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Απόσπασμα από το πρακτικό 32/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

    Σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις 
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το 
με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12843/30-11-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Κ. Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 7ο :  Εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών 
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021. 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
5.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
 

Απόντες 

1. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 7ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος :  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 και τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, μεταξύ των 
οποίων και οι σχετικές με την επιβολή τελών φόρων και δικαιωμάτων.  

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 
Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) “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 46735/2020 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, 
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 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 Δωρίδος 

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019. 
 Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 664.265,95 €. 
 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού 

ύψους 418.821,90 € 

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2020 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού 
ύψους 81.418,64€ 

 Για την περίοδο Αυγούστου– Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να εισπραχθεί 
ποσό συνολικού ύψους 464.389,75 € 

 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 545.808,39 € 

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η 

εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

 Για το έτος 2019 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 
739.565,67 €. 

Στο σύνολο των δαπανών της ως άνω περιόδου, δεν έχουν προσμετρηθεί στην 
ισοσκέλιση επενδυτικές δαπάνες ύψους40.648,70 €, οι οποίες καλύφθηκαν από 
ΣΑΤΑ. 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την 
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό 
συνολικού ύψους 291.601,33 €. 

Στο σύνολο των δαπανών της ως άνω περιόδου, δεν έχουν προσμετρηθεί στην 
ισοσκέλιση επενδυτικές δαπάνες ύψους33.449,36 €, οι οποίες καλύφθηκαν από 
ΣΑΤΑ. 

 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 
2020 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την 
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό 
συνολικού ύψους 238.402,56 €. 

 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020 
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 307.405,83 €. 

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των δαπανών που 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
στην υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά 
στο ποσό των 545.808,39 €. 

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2020, 
τα οποία αναμένεται να φτάσουν στο ύψος των 545.808,39 € αναμένεται να 
ισοσκελίσουν με το σύνολο των δαπανών που προβλέπεται πως θα 
πραγματοποιηθούν.  
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 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2021 

 Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και 
αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021. 

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2021, βασίζεται στους συντελεστές και τις 
λοιπές χρεώσεις, που παρατίθενται στις υπ’ αρίθμ 138/2019, 139/2019 και 
145/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε το ύψος των 
συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου 
Δωρίδος για το 2020 όπως παρατίθενται παρακάτω: 

Α’. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 (Με βάσει τις 
ισχύουσες χρεώσεις)1.164.692,21 € 

Β΄. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 1.278.279,41 € 

Συμπεράσματα: 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46735/2020 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  1.164.692,21 € εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τις 
προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και 
αποχέτευσης του έτους 2021 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος 
των  1.278.279,41 €. 

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους 113.587.20 €, δεν δημιουργεί ανάγκη 
αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας, 
καθώς είναι επιτρεπτή βάσει του υπ’ αρίθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. 
Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της 
ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών.  

Συνεπώς, δεν απαιτείται και δεν προτείνεται αναπροσαρμογή / διαφοροποίηση 
των συντελεστών χρέωσης για το οικονομικό έτος 2021.  

Προτείνονται μικρές τροποποιήσεις και εξορθολογισμός: 

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους 113.587.20 €, δεν δημιουργεί ανάγκη 
αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας, 
καθώς είναι επιτρεπτή βάσει του υπ’ αρίθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. 
Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της 
ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών.  

Συνεπώς, προτείνεται μερική αναπροσαρμογή ορισμένων συντελεστών χρέωσης 
για το οικονομικό έτος 2021, ως εξής:  

 

Α.- ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

1. Το ετήσιο πάγιο τέλος ύδρευσης σε όλους τους ιδιοκτήτες των 
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υδροδοτουμένων ακινήτων του Δήμου ανά Τοπική Κοινότητα χρεώνεται στο Α’ 
Εξάμηνο (στους οικισμούς με εξάμηνα) και έχει ως εξής: 

1.1 Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας 
Ευπαλίουεκτός της Τ.Κ. Πύργου: 16,00 ευρώ. 

1.2 Ειδικά για την Τοπική Κοινότητα Πύργου Δ.Ε. Ευπαλίου: 30,00 ευρώ. 
1.3 Για τη Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων, ως ακολούθως:  

 

Α/Α 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΓΙΟ 
€ 

1 ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ 30,00 

2 ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ 30,00 

3 ΔΙΧΩΡΙΟΥ 30,00 

4 ΖΩΡΙΑΝΟΥ 30,00 

5 ΚΕΡΑΣΙΑΣ 30,00 

6 ΚΟΚΚΙΝΟΥ 40,00 

7 ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ 40,00 

8 ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ 30,00 

9 ΚΡΟΚΥΛΙΟΥ 30,00 

10 ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ 40,00 

11 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 40,00 

12 ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ 30,00 

13 

ΥΨΗΛΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ 30,00 

 

1.1 Για τη Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος ως ακολούθως :  
 

Α/
Α 

ΤΟΠΙΚΗ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΓΙΟ 
€ 

1 ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 16,00 

2 ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 16,00 

3 ΠΑΝΟΡΜΟΥ 16,00 

4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 16,00 
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5 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16,00 

6 ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ 16,00 

7 ΕΛΑΙΑΣ 16,00 

8 ΜΗΛΕΑΣ 16,00 

9 ΜΑΚΡΙΝΗΣ 30,00 

 

1.1 Για τη Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου ως ακολούθως:   
 

 

Α/
Α 

 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΠΑΓΙΟ 
€ 

1 ΑΒΟΡΟΥ 16,00 

2 ΒΡΑΪΛΑΣ 16,00 

3 ΔΑΦΝΟΥ 30,00 

4 ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ 30,00 

5 ΔΩΡΙΚΟΥ 30,00 

6 ΚΑΡΟΥΤΩΝ 16,00 

7 ΚΟΝΙΑΚΟΥ 30,00 

8 ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ 16,00 

9 ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ 30,00 

10 ΣΤΙΛΙΑΣ 30,00 

11 ΣΥΚΕΑΣ 30,00 

12 ΣΩΤΑΙΝΑΣ 16,00 

13 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 16,00 

14 ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 16,00 

15 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 16,00 

16 ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 16,00 
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17 ΚΑΛΛΙΟΥ ------- 

 

2. Για τις Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς οι οποίοι υδρεύονται με 
συνεχή άντληση, ήτοι:  
Ευπάλιο –  Μαλάματα – Μανάγουλη – Μοναστηράκι (Οικισμός Σκάλωμα) - 

Καστράκι – Πάνορμος – Ερατεινή – Τολοφώνα – Καλλιθέα {Οικισμοί Αγ. Σπυρίδωνα 
και Αγ. Νικολάου (πλην οικισμού Καλλιθέας)} – Λιδωρίκι – Καρούτες – Λευκαδίτι – 

Μαλανδρίνο – Πεντάπολη (Οικισμός Σκαλούλα) καθορίζονται τα τέλη ύδρευσης ως 
εξής: 

 Χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου (Α’ Εξάμηνο) 
 Από 0 - 100 κυβικά:       0,20 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

 Από 101 - 200 κυβικά:     0,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

 Από 201 κυβικά και άνω:  0,80 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 
 

 Χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου (Β’ Εξάμηνο) 
1.   Από 0 - 100 κυβικά:      0,35 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

2.   Από 101 - 200 κυβικά:    0,60 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

3.   Από 201 κυβικά και άνω:  0,80 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

 

3. Για τις Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς οι οποίοι υδρεύονται με 
φυσική ροή και άντληση τους καλοκαιρινούς μήνες, ήτοι: Αμυγδαλιά –Μαραθιάς 
–-  Μοναστηράκι (Οικισμός Μαγούλα) – Τρίκορφο – Δροσάτο (Οικισμός Πευκάκι) 
καθορίζει τα τέλη ύδρευσης ως εξής: 

 Χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου (Α’ Εξάμηνο) 
1. Από 0 - 100 κυβικά:    0,00 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (ΧΩΡΙΣ 

ΧΡΕΩΣΗ) 
2. Από 101 κυβικά και άνω: 0,15 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

 Χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου (Β’ Εξάμηνο) 
1. Από 0 - 100 κυβικά:    0,20  ευρώ ανά κυβικό μέτρο 
2. Από 101-200 κυβικά:   0,55  ευρώ ανά κυβικό μέτρο 
3. Από 200 κυβικά και άνω:   0,90  ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

 

4. Για τις Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς οι οποίοι υδρεύονται με 
φυσική ροή τους καλοκαιρινούς μήνες, ήτοι: Βραϊλα – Ποτιδάνεια – Παλαιοξάρι – 
Τείχιο – Κάμπος – Φιλοθέη – Κλήμα – Ευπάλιο (Οικισμός Γρηγορίτικα) – Σεργούλα 
- Δροσάτο (Οικισμός Δροσάτο) – Γλυφάδα – Τριζόνια – Μηλέα - Ελαία - Σώταινα – 
Άβορος – Καλλιθέα (Οικισμός Καλλιθέας) – Πεντάπολη (εκτός Οικισμού Σκαλούλας) 
καθορίζει τα τέλη ύδρευσης ως εξής: 

 Χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου (Α’ Εξάμηνο) 
1. Από 0 - 100 κυβικά:      0,00 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (ΧΩΡΙΣ 

ΧΡΕΩΣΗ) 
2. Από 101 κυβικά και άνω:  0,15 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

 Χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου (Β’ Εξάμηνο) 
1. Από 0 - 100 κυβικά:   0,15 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

2. Από 101-200 κυβικά:  0,50 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

3. Από 201 κυβικά και άνω: 0,90 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 
 

5. Τέλη ύδρευσης για τις παρακάτω κατηγορίες: Καταλύματα 
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(Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ, νόμιμα 
λειτουργούντα). Εργοστάσια, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, 
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, 
καφέ, ταβέρνες κλπ) καθώς και άλλες επιχειρήσεις αδειοδοτημένες από τις καθ’ ύλη 
αρμόδιες υπηρεσίες: 

1. Από 0 - 300 κυβικά       0,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 
2. Από 301 - 1.000 κυβικά   0,40 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

3. Από 1001 κυβικά και άνω  0,50 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

 

6. Τέλη ύδρευσης για οικόπεδα, ελιές, μαντριά, κήπους, κτλ., δηλαδή εκτός 
οικιών και επαγγελματικών χώρων: 

 Χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου (Α’ Εξάμηνο) 
1. Από 0 - 100 κυβικά:   0,00 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (ΧΩΡΙΣ 

ΧΡΕΩΣΗ) 
2. Από 101 - 300 κυβικά:  0,15 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

3. Από 301 κυβικά και άνω: 0,20 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

 

 Χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου (Β’ Εξάμηνο) 
1. Από 0 - 50 κυβικά:     0,50 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

2. Από 51 κυβικά και άνω: 0,80 ευρώ ανά κυβικό μέτρο 

  

 Το τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής σε 50,00 €. 
 Το τέλος επανασύνδεσης παροχής σε 100,00 €. 
 Το τέλος τοποθέτησης – αντικατάστασης υδρομετρητή σε 50,00 €. 
 Το τέλος τοποθέτησης – αντικατάστασης φρεατίου σε 70,00 €. 
 Το τέλος μεταφοράς υδρομετρητή σε φρεάτιο εκτός ιδιοκτησίας σε 

100,00 €. 
 Το τέλος καθαρισμού φρεατίου σε 10,00 €. 
 Το τέλος προστίμου για λαθραία υδροληψία στο δεκαπλάσιο της αρχικής 

σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού ύδρευσης. 
 Τα παραπάνω επιβαρύνονται με τον ανάλογο ΦΠΑ σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 
 Τα τέλη των παραγράφων 9, 10 και 11 θα τιμολογούνται σε 2 ισόποσες 

δόσεις στους 2 επόμενους λογαριασμούς ύδρευσης. 
 

Απαλλασσόμενες κατηγορίες.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, με ίδια απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού 
των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή 
από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους 
τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η 
ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς 
και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 
του Ν.4389/16. 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη 
χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική 
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ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που 
έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών 
κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη 
των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω 
κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε 
να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά 
επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα 
νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι 
αφορολόγητα. 

Συνεπώς,  προτείνουμε την μείωση από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης των 
ανωτέρω κατηγοριών ευπαθών με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
(όπως αυτά θα ορίζονται με σχετικό έγγραφο – ανακοίνωση του Προϊσταμένου του 
Αυτ. Τμήματος Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος), ήτοι. 

 κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται 
από την κείμενη νομοθεσία 

 κατά 50% σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους 
επιβαρύνουν 

 κατά 50% για άπορους και μακροχρόνια άνεργους, όπως αυτές οι ιδιότητες 
οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία. 
 Το μειωμένο τιμολόγιο εφαρμόζεται μόνο στην κατανάλωση και όχι στο 

πάγιο, και μόνο σε οικιακή χρήση. 
 Οι παροχές με μεικτή χρήση (οικία + κατάστημα κτλ.) χρεώνεται με το 

τιμολόγιο οικιών 
 

Β.- ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Να παραμείνουν ως έχουν αποφασιστεί με τις 145/2019 και 139/2019 
αποφάσεις του Δ.Σ. 

 

                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

  

1. Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 

2. Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος 

 

 

                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται προς το Δ.Σ.:  
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Α. Την μερική αναπροσαρμογή ορισμένων συντελεστών χρέωσης για το 
οικονομικό έτος 2021, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω   
Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, για κάθε μία 
από τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες. 

Β. Τα τέλη και δικαιώματα ΑΡΔΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, για το οικονομικό 
έτος 2021, να παραμείνουν ως έχουν αποφασιστεί με τις Αποφάσεις 145/2019 

και 139/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος. 

 

 

   Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  224/2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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