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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  4η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 31ης Ιανουαρίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 48/2023 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
    Από το Πρακτικό της 4ης 31-01-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή 
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 
4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3036/27-1-2023 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
 ΘΕΜΑ ΕΗΔ:«Έγκριση Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 
Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τη Διαχείριση 
Βιοαποβλήτων και ανάδειξη οριστικού αναδόχου 
[Υποέργο 2 της Πράξης Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου, 
κωδικός ΟΠΣ 5067642, συνολικού προϋπολογισμού 1.553.153,64€ (Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ 
ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ4694/11-5-2021)]». 
ΘΕΜΑ ΕΗΔ :«Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Καταβολή 
Ταχυδρομικών Τελών». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του 
ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, TMHMATA: 

B’: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ  
ΣΤ’ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ”  

με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού 
προϋπολογισμού 83.886,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Απολογισμού και προέλεγχος Ισολογισμού Δήμου Διονύσου Ο.Ε 2019» 
(Διόρθωση του τίτλου του θέματος στη Συνέλευση) 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο για 
την Προμήθεια Υπηρεσία Ταφών – Εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 148.552,00€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24%  και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο1 ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο για 
την Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρ-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Ύδατος του Δήμου Διονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 
δαπάνης 200.322€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Δικαιώματος Προαίρεσης και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου του Δήμου 
Απόστολου Βλάχου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου του Δήμου 
Θεοδώρας Μελέτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου του Δήμου 
Παναγιώτας Χανιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της αριθ. πρωτ. 22783/12.07.2021 
σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. α ’ του 
Ν4412/2016».  
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 ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός Τελών Ύδρευσης έτους 2023 κατόπιν της μερικής ακύρωσης της με 
αρ.: 102/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Ο.Ε. 592/2022) του Δήμου Διονύσου, 
από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 

ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για μεταφορά ανασφάλιστων δημοτών γυναικών προς κέντρο 
Μαστού, Τίρυνθος 2, Άνω πατήσια».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από το  ''ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ''   για την  ενίσχυση των 
κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) ΑΙΓΕΑΣ: για 
ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Διονύσου (Λεωφόρος Κρυονερίου 3, Κρυονέρι), δύο (2) 
τηλεοράσεις 55’’ και τρία (3) τάμπλετ. Το κόστος των ειδών εκτιμάται στα 2.300 ευρώ (αξία προ 
Φ.Π.Α.)». 
ΘΕΜΑ 15ο:«Συμπλήρωση της αριθ. 23/16-1-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».   

 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

2. Τσουδερός Ιωάννης 2. Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού 
Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5.Παπαβασιλείου Χρήστος  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. 
 

Αριθμός Απόφασης: 48/2023 
 

ΘΕΜΑ 9Ο: «Καθορισμός Τελών Ύδρευσης έτους 2023 κατόπιν της μερικής ακύρωσης της με 
αρ.: 102/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Ο.Ε. 592/2022) του Δήμου Διονύσου, 
από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 

 
Σχετ.: 

 
Η  με αριθ. 102/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός 
ανταποδοτικού Τέλους Ύδρευσης με ισχύ από 01/01/2023 και εφεξής»(Α.Ο.Ε. 
592/2022) 

 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ της παρ 1 του άρθρου 72 του N. 
3852/10 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 
επιβολή τελών, δικαιωμάτων εισφορών. 
 
Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου, ως καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα, ανέλαβε τη μελέτη για την Καθορισμό 
ανταποδοτικού Τέλους Ύδρευσης με ισχύ από 01/01/2023 και εφεξής και προχώρησε σε σχετική 
εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 592/2022 απόφασή της. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αρ. 102/2022 ενέκρινε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και αυτή με το με αρ.πρωτ. 40606/23-12-2022 διαβιβαστικό έγγραφο απεστάλλει στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 
του Ν.3852/2010. 
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Σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που μας 
κοινοποιήθηκε με το με αρ.πρωτ. 2671/11-1-2023/ αρ.εισ. 1375/16-1-2023 έγγραφο, αυτή ακύρωνε 
μερικώς την με αρ. 102/2022 απόφαση του ΔΣ ως προς την επιβολή πάγιου τέλους 16,00 για τις 
αναφερόμενες σε αυτή κατηγορίες. 
 
Κατόπιν τούτου επανυποβάλλεται η εισήγησή μας για την λήψη της απόφασης ως προς τα 
ακυρωθέντα και κατά τούτο εισηγούμαστε:   
 
1. την ανάκληση της απόφασης 592/2022 της Οικονομικής Επιτροπής και  
2. την λήψη νέας απόφασης ως ακολούθως: 
 
Η καταγραφή των εσόδων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπεται από το Σύνταγμα. Το Κράτος 

μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής των ΟΤΑ. 

Με Νόμους ορίζονται η είσπραξη, η απόδοση και η κατανομή μεταξύ των ΟΤΑ των φόρων, των 

τελών. 

Στο Νόμο 3463/06 «περί Δ.Κ.Κ.» (άρθρο 157) αναφέρεται ότι τα έσοδα των Δήμων προέρχονται 

μεταξύ των άλλων, από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.- 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Λογιστικού των ΟΤΑ που εκδόθηκε το 2001 από το 

ΥΠΕΣΔΑ και την ΕΔΕΧΥ , εξηγούνται τα εξής.- 

Φόρος είναι η αναγκαστική χρηματική παροχή που καταβάλουν οι πολίτες στο Κράτος, χωρίς 

ειδική αντιπαροχή που έχει σαν σκοπό την κάλυψη δημοσίων βαρών. Ειδικότερα δημοτικός φόρος 

μπορεί να ονομασθεί η χρηματική εισφορά προς το Δήμο που καταβάλλεται αναγκαστικά και χωρίς 

ειδικό αντάλλαγμα, με σκοπό την κάλυψη δημοτικών βαρών, ανάλογα με φοροδοτική ικανότητα 

κάθε υπόχρεου.- 

Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού 

ανταλλάγματος ( αντιπαροχής) το οποίο συνίσταται στην χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού 

έργου ή Υπηρεσίας .Το ύψος ενός τέλους καθορίζεται με βάση το ανάλογο όφελος που 

απολαμβάνει ο υπόχρεος.- 

Δικαίωμα είναι έννοια ανάλογη με το τέλος, η διαφορά είναι στο ότι μπορεί να εισπράττεται 

ανεξαρτήτως της προηγούμενης χρήσης του κτήματος, του έργου ή της Υπηρεσίας. 

Εισφορά είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται στο Δήμο για συγκεκριμένη αντιπαροχή 

μεγαλύτερης αξίας.- 

Η καθιέρωση των Φόρων και των Τελών υπέρ των ΟΤΑ γίνεται με Νόμο ο οποίος είτε επιβάλλει 

αυτά αυτοδίκαια υπέρ των ΟΤΑ ( δηλαδή χωρίς απόφαση του Δ.Σ.), είτε δίνει τη δυνατότητα στους 

ΟΤΑ με απόφαση του Δ.Σ. να επιβάλουν τα τέλη αυτά. 

Με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 παρ. 3 προβλέπεται ο «….ορισμός φόρων, τελών , 

δικαιωμάτων εισφορών…..» ενώ με το άρθρο 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις » του Ν.3463/06 «Περί 

Δ.Κ.Κ.» προβλέπονται οι κανόνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιβολής, οι υπόχρεοι, οι 

απαλλαγές. 

Τέλη με ανταποδοτικό χαρακτήρα είναι και αυτά της ύδρευσης. 

Με την ανταποδοτικότητα θεωρείται ότι με την επιβολή τους καλύπτεται η ειδική και συγκεκριμένη 

αντιπαροχή, Σε αυτά τα πλαίσια το Τέλος πρέπει να είναι ανάλογο τους κόστους της παροχής της 

αντίστοιχης Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση υποκρύπτεται φορολογία. Η τήρηση της αρχής 
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της ανταποδοτικότητας είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, αποτελεί δε την βάση για την εύρυθμη 

και αποδοτικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών. 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005, τη σχετική νομολογία, το Ν. 

3852/2010, τα Δημοτικά Συμβούλια ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής είναι 

υποχρεωμένα, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων «περί επιβολής 

ανταποδοτικών τελών», να θεσπίζουν 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 και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της 

νομιμότητας. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως των 

διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση 

Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να 

επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

διατάξεων περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά 

πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η 

Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

 

Σύμφωνα με την παρ.11 του αρ.10 του Ν.4071/2012: «Για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου 
κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. 
και τους δήμους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μηνιαίο πάγιο τέλος, μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.» 

Σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:  

Άρθρο 25, παρ.1:  
« Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, 
καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την παραπάνω 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες 
καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες χρεώσεις για την κάλυψη 
του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το 
αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α..» 
παρ.2 : « Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό 
συμβούλιο του οικείου Δήμου, μπορεί να καθορίζονται ειδικά τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες 
καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικών τελών, παγίων για κάλυψη του 
ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο του οποίου το αντικείμενο περιλαμβάνεται 
στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α. για τους κατοίκους των δήμων ή ΔΕ ή ΤΕ αυτών που μετέχουν 
στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται με δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της 
επιχείρησης.» 
παρ.4 : «Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια 
για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο 
που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις 
αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος 
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ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 
3199/2003 (Α΄ 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 
(Α΄ 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς 
κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος.». 
 
Τα Τέλη ύδρευσης του Δήμου Διονύσου, έχουν εγκριθεί και ισχύουν βάσει της με αρ.: 186/2012 
ΑΔΣ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.: 109/21 ΑΔΣ. Βάσει των προηγούμενων 
αποφάσεων, ισχύει ότι: 

 
1. Για όλους τους υπόχρεους επιβάλλεται ανά παροχή, πάγια χρεώση ύδρευσης για την κάλυψη 

του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, ύψους 16,00 € το τετράμηνο, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται 
ελάχιστη κατανάλωση. 
 

2. Για τις παροχές των Δημοτικών Ενοτήτων 

 Αγίου Στεφάνου  

 Άνοιξης  

 Δροσιάς  

 Κρυονερίου  

 Ροδόπολης  
 

από 01/01/2022 και εφεξής εφαρμόζεται ενιαίο τιμολόγιο ύδρευσης, με τις κάτωθι τιμές ανά εύρος 
κατανάλωσης (κλίμακα) (ΑΔΣ 109/21): 

 
Δημοτικές Ενότητες: Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Κρυονερίου & Ροδόπολης 

Από 0 m3 έως 40 m3 χρέωση 0,45 € 

Από 41 m3 έως 100 m3 χρέωση 0,65 € 

Από 101 m3 έως 200 m3 χρέωση 1,00 € 

Από 201 m3 έως 300 m3 χρέωση 1,40 € 

Από 301 m3 έως 400 m3 χρέωση 2,40 € 

Από 401 m3 και άνω χρέωση 2,80 € 

 
3. Για τις παροχές των Δημοτικών Ενοτήτων 

 Διονύσου 

 Σταμάτας 
από 01/01/2021 και εφεξής εφαρμόζεται διαφορετικό τιμολόγιο ύδρευσης, με τις κάτωθι τιμές ανά 
εύρος κατανάλωσης (κλίμακα) (ΑΔΣ 109/21): 
 
Δημοτική Ενότητα Διονύσου 

Από 0 m3 έως 40 m3 χρέωση 0,43 € 

Από 41 m3 έως 100 m3 χρέωση 0,62 € 

Από 101 m3 έως 200 m3 χρέωση 0,95 € 

Από 201 m3 έως 300 m3 χρέωση 1,33 € 

Από 301 m3 έως 400 m3 χρέωση 2,28 € 

Από 401 m3 και άνω χρέωση 2,66 € 

 
Δημοτική Ενότητα Σταμάτας 

Από 0 m3 έως 40 m3 χρέωση 0,41 € 

Από 41 m3 έως 100 m3 χρέωση 0,59 € 

Από 101 m3 έως 200 m3 χρέωση 0,86 € 

Από 201 m3 έως 300 m3 χρέωση 1,26 € 

Από 301 m3 έως 400 m3 χρέωση 2,16 € 

Από 401 m3 και άνω χρέωση 2,52 € 

 
4. Για τις κατηγορίες: 

α. "Φιλανθρωπικά Ιδρύματα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα"  
β. "Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα" 
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γ. "Στρατόπεδα" 
δ. "Κατασκηνώσεις" 

ορίζεται ενιαίο τέλος 1,90€ από το πρώτο κυβικό κατανάλωσης και άνω (ΑΔΣ 109/21). 
 
Σε ότι αφορά το μειωμένο τιμολόγιο Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες από τις 
29/03/2016 όπως έχει ψηφιστεί με την ΑΔΣ 41/2016, ισχύουν τα εξής: 

1. Άποροι: Πλήρης απαλλαγή από το κόστος κατανάλωσης ύδατος και έκπτωση του Παγίου 
Τέλους Ύδρευσης κατά 30% πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 

2. Μακροχρόνια Άνεργοι: Μείωση Τελών Ύδρευσης 40% επί του τιμολογίου 
3. Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Μείωση Τελών Ύδρευσης 30% επί του 

τιμολογίου για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000,00 € 
4. Πολύτεκνοι: Μείωση Τελών Ύδρευσης 30% επί του τιμολογίου για δικαιούχους που το 

οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 40.000,00 € 
5. Τρίτεκνοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες: Μείωση Τελών Ύδρευσης 30% επί 

του τιμολογίου για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 30.000,00 
€ 

  
 Παραδοχές και παράμετροι της μελέτης 

 
Για την παρούσα μελέτη ελήφθησαν ως βάση οι μετρήσεις του έτους 2021 
Η μελέτη περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους: 

1. Έτος βάσης για τη λήψη των μετρήσεων ύδρευσης και του αριθμού παροχών: 2021 
2. Σύνολο παροχών ύδρευσης: 19.040 ενεργές παροχές. 
3. Σύνολο τιμολογημένης ετήσιας κατανάλωσης: 3.410.935 m3. 
4. Το Βεβαιωμένο Σύνολο Τελών Ύδρευσης για τα Α', Β' & Γ' τετράμηνα του 2021 ανέρχεται 

σε 3.404.599,64 € πλέον ΦΠΑ 
5. Το υπολογιζόμενο σύνολο εσόδων για το 2023 με το προτεινόμενο Τιμολόγιο Ύδρευσης 

βάσει των καταναλώσεων 2021 ανέρχεται σε 3.404.599,64 €. Στο ποσό αυτό δεν 
περιλαμβάνονται τυχόν διορθώσεις λογαριασμών λόγω λάθους μέτρησης, αφανούς διαρροής 
κ.λπ. καθώς και οι περιπτώσεις ειδικών ή μειωμένων τιμολογίων, όπως λόγου χάριν για 
ΑΜΕΑ, τριτέκνους ή πολυτέκνους και λοιπές κατηγορίες οι οποίες αποτελούν το 0,55%  

 
 Μεθοδολογία 

 
Βάσει των ανωτέρω παραδοχών, υπολογίστηκαν τα έσοδα ανά παροχή και Δημοτική Κοινότητα, 
σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε ένα δυναμικό αρχείο χρεώσεων με τις 
έξι επιμέρους κλίμακες όπως ισχύουν, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που θα βεβαιωνόταν με 
τις καταναλώσεις του 2021 εφαρμόζοντας το προτεινόμενο τιμολόγιο.   
Μέσω εξισώσεων που δημιουργήθηκαν στο δυναμικό αυτό αρχείο, για κάθε κατανάλωση βάσει της 
ισχύουσας κλίμακας τιμολόγησης, προκύπτει η χρέωση ανά τετράμηνο και είναι δυνατή η σύγκριση 
αυτής με την προτεινόμενη τιμολόγηση για το έτος 2023 , έτσι ώστε συνολικά για τις καταναλώσεις 
ύδρευσης του Δήμου, να είναι δυνατή η σύγκριση των εσόδων σε σχέση με το προτεινόμενο 
τιμολόγιο και να επιτυγχάνεται με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο η ανταποδοτικότητα. 
 

 
 

 Στοιχεία καταναλώσεων ύδρευσης έτους 2021 
Ανά Δημοτική Κοινότητα, προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 
Άγιος Στέφανος 

     ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΠΑΡΟΧ
ΩΝ 

Μ.Ο. 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
% 

ΕΣΟΔΑ  
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΑΤΑΝΟ
ΜΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 
% 

Α’ τετράμηνο 
2021 

239.907 m3 

4.521 53,07 m3 32,98 % 
231.523,15 
€ 33,33 % 

Β’ τετράμηνο 307.681 m3 4.538 67,80 m3 42,30 % 286.088,30 41,18 % 
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2021 € 

Γ’ τετράμηνο 
2021 

179.846 m3 

4.532 39,68 m3 24,72 % 
177.123,10 
€ 25,59 % 

 
727.434 m3 

  100,00% 
694.734,55 
€ 100,00% 

 
Άνοιξη 

     ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΠΑΡΟΧ
ΩΝ 

Μ.Ο. 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
% 

ΕΣΟΔΑ  
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΑΤΑΝΟ
ΜΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 
% 

Α’ τετράμηνο 
2021 

173.837 m3 

2.973 58,47 m3 30,35 % 
182.510,45 
€ 29,24 % 

Β’ τετράμηνο 
2021 

258.643 m3 

2.981 86,76 m3 45,15 % 
289.385,70 
€ 46,35 % 

Γ’ τετράμηνο 
2021 

140.317 m3 

2.974 47,18 m3 24,50 % 
152.392,80 
€ 24,41 % 

 
572.797 m3 

  100,00% 
624.288,95 
€ 100,00% 

 
Διόνυσος  

     ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΠΑΡΟΧ
ΩΝ 

Μ.Ο. 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
% 

ΕΣΟΔΑ  
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΑΤΑΝΟ
ΜΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 
% 

Α’ τετράμηνο 
2021 

176.513 m3 

2.480 71,17 m3 23,64 % 
153.418,86 
€ 20,78 % 

Β’ τετράμηνο 
2021 

382.048 m3 

2.494 153,19 m3 51,16 % 
417.747,08 
€ 56,59 % 

Γ’ τετράμηνο 
2021 

188.175 m3 

2.485 75,72 m3 25,20 % 
167.077,81 
€ 22,63 % 

 
746.736 m3 

  100,00% 
738.243,76 
€ 100,00% 

 
Δροσιά 

     ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΠΑΡΟΧ
ΩΝ 

Μ.Ο. 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
% 

ΕΣΟΔΑ  
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΑΤΑΝΟ
ΜΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 
% 

Α’ τετράμηνο 
2021 

164.360 m3 

3.548 46,32 m3 37,63 % 
149.979,10 
€ 34,02 % 

Β’ τετράμηνο 
2021 

179.646 m3 

3.564 50,41 m3 41,13 % 
181.453,55 
€ 41,17 % 

Γ’ τετράμηνο 
2021 

92.806 m3 

3.561 26,06 m3 21,24 % 
109.351,25 
€ 24,81 % 

 
436.812 m3 

  100,00% 
440.783,90 
€ 100,00% 

 
Κρυονέρι 

     ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΠΑΡΟΧ
ΩΝ 

Μ.Ο. 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
% 

ΕΣΟΔΑ  
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΑΤΑΝΟ
ΜΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 
% 
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Α’ τετράμηνο 
2021 

155.180 m3 
2.362 65,70 m3 38,40 % 

155.326,20 
€ 36,96 % 

Β’ τετράμηνο 
2021 

159.062 m3 

2.379 66,86 m3 39,36 % 
166.473,15 
€ 39,62 % 

Γ’ τετράμηνο 
2021 

89.876 m3 

2.375 37,84 m3 22,24 % 98.394,65 € 23,42 % 

 
404.118 m3 

  100,00% 
420.194,00 
€ 100,00% 

 
Ροδόπολη 

     ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΠΑΡΟΧ
ΩΝ 

Μ.Ο. 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
% 

ΕΣΟΔΑ  
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΑΤΑΝΟ
ΜΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 
% 

Α’ τετράμηνο 
2021 

98.582 m3 

1.370 71,96 m3 35,37 % 90.865,45 € 35,03 % 

Β’ τετράμηνο 
2021 

119.071 m3 

1.374 86,66 m3 42,72 % 
111.830,80 
€ 43,12 % 

Γ’ τετράμηνο 
2021 

61.068 m3 

1.374 44,45 m3 21,91 % 56.679,60 € 21,85 % 

 
278.721 m3 

  100,00% 
259.375,85 
€ 100,00% 

 
Σταμάτα 

     ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΠΑΡΟΧ
ΩΝ 

Μ.Ο. 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
% 

ΕΣΟΔΑ  
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΑΤΑΝΟ
ΜΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 
% 

Α’ τετράμηνο 
2021 

85.223 m3 

1.732 49,20 m3 34,88 % 75.564,03 € 33,29 % 

Β’ τετράμηνο 
2021 

101.330 m3 

1.741 58,20 m3 41,48 % 93.787,40 € 41,32 % 

Γ’ τετράμηνο 
2021 

57.764 m3 1.739 
33,21 m3 

23,64 % 57.627,20 € 25,39 % 

 
244.317 m3 

  100,00% 
226.978,63 
€ 100,00% 

 
Καλλικρατικός Δήμος Διονύσου 

     ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΠΑΡΟΧ
ΩΝ 

Μ.Ο. 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σ % 

ΕΣΟΔΑ  
(Χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΚΑΤΑΝΟ
ΜΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 
% 

Α’ τετράμηνο 
2021 

1.093.602 
m3 18.986 57,60 m3 32,06 % 

1.039.187,2
5 € 30,52 % 

Β’ τετράμηνο 
2021 

1.507.481 
m3 19.071 79,05 m3 44,20 % 

1.546.765,9
8 € 45,43 % 

Γ’ τετράμηνο 
2021 

809.852 m3 19.040 
42,53 m3 

23,74 % 
818.646,41 
€ 

24,05 % 

 
3.410.935 
m3   100,00% 

3.404.599,6
4 € 100,00% 

 
 

 Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ 
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Εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας η οποία χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό κυβικών μέτρων 
νερού από δικές της γεωτρήσεις και τη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου η οποία χρησιμοποιεί ΕΥΔΑΠ 
σε περίπτωση ανάγκης, οι υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες κάνουν σχεδόν αποκλειστική χρήση 
ύδατος από την ΕΥΔΑΠ. Η κατανάλωση ύδατος του Δήμου, ανά ΔΚ, το οποίο προμηθεύεται από την 
ΕΥΔΑΠ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και αφορά καταναλώσεις έτους 2021, 
περιλαμβανομένων παγίων και λοιπών χρεώσεων, πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της 
ΕΥΔΑΠ1,για ενίσχυση δικτύων Δήμων, η χρέωση του ύδατος ανά κυβικό μέτρο είναι 0,488 € 
ανεξαρτήτως κατανάλωσης. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(κ.μ.) 

ΑΞΙΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ(€) 

€ / κ.μ. 
(πλέον 
ΦΠΑ) 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 906.466    443.177,24 € 0,488 € 

ΑΝΟΙΞΗ 831.663 511.548,59 € 0,488 € 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 828.131 402.691,31 € 0,488 € 

ΔΡΟΣΙΑ 818.307 383.023,49 € 0,488 € 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 730.166 356.748,43 € 0,488 € 

ΡΟΔΟΠΟΛΗ 447.706 219.335,35 € 0,488 € 

ΣΤΑΜΑΤΑ 0 428,26 € 0,488 € 

ΣΥΝΟΛΑ 4.562.439 2.316.952,67 €  

                                                 
1
 Το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της,  

https://www.eydap.gr/CustomerSupport/normalrates/ 
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Γράφημα: Ποσότητα & Αξία προμήθειας ύδατος ανά Δ.Κ. 2021
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 Υπολογισμός Ανταποδοτικότητας 
Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2023, τα έσοδα και οι δαπάνες που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες ύδρευσης αναλύονται 
στον παρακάτω  
πίνακα ανά Κ.Α.: 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Εισπράξεις Τελών Ύδρευσης, Άρδευσης-Αποχέτευσης Οικ. Έτους . 2023 - Υπηρεσία 25 -- Πληρωμές 2021 -2022 & πρόβλεψη 2023 
ΕΣΟΔΑ 

Κωδικ
ός 

Περιγραφή Εσόδων 31/7/2021 31/12/2021 31/7/2022 
Εκτίμηση 
31/12/2022 

Προϋπολογισμός 
2023 

0321 
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το 
δίκτυο 

33.380,65 € 68.120,65 € 52.320,00 € 52.320,00 € 87.060,00 € 

0322 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 0,00 € 
600.695,56 
€ 

0,00 € 558.765,85 € 600.695,56 € 

0341.0
001 

Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 16.633,21 € 31.532,54 € 14.818,69 € 28.790,55 € 29.718,02 € 

2112 
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης 

895.601,15 
€ 

2.119.630,7
8 € 

1.013.894,76 
€ 

1.972.387,12 
€ 

2.237.924,39 € 

2114 
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης 

201.62 € 201,62 € -100,80 € 122,02 € 122,00 € 

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 
768.025,85 
€ 

1.098.250,4
6 € 

774.602,43 € 
1.674.602,43 
€ 

4.374.897,96 € 

3114 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 340,50 € 564,69 € 969,96 € 1.969,96 € 8.452,32 € 

51 Χρηματικό υπόλοιπο 
2.719.998,1
3 € 

2.706.540,1
0 € 

2.385.128,14 
€ 

2.163.982,14 
€ 

566.487,93 € 

Σύνολο Εσόδων 
4.434.181,1
1 € 

6.625.536,4
0 € 

4.241.633,18 
€ 

6.452.940,07 
€ 

7.905.358,18 € 

  Μείον Προβλέψεις μη είσπραξης         3.284.535,13 € 

Γενικό Σύνολο Εσόδων         4.620.823,05 € 

  
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Κωδικό
ς 

Περιγραφή Εξόδων 31/7/2021 31/12/2021 31/7/2022 
Εκτίμηση 
31/12/2022 

Προϋπολογισμός 
2023 

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ           

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 198.528,54 356.736,21 218.964,16 € 533.328,84 € 721.168,60 € 
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€ € 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 8.908,16 € 24.394,52 € 10.456,92 € 43.000,00 € 81.200,00 € 

62 Παροχές τρίτων 
1.326.381,2
2 € 

3.110.506,9
9 € 

866.738,28 € 
1.850.349,12 
€ 

1.577.871,00 € 

63 Φόροι - Τέλη 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 55.812,83 € 
164.619,37 
€ 

72.717,97 € 287.000,00 € 389.000,00 € 

67 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε 
τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες 
παγίων 

661,17 € 78.909,23 € 7.440,00 € 180.000,00 € 413.228,00 € 

73 Έργα 
144.406,96 
€ 

144.406,96 
€ 

423.599,18 € 812.081,09 € 654.537,56 € 

74 Μελέτες 0,00 € 8.010,00 € 0,00 € 53.973,88 € 38.200,00 € 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 
532.606,99 
€ 

534.076,64 
€ 

162.674,25 € 162.674,25 € 693.117,89 € 

82 Λοιπές Αποδόσεις 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

83 
Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 
Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονονικών ετών) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός 
του οικονομικού έτους 

2.152.673,6
9 € 

2.152.673,6
9 € 

2.459.532,89 
€ 

2.459.532,89 
€ 

3.284.535,13 € 

00.6221.
01 

Ταχυδρομικά τέλη αποστολής λογαριασμών 
ύδρευσης 

11.701,55 € 48.702,79 € 17.009,53 € 68.500,00 € 50.000,00 € 

Σύνολο Εξόδων 
4.434.181,1
1 € 

6.625.536,4
0 € 

4.241.633,18 
€ 

6.452.940,07 
€ 

7.905.358,18 € 

  Μείον Προβλέψεις μη είσπραξης         3.284.535,13 € 

Γενικό Σύνολο Εξόδων         4.620.823,05 € 
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Ο προϋπολογισμός του 2023, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 
οικ.49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'), όπως φαίνεται παραπάνω, 
περιλαμβάνει Δαπάνες για την Υπηρεσία Ύδρευσης ύψους 7.905.358,18 € μείον τις 
Προβλέψεις Μη Είσπραξης 3.284.535,13 € ήτοι 4.620.823,05 €, ποσό το οποίο θα 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα Τέλη Ύδρευσης  που θα εισπραχθούν από τους 
λογαριασμούς κατανάλωσης ύδατος για το Γ' τετράμηνο 2022, Α' τετράμηνο 2023 & Β' 
τετράμηνο 2023 (3.404.599,64 €) και από το Χρηματικό Υπόλοιπο του 2023 (566.487,93 
€) και από εισπράξεις που θα προκύψουν εντός του οικονομικού έτους 2023 οι οποίες θα 
αφορούν βεβαιωμένες οφειλές Β' τετραμήνου 2022, τα οποία έπρεπε να έχουν βεβαιωθεί 
και εισπραχθεί εντός του οικονομικού έτους 2022 αλλά δεν κατέστη εφικτή εγκαίρως η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αποστολή 
και είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης του εν λόγω τετραμήνου. 
 
Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών προκύπτει ότι υπάρχει 
αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων από Τέλη Ύδρευσης 4.620.823,05 € και των 
δαπανών λειτουργίας της υπηρεσίας Ύδρευσης 4.620.823,05 € (χωρίς τον Κ.Α. 85 
(3.284.535,13 €)) και επομένως τεκμηριώνεται η ανταποδοτικότητα. 
 
 

 Προτεινόμενο τιμολόγιο 
 
Το τιμολόγιο που προτείνεται παρακάτω βασίζεται στις παραδοχές και τα στοιχεία που 
εκτίθενται στην παρούσα μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ανταποδοτικότητας 
και της αναλογικότητας, καθώς και το γεγονός ότι το νερό αποτελεί βασικό αγαθό, του 
οποίου όμως η χρήση και κατανάλωση θα πρέπει να είναι συνετή.  
Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται η κλιμακωτή χρέωση της κατανάλωσης, ως κίνητρο 
εξοικονόμησης. Επισημαίνουμε ότι στα ισχύοντα μειωμένα τιμολόγια οι δικαιούχοι 
εκπτώσεων σύμφωνα με την ΑΔΣ 41/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως 
ισχύει, ανέρχονται σε 105 καταναλωτές, ήτοι: 

1. Άποροι: 15 (ποσοστό επί συνόλου 0,08%)  
2. Μακροχρόνια Άνεργοι: 5 (ποσοστό επί συνόλου 0,03%) 
3. ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 58 (ποσοστό επί συνόλου 

0,30%) 
4. Πολύτεκνοι: 9 (ποσοστό επί συνόλου 0,05%) 
5. Τρίτεκνοι: 18 (ποσοστό επί συνόλου 0,09%)  
 

η δε απόκλιση που δημιουργείται είναι αμελητέα στο σύνολο των εσόδων, καθώς αφορά 
περί το 0,55% του συνόλου των παροχών του Δήμου. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με στόχο την εξασφάλιση εσόδων τα οποία θα καλύπτουν 
τις αντίστοιχες δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης, όπως διαμορφώνονται στον 
προϋπολογισμό έτους 2023, εισηγούμαστε την διατήρηση του υφιστάμενου τιμολογίου για 
το οικονομικό έτος 2023 ως  εξής: 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-40 41-100 101-200 201-300 301-400 >400 ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

0,45 € 0,65 € 1,00 € 1,40 € 2,40 € 2,80 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα" 

ΚΛΙΜΑΚΑ Όλα τα κυβικά ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

1,90 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα" 

ΚΛΙΜΑΚΑ Όλα τα κυβικά ΠΑΓΙΟ * 
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ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

1,90 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Στρατοπέδων" 

ΚΛΙΜΑΚΑ Όλα τα κυβικά ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

1,90 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Κατασκηνώσεων" 

ΚΛΙΜΑΚΑ Όλα τα κυβικά ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

1,90 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-40 41-100 101-200 201-300 301-400 >400 ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

0.41 € 0.59 € 0.86 € 1.26 € 2.16 € 2.52 € 16,00 € 

  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-40 41-100 101-200 201-300 301-400 >400 ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

0.43 € 0.62 € 0.95 € 1.33 € 2,28 € 2.66 € 16,00 € 

*όπου αναφέρεται πάγιο τέλος , αυτό αφορά τη χρέωση για την κάλυψη του 
ελάχιστου κόστους λειτουργίας 
 

 Μειωμένα τιμολόγια Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 
   
Τα μειωμένα τιμολόγια Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες έχουν οριστεί στην 
41/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως ότου τροποποιηθεί 
με νεότερη απόφαση. 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως ισχύει. 

 Τις 186/2012 και  109/21 ΑΔΣ. 

 Την 41/2016 ΑΔΣ. 

 Την με αριθ. 102/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

 Την 592/22 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. την ανάκληση της απόφασης 592/2022 της Οικονομικής Επιτροπής και  
2. την λήψη νέας απόφασης. 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την διατήρηση του υφιστάμενου τιμολογίου για το 
οικονομικό έτος 2023  ως  εξής: 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-40 41-100 101-200 201-300 301-400 >400 ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 0,45 € 0,65 € 1,00 € 1,40 € 2,40 € 2,80 € 16,00 € 
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ΑΝΑ Κ.Μ.  

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα" 

ΚΛΙΜΑΚΑ Όλα τα κυβικά ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

1,90 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα" 

ΚΛΙΜΑΚΑ Όλα τα κυβικά ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

1,90 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Στρατοπέδων" 

ΚΛΙΜΑΚΑ Όλα τα κυβικά ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

1,90 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ "Κατασκηνώσεων" 

ΚΛΙΜΑΚΑ Όλα τα κυβικά ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

1,90 € 16,00 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-40 41-100 101-200 201-300 301-400 >400 ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

0.41 € 0.59 € 0.86 € 1.26 € 2.16 € 2.52 € 16,00 € 

  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-40 41-100 101-200 201-300 301-400 >400 ΠΑΓΙΟ * 

ΧΡΕΩΣΗ (€) 
ΑΝΑ Κ.Μ.  

0.43 € 0.62 € 0.95 € 1.33 € 2,28 € 2.66 € 16,00 € 

*όπου αναφέρεται πάγιο τέλος , αυτό αφορά τη χρέωση για την κάλυψη του 
ελάχιστου κόστους λειτουργίας 
 

 Μειωμένα τιμολόγια Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 
   
Τα μειωμένα τιμολόγια Τελών Ύδρευσης σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες έχουν οριστεί 
στην 41/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται σε ισχύ έως ότου 
τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση. 

 
Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον , κατά της παραπάνω 
απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του 
Ν. 4555/2018( Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή 
της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

                 
        Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Παπαβασιλείου Χρήστος 



Σελίδα 16 από 16 

 

              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Δ/νση Εσόδων & Περιουσίας 
 
 


