
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ  
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Απόσπασμα από το πρακτικό της   16 ης     συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 13Ο  :  καθορισμός τελών ύδρευσης και αποχέτευσης  για το οικ
έτος 2017  
Αρ. Απόφασης :        161 /2016

 
Σήμερα την  17 Δεκεμβρίου   έτους 2016  ημέρα Σάββατο   και ώρα  17:15 μμ το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε   συνεδρίαση στο  Δημοτικό Κατάστημα  ύστερα από την   υπ’ αριθμ.
2699/13-12-2016     πρόσκληση  της  Προέδρου κας Σκιαδά Άννας  που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους  δημοτικούς συμβούλους ,  σύμφωνα με το άρθρο 95 του
Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) και άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η  πρόεδρος διαπίστωσε ότι  από τα 13 μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1  ΣΚΙΑΔΑ ΑΝΝΑ,Πρόεδρος

2 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΦΛΩΡΑ

4 Γεροντάρης Εμμανουήλ

5 Ρώτας Δημήτριος  

6
ΓΚΙΟΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7 Τριαντάφυλλος Εμμανουήλ, 

8
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

9 Χρυσολωράς Θεόδωρος

10 Μουστάκας Ιωάννης

11 ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12
ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Δήμαρχος Αντωνάκης Αντώνης  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Γαλανός Κλεάνθης  υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.

Αφού  διαπιστώθηκε  απαρτία    η  πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ,   και
εισηγήθηκε   τα θέματα  ως κάτωθι   :
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ΘΕΜΑ 13ο    : καθορισμός τελών ύδρευσης και αποχέτευσης  για το οικ
έτος 2017
Αρ. Απόφασης : 161        

Η Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Για την επιβολή τέλους 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 23976/16, οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, οι διατάξεις 
του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και οι 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 επιβολής 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 Σερίφου:
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 
• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2015.
• Για το έτος 2015, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 459.505,49 €. 
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 450,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 282.028,84 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 350,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 175.353,79 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 610,97 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 711,89 €
• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, εισπράχθηκε ποσό 
συνολικού ύψους 419.583,77 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 450,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 256.148,49 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 350,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 162.635,28 €

• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2016
• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, εισπράχθηκε ποσό 
συνολικού ύψους 274.055,94 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.798,72 €
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Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 686,15 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.100,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.741,52 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 15.912,27 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 8.932,29 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 237.884,99 €
• Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 αναμένεται να εισπραχθεί 
ποσό συνολικού ύψους 30.116,36 €
• Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2016 το σύνολο των εσόδων του 
Δήμου για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει 
συνολικά στο ποσό των 304.172,30 €.
• 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 2015
• Για το έτος 2015, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης - 
αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 221.620,50 €. 
• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, οι δαπάνες που αφορούσαν
την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 
66.499,49 €
• Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2016
• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, οι δαπάνες που αφορούσαν
την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 
214.194,12 €. 
• Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016 
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 93.978,18 €.
• Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2016 το σύνολο των 
πραγματοποιηθέντων δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης
και αποχέτευσης θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 308.172,30 € 
• Από το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών του 2016 της υπηρεσίας 
ύδρευσης και αποχέτευσης, το ποσό των 4.000,00 €, θα πληρωθεί από την 
προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος Σερίφου με το Λιμενικό 
Ταμείο. Συνεπώς, οι συνολικές δαπάνες της υπηρεσίας, αναμένεται να ανέλθουν 
στο ύψος των 304.172,30 €.
Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2016, τα οποία 
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 304.172,30 €, ισοσκελίζουν με το ύψος 
των προβλεπόμενων δαπανών της υπηρεσίας, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν 
στο ύψος των 304.172,30 €, μη δημιουργώντας ανάγκη αναπροσαρμογής των 
συντελεστών χρέωσης.
• Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2017
1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και 
αποχέτευσης οικονομικού έτους 2017.
Τα στοιχεία που παρατίθενται στηρίζονται στην απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που καθόριζε την επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και 
αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου για το 2016, η οποία προέβλεπε τα κάτωθι:

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Από 0- 100 κυβικά 0,80 € / m3
Από 101-200 1,00 € / m3
Άνω των 201 κυβικών 1,70 € / m3

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΩΝ 7,00 € / m3
3,00 € / m3
Βιομηχανικό (ΔΕΗ) 10,00 € / m3
Τιμή πώλησης ύδρευσης με υδροφόρα ανά βυτίο 106 €
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Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 150€
Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρεών 113€
Μετατόπιση Υδρομετρητή 90 € 
Παραβίαση σφραγίδας υδρομετρητή 150€

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τέλη χρήσης οικείες ,τράπεζες , Φαρμακεία καταστήματα πωλήσεις τουριστικών 
ειδών ηλεκτρολογικού &Υδραυλικού εξοπλισμού, ειδών υγιεινής κ.λ.π.
77€
Τέλη χρήσης Παραδοσιακά Καφενεία
126€
Τέλη Χρήσης Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Α)Παντοπωλεία 
Οπωροπωλεία Super market Φούρνοι Κρεοπωλεία fast-food Ζαχαροπλαστεία 
Δημόσιες Υπηρεσίες οργανισμοί. .
154€
Τέλη χρήσης καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
(Β)Εστιατόρια, Ουζερί, Ψητοπωλεία, Ταβέρνες Καφετερίες, Κλαμπ 336€
Τέλη χρήσης ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι επτά δωμάτια 154€
Τέλη χρήσης ξενοδοχεία 630€

Τέλος χρήσης Κάμπινγκ
1400€
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέντε (5.00) ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό σύνδεσης - αποχέτευσης 
350€ 
Τέλος, εκκένωση βόθρων 65€ / βυτίο 
Τέλος εναπόθεσης βοθρολυμάτων από ιδιώτες (1.000.00)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
0321 Υπηρεσία Υδρεύσεως 2.832,58 €
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΠΟΕ που βεβαιώνονται 
για πρώτη φορά 182.000,00 €
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για πρώτη φορά 125.000,00 €
3212 - 3214 Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Υδρεύσεως – Αποχέτευσης 1.147.794,07 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.457.626,65 €

Σημείωση:
Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης για 
το έτος 2017, προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων του οικονομικών 
ετών 2015 και 2016. Το ποσό που αποτυπώνεται στους κωδικούς 3212, 3213 και 
3214, αφορά τα εισπρακτέα υπόλοιπα του οικονομικού έτους 2016 και 
αντιστοιχίζεται με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων, στον 
κωδικό δαπανών 25.8511. Συνεπώς, η πραγματική πρόβλεψη είσπραξης για τους 
κωδικούς αυτούς είναι: 1.147.794,07 € (3212-3214) – 1.121.626,65 € (25.8511) 
= 26.167,42 €.
2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2017
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν
πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης 
όπως αναλύονται ακολούθως:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
25.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) 42.000,00
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25.6012.02 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές 3.000,00
25.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) 15.000,00
25.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.000,00
25.6117.001 Αμοιβή για λειτουργία ΒΙΟΚΑ 2015 20.000,00
25.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

5.000,00
25.6142.002 Χλωριώσεις 20.000,00
25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας 40.000,00
25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00
25.6262.002 Εργασίες συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων (συν/νη 
ευπρεπισμού) 8.000,00
25.6262.003 Συντήρηση Δεξαμενών & Δικτύων ύδρευσης 20.000,00
25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00
25.6271.001 Καταμέτρηση υδρομετρητών 5.500,00
25.6271.002 Αναλύσεις δειγμάτων ύδατος 2016 2.500,00
25.6271.003 Ταχυδρομικά τέλη έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης 3.500,00
25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 4.000,00
25.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων(συνεχιζόμενο κλπ.) 20.000,00
25.6662.003 Προμήθεια υλικών & εξαρτημάτων ύδρευσης (συν/νη) 5.800,00
25.6662.004 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης & εξαρτημάτων αυτών 

(συν/νη ) 11700
25.6662.007 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (πίνακες) 8.000,00
25.7112.001 Αγορα οικοπέδου 2000
25.7135.001 Προμήθεια οχήματος 3000
25.7135.002 Προμήθεια αντλιών για τις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης της 
νήσου Σερίφου 10.000,00
25.7312.001 Δίκτυο αποχέτευσης από Ράμο ως Λειβαδάκια (συν/νο) 5.000,00
25.7312.004 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Λιβαδίου 5.000,00
25.7312.020 Δεξαμενή στο Γάνεμα ( ΔΗΜΟΣ) (συνεχιζόμενο) 35.000,00
25.7336.001 Προμήθεια αεριστήρων 8000
25.7336.002 Αναβάθμιση αντλιοστασιών 7000
25.7412.007 Μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων ΒΙΟΚΑ Λιβαδίου 

16.000,00
25.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων1.121.626,65
ΣΥΝΟΛΟ 1.457.626,65 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 10.000,00
Μελέτη Κατασκευής δικτύου μεταφοράς και διανομής ύδατος Σερίφου (περιφέρεια)

55.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 65.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 1.522.626,65 €
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 
ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2017, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά 
στο ύψος των 1.522.626,65 €. 
Από το σύνολο των δαπανών ποσό ύψους 10.000,00 € θα καλυφθεί από την 
προγραμματική σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου 
(ΚΑ εσόδων 1213) και το ποσό των 55.000,00 €, θα καλυφθεί από την 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας. 
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Συνεπώς, το πραγματικό ύψος των προβλεπόμενων δαπανών της υπηρεσίας 
ύδρευσης και αποχέτευσης, αναμένεται διαμορφωθούν ως εξής: 1.522.626,65 € – 
65.000,00 € = 1.457.626,65 €
Συμπεράσματα:
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 23976/16 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την 
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - 
Οικονομικού Έτους 2017, τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2017, τα οποία 
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 1.457.626,65 € εκτιμάται ότι θα καλύψουν τη 
δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2017 
οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 1.457.626,65 €.
Συνεπώς δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών ύδρευσης 
και αποχέτευσης, οπότε προτείνουμε τη προτείνουμε τη διατήρηση των 
συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεων, ως ακολούθως :

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Από 0- 100 κυβικά 0,80 € / m3
Από 101-200 1,00 € / m3
Άνω των 201 κυβικών 1,70 € / m3

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΩΝ 7,00 € / m3
3,00 € / m3
Βιομηχανικό (ΔΕΗ) 10,00 € / m3
Τιμή πώλησης ύδρευσης με υδροφόρα ανά βυτίο 106 €
Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 150€
Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρεών 113€
Μετατόπιση Υδρομετρητή 90 € 
Παραβίαση σφραγίδας υδρομετρητή 150€ 
Παράνομη σύνδεση με ήδη υπάρχον ρολόι προκειμένου να γίνεται υδροδότηση 
1000€
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τέλη χρήσης οικείες ,τράπεζες , Φαρμακεία καταστήματα πωλήσεις τουριστικών 
ειδών ηλεκτρολογικού &Υδραυλικού εξοπλισμού, ειδών υγιεινής κ.λ.π.
77€
Τέλη χρήσης Παραδοσιακά Καφενεία
126€
Τέλη Χρήσης Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Α)Παντοπωλεία 
Οπωροπωλεία Super market Φούρνοι Κρεοπωλεία fast-food Ζαχαροπλαστεία 
Δημόσιες Υπηρεσίες οργανισμοί. .
154€
Τέλη χρήσης καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
(Β)Εστιατόρια, Ουζερί, Ψητοπωλεία, Ταβέρνες Καφετερίες, Κλαμπ 336€
Τέλη χρήσης ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι επτά δωμάτια 154€
Τέλη χρήσης ξενοδοχεία 630€

Τέλος χρήσης Κάμπινγκ
1400€
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πέντε (5.00) ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό σύνδεσης - αποχέτευσης 
350€ 
Τέλος, εκκένωση βόθρων 65€ / βυτίο 
Τέλος εναπόθεσης βοθρολυμάτων από ιδιώτες (1.000.00)
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του  Δημάρχου και έλαβε 
υπόψη του, , την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης η οποία πρότεινε μείωση στα 
τέλη ύδρευσης 20% σε όλα εκτός από τα σκάφη αναψυχής και της ΔΕΗ, ως προς 
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τους φορείς συμφωνεί με την απαλλαγή, ως προς την αποχέτευση πρότεινε την 
μείωση κατά 20% στις οικίες τα επαγγελματικά να μείνουν  όπως είναι. Ζητάν 
επίσης ποιο δίκαιη κατανομή και ξεχωριστούς λογαριασμούς και   τις επισημάνσεις 
των ΔΣ Χρυσολωρά Θ.. για σπατάλη  στα αντλιοστάσια και στις δεξαμενές 
ύδρευσης 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου για   τον καθορισμό των  συντελεστών  
ύδρευσης αποχέτευσης για το οικ. Έτος 2017  

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από την 01.01.2017 και μέχρι την κατάργηση ή την
τροποποίησή της.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες 
Υπογραφή  Υπογραφές 
 Η Πρόεδρος   του Δ.Σ.                                                              
Τα μέλη
  
 ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
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