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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 19/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. αποφ. 58/2022                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί επανακαθορισμού των τελών ύδρευσης έτους 2022, 
μετά τη σύνδεση του Δήμου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ 
μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 
160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - ΑΔΑ 
Ψ4ΓΒΩ68-ΗΩΠ)

Σήμερα την 05η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αίγινας συνήλθε σε τακτική – διά ζώσης – συνεδρίαση. ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
11462/01.9.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικόλαου Πτερούδη που δημοσιεύθηκε στον 
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 
Αίγινας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Μούρτζης Αντώνιος, 3/Καραγιάννης Δημήτριος, 
4/Κουκούλη Μαρία, 5/Μούρτζης Δημήτριος, 6/Μαρμαρινός Σταμάτης, 7/Σαλπέα - Στάθη 
Αικατερίνη, 8/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 9/Κουκούλης Παναγιώτης, 10/Λεούσης 
Νεκτάριος, 11/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 12/Μεθενίτης Παντελεήμων, 13/Τζίτζης Φίλιππος, 
14/Ηλίας Παναγιώτης, 15/Θεριανός Στυλιανός (Γραμματέας) και 16/Πτερούδης Νικόλαος 
(Πρόεδρος).                                                                                                              

Απόντες: 1/Γκαρής Μάριος, 2/Μούρτζης Γεώργιος, 3/Βατικιώτης Δημήτριος, 
4/Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος (Αντιπρόεδρος), 5/Πάλλης Στυλιανός, 6/Γαλάνης 
Γρηγόριος, 7/Δούκας Σωκράτης, 8/Μπαρμπέρης Ευάγγελος, 9/Πούντος Νικόλαος, 
10/Ντελής Αντώνιος και 11/Λαμπαδάριος Στυλιανός, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: Ουδείς 

Απόντες: 1/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 2/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας), 
3/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 4/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος) και 5/Λεούσης 
Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
 
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Π. Ζορμπάς, ο οποίος είχε 
προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του 
Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σκαλτσιώτης Γεώργιος και Μεθανίτης Παντελεήμων απεχώρησαν 
οριστικά από την αίθουσα προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας 
διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρμαριμνός Σταμάτης και Μαρμαρινός Παναγιώτης 
απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 2ου  θέματος της 
ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουκούλης Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα 
στην έναρξη της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

              Θέμα 1ο                                                                               Αριθ. Απόφ. 58/2022

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος 
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζορμπά Ιωάννη, 
ο οποίος ανέφερε ότι η αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης καθίσταται αναγκαία και 
επιβεβλημένη έπειτα από τη σύνδεση της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ μέσω 
υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος έχει τεθεί πλέον σε πλήρη λειτουργία, και την επακόλουθη 
διακοπή της τροφοδοσίας του νησιού με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μέσω υδροφόρων 
πλοίων. 

Ακολούθως, ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 
αριθμ. 160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4ΓΒΩ68-ΗΩΠ) με την 
οποία εισηγείται αρμοδίως τον επανακαθορισμό των τελών ύδρευσης έτους 2022, 
στηριζόμενη στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, κυρίως, εξαιτίας της λειτουργίας των 
χερσαίων έργων, του υποθαλάσσιου αγωγού και της τηλεμετρίας, που δημιουργούν, σε 
συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται, ένα διαφορετικό περιβάλλον στην 
υδροδότηση της νήσου μας από αυτό που γνωρίζαμε έως σήμερα.    

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

-το από 12-08-2022 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με 
θέμα ημερησίας διάταξης: «Συζήτηση και ενημέρωση για το θέμα ύδρευσης στο Δήμο 
Αίγινας, νέο τιμολόγιο και λοιπά τρέχοντα θέματα».
-την υπ. αριθμ. πρωτ. 11008/23-08-2022 έγγραφη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου με την οποία προτείνεται ο επανακαθορισμός των τελών ύδρευσης έτους 2022, 
(μετά τη σύνδεση του Δήμου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού).
-την υπ’ αριθμ. 160/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4ΓΒΩ68-ΗΩΠ).
-την υπ’ αριθμ. 95/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 61Φ5Ω68-6ΔΧ).
-την υπ’ αριθμ. 53/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΘΡΡΩ68-21Ζ).
-το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση επί της αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής.
και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά 
πρακτικά της Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Με 10 θετικές ψήφους

Επί 14 ψηφισάντων μελών  
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Εγκρίνει τον επανακαθορισμό τελών ύδρευσης έτους 2022, ως ακολούθως:

Ενιαίο τιμολόγιο για όλη τη Νήσο Αίγινα για το διάστημα*

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

/ ΔΙΜΗΝΟ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ χωρίς 

ΦΠΑ / κ.μ.
ΝΕΑ ΤΙΜΗ χωρίς 

ΦΠΑ / κ.μ.
ΝΕΑ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ 

/ κ.μ.
1η 1-35 1,59 € 0,79 € 0,89 €
2η 36-80 2,92 € 1,45 € 1,63 €
3η άνω των 80 7,08 € 3,50 € 3,96 €

Ελάχιστη κατανάλωση (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο) : 8 m3

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις περιοχές του Νησιού για τις οποίες δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος 
υδροδότησης το τιμολόγιο θα παραμείνει ως έχει.

Οι εκπτώσεις που έχουν θεσπιστεί με προγενέστερες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΑΔΑ: 61Φ5Ω68-6ΔΧ) θα εφαρμοστούν ανάλογα στα νέα τέλη. Ως εκ τούτου:

Τιμολόγιο για πολύτεκνους και τρίτεκνους:
50% έκπτωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους (απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης) και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000,00 ευρώ βάσει φορολογικής 
δήλωσης, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 € για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των 
τεσσάρων (σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές 
του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία) και κατοικούν σε κατοικίες (ιδιόκτητες ή 
μισθωμένες).   

Τιμολόγιο αναπήρων: 50% έκπτωση για αναπήρους με αναπηρία από 67% και άνω για 
κατανάλωση έως 80 κ.μ. και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000,00 ευρώ βάσει 
φορολογικής δήλωσης.

Τιμολόγιο απόρων: Απαλλαγή για απόρους και χρέωση παγίου για την κατανάλωση έως 
35 κ.μ. Άποροι κατά την παρούσα απόφαση θεωρούνται άτομα των οποίων το συνολικό 
οικογενειακό εισόδημα για το τελευταίο έτος που εκκαθαρίστηκε ήταν έως 6.000,00€ 
προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι 
ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα 
προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία) 
και κατοικούν σε κατοικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) έως 120τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν 
τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των τελών ύδρευσης:

 Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κατοίκων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν 
άδεια διαμονής των δικαιούχων και των προστατευόμενων μελών.

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
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 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του τελευταίου έτους που 
εκκαθαρίστηκε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική 
δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 Τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και των δύο συζύγων καθώς για να τύχουν της 
μείωσης των τελών ύδρευσης, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μία μόνο κατοικία έως 
120τ.μ. (η κατοχή βοηθητικών χώρων π.χ. αποθήκης, εξοχικού και αγροτεμαχίων δεν 
επηρεάζουν αρνητικά την ένταξή τους στην κατηγορία των δικαιούχων της απαλλαγής).

 Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού νερού στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της 
οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του ή με σχετικό έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας 
του Δήμου για την ρύθμιση τυχόν οφειλής ανεξόφλητου/ων λογαριασμού/ών, το οποίο να 
βρίσκεται σε ισχύ.

 Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet. 
 Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα 
προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική 
τους θητεία.

 Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της 
μείωσης των Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας 
προστατευόμενου μέλους κ.λπ.).

Ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο:
ι) Για τις επιχειρήσεις και δραστηριότητες, στις οποίες το νερό αποτελεί αποφασιστικό 
παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
καθορίζεται ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο με το ποσό της 2ης κλίμακας για ολόκληρη της 
ποσότητα της κατανάλωσης. 

* Κατηγορίες υδροληπτών που εμπίπτουν στο τιμολόγιο: Ξενοδοχεία - Εστιατόρια - 
Καφετέριες - Ενοικιαζόμενα δωμάτια - Αγρότες (μόνο για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου). 
Για την κατάταξη υδροληπτών στο ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να κάνουν αίτηση στην υπηρεσία ύδρευσης συνοδευόμενη από απαραίτητα 
αποδεικτικά δικαιολογητικά.

ιι) Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης με το ποσό της 2ης 

κλίμακας για ολόκληρη της ποσότητα της κατανάλωσης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουκούλης Παναγιώτης ψήφισε αρνητικά στην πρόταση 
έγκρισης του θέματος, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου τιμολογίου 
ύδρευσης δημιουργεί μεγάλη πιθανότητα για την δημιουργία οικονομικού ελλείμματος στην 
υπηρεσία της ύδρευσης. Οι δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρμαρινός Σταμάτης, Λογοθέτης 
Εμμανουήλ και Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν ΄΄παρών΄΄.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  58/2022

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
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  Νικόλαος Πτερούδης
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