευταία χρόνια; 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η  μελέτη για τον εν λόγω αγωγό έγινε επί Δημαρχίας του κου 

Δεμένεγα. Με τις συγκεκριμένες επιλογές που ίσχυσαν βάση της συγκεκριμένης μελέτης το κόστος 

λειτουργίας  των αντλιοστασίων της Ιουλίδας  εκτινάσσεται σε ποσοστό 55% του ενεργειακού 

κόστους όλου του νησιού , σε σχέση με τα έσοδα που κατά προσέγγιση αποτελούν το 16% του 

συνόλου .Άρα δεν ισχύει αυτό που αναφέρεται ότι το κόστος άντλησης στην περιοχή της 

Κορησσίας είναι υψηλότερο .  

Ενεργειακή κατανάλωση ύδρευσης

Περιοχή 2020 2019 2018 2017

Ιουλίδα 34.576 € 32.779 € 39.504 € 38.235 €

Υπόλοιπο Νησί 27.997 € 25.688 € 25.703 € 26.045 €

Ποσοστό Ιουλίδας 55% 56% 61% 59%  
 

 Το κόστος συντήρησης που ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ  καθώς και των υποχρεωτικών 

προσθηκών που καλούμαστε ως δημοτική αρχή να κάνουμε στο προσεχές διάστημα και αναφέρομαι 

στην αναγκαστική προσθήκη εξαρτημάτων- βάνες καθαρισμού- που δεν προβλέπονταν στη μελέτη 

αλλά υποχρεούμαστε να προσθέσουμε ώστε να μπορέσει να πλυθεί το δίκτυο το οποίο σημειωτέων 

δεν έχει πλυθεί από την εποχή που ξεκίνησε να λειτουργεί είναι πολύ μεγάλο.  
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Kόστος συντήρησης ύδρευσης

Περιοχή 2020

Ιουλίδα 20.443 €

Υπόλοιπο Νησί 3.968 €

Ποσοστό Ιουλίδας 84%  
 

Αναφερθήκατε στην Ιουλίδα ότι «δεν  είναι πλέον επιλογή για μόνιμη κατοικία από οικογένειες 

και ότι οι εξοχικές κατοικίες είναι ελάχιστες» . Επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό ως ιδιαίτερα 

υποτιμητικό για την Ιουλίδα  η οποία τα τελευταία χρόνια χαίρει ιδιαίτερης προσέλευσης κόσμου 

καθώς πολλές κατοικίες της νοικιάζονται κυρίως τους θερινούς μήνες.  

Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω σε εσάς και να γνωρίσω στους νεότερους ότι την εποχή του 

2003-2007 εποχή που οι χρηματοδοτήσεις των δήμων ήταν πενταπλάσιες των σημερινών , και το 

κόστος λειτουργίας των αντιλοστασιών ήταν μικρότερο οι χρεώσεις στην Ιουλίδα ήταν  για το 2003  

0,90 ευρώ στην πρώτη κατηγορία    ενώ το 2007 ανήλθε στο 1 ευρώ . 

Κλείνοντας, θεωρούμε ότι  τα τέλη της Ιουλίδας δεν πρέπει να αυξηθούν , ούτε και να μειωθούν 

και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι για την Κάτω Μεριά συνεχίζουμε να μην χρεώνουμε πάγια τέλη . 

Επίσης, υπενθυμίζω ότι στις προτάσεις των τελών που σας έχουν κατατεθεί υπάρχει εξίσωση του 

οικισμού Βουρκαριού – Γιαλισκαρίου με το αντίστοιχο της Κορησσίας.» 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
                  

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω 

διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 169-2020_6Μ4ΘΩΕΔ-Σ8Ω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την 

εναλλακτική κατατεθείσα πρόταση με αρ.πρωτ 5552/12-11-2020, την 5573/12-11-2020  Εισήγηση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας επί της εναλλακτικής πρότασης και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

 
Για την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής: 

Ψήφισαν ΥΠΕΡ, εννέα (9), οι κ.κ. Μουζάκης, Τζουβάρας, Κων.Δεμένεγας, Ζιώγας, Λουρής, 

Καμίλης, Πατηνιώτη, Βουτσινάς, και  Δεμένεγα,                         

Ψήφισαν ΚΑΤΑ, πέντε (5) οι κ.κ. Νικ.Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Σ.Μουζάκη, 

Γκρέκας,  

Για την εναλλακτική πρόταση του συνδυασμού ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΕΑΣ  

Ψήφισαν ΥΠΕΡ πέντε (5) οι κ.κ. Νικ.Δεμένεγας, Γροσομανίδη, Πατηνιώτης, Σ.Μουζάκη, 

Γκρέκας,  

Ψήφισαν ΚΑΤΑ εννέα (9), οι κ.κ. Μουζάκης, Τζουβάρας, Κων.Δεμένεγας, Ζιώγας, Λουρής, 

Καμίλης, Πατηνιώτη, Βουτσινάς, και  Δεμένεγα,                         

Ο κ. Λέανδρος έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και δεν ψήφισε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Εγκρίνει τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το 2021 ως 

εξής:  

Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €. 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει: 

α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει στον 

καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον αντεπίστροφο διακόπτη 

και τον μετρητή. 

Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων τους, 

από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας παροχής δύναται να 

πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους. 

Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης 

Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη εξόφληση 

των τελών ύδρευσης. 

Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €. 

Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €. 

Πάγιο ύδρευσης 

Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως, πέραν των μετρητών της 

περιοχής της Κάτω Μεριάς, λόγω μη σταθερής υδροδότησης. 

Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών 

Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε 

μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου. 

Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή 

Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση - 

ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει ότι 

αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%). 

Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών 

Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς κλπ.) για 

κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος προμήθειας 

υδρομετρητή) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι: 

α) Οικιακή χρήση. 

β) Επαγγελματική χρήση. 

γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο. 

ΙΟΥΛΙΔΑ 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 

 51 - 100 κυβ. 1,07 € 

 101 - 150 κυβ. 1,94 € 

 151 - 200 κυβ. 2,94 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 

Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,58 € 

 51 - 100 κυβ. 0,68 € 
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 101 - 150 κυβ. 1,45 € 

 151 - 200 κυβ. 2,90 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ 

α) Οικιακή χρήση. 

β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την κτηνοτροφία. 

Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 0,97 € 

 51 - 100 κυβ. 1,07 € 

 101 - 150 κυβ. 1,94 € 

 151 - 200 κυβ. 2,90 € 

 201 και άνω 8,00 € 

Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής: 

Από: 1 - 50 κυβ. 1,17 € 

 51 - 100 κυβ. 1,46 € 

 101 - 200 κυβ. 1,75 € 

 201 και άνω 2,00 € 

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο. 

• Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης. 

• Οικισμός Κορησσίας: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2 

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2 

γ. Οικίες: 5 €/μ2 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2 

β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2 

γ. Οικίες: 7 €/μ2 

Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης: 

• Οικισμός Ιουλίδας: 5 € 

• Οικισμός Κορησσίας: 10 € 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 € 

Γ. Τέλος Αποχέτευσης: 

• Οικισμός Ιουλίδας: 0 € 

• Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 

• Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα. 

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις. Εάν 

το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί έκπτωση 10 %. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 117/2020 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα συμμετέχοντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Δήμαρχος 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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