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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 1/2023 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. αποφ. 6/2023                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της 
υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το 2023

Σήμερα την 11η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αίγινας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση. η οποία πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού (άρθρο 78 Ν.4954/2022 ΦΕΚ 
136/τ.Α΄/09.07.2022), διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), 
ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 168/05.01.2023 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/Γκαρής Μάριος, 6/Μούρτζης Δημήτριος, 7/Μαρμαρινός Σταμάτης, 
8/Μούρτζης Γεώργιος, 9/Σαλπέα - Στάθη Αικατερίνη, 10/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 
11/Κουκούλης Παναγιώτης, 12/Λεούσης Νεκτάριος, 13/Μεθενίτης Παντελεήμων, 14/Ντελής 
Αντώνιος, 15/Τζίτζης Φίλιππος, 16/Μαρίνος Νικόλαος, 17/Θεριανός Στυλιανός (Γραμματέας) 
και 18/Πτερούδης Νικόλαος (Πρόεδρος).                                                                                                           

Απόντες: 1/Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος (Αντιπρόεδρος), 2/Πάλλης Στυλιανός, 
3/Βατικιώτης Δημήτριος, 4/Πούντος Νικόλαος, 5/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 6/Γαλάνης 
Γρηγόριος, 7/Δούκας Σωκράτης, 8/Μπαρμπέρης Ευάγγελος και 9/Ηλίας Παναγιώτης, αν και 
νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Λεούσης Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού), 2/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας) και 
3/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος).

Απόντες: 1/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 2/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 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.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκαρής Μάριος απεχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση στην 
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πέρδικας Μαρτής Μιχαήλ απεχώρησε οριστικά από την 
συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση 
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μεθενίτης Παντελεήμων απεχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση 
στην έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Δημήτριος και Μούρτζης Γεώργιος, απεχώρησαν οριστικά 
από την συνεδρίαση στην έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά 
την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης και πάντως προ της 
ψηφοφορίας επί του θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρμαρινός Σταμάτης απεχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση στην 
έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
   
                  Θέμα 3ο                                                          Αριθ. Απόφ. 6/2023
Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος  έδωσε 
το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17072/19-
12-2022 έγγραφη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως 
ακολούθως:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
"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. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν 
καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, 
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να 
είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε 
κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να  τηρείται  αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της 
ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα σύμφωνα με την Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και λαμβάνοντας 
υπόψη την παρ.Β3 της ΚΥΑ 49039/25.07.2022 Β.3.1. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση 
αύξησης:
- των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ή και
- των τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. της κατηγορίας 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για 
την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το 
γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την 
απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω 
έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική
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χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.

Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως 
προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των 
εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού 
υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων 
οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον 
έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών 
από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ 
για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των 
δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων 
οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).

Η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του έτος 2023 η οποία βασίζεται σε απολογιστικά στοιχεία του 
έτους 2021 και 2022 καθώς και στην αναλυτική μελέτη που συντάχθηκε για τον επανακαθορισμό 
του τέλους ύδρευσης για το έτος 2022 παρατίθεται κάτωθι:
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ΕΞΟΔΑ _2023
Κωδικός 

Λογαριασμού Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

02.25.6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2.280.000,00 €

02.25.7
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

368.683,36 €

02.25.81 ΠΟΕ 150.000,00 €

02.25.85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
(ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ)

3.486.654,57 €

Σύνολο Εξόδων 2023 6.285.337,93 €

Κωδικός 
Λογαριασμού

Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

06.00.0321.01
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης 
με το δίκτυο

30.000,00 €

06.00.0322.01 Τέλος ύδρευσης 1.078.526,00 €

06.00.0323.01
Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για 
λογαριασμό των υδροληπτών

12.000,00 €

06.00.0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 314.426,09 €
06.00.0332.01 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 100,00 €
06.00.0342.01 Τέλη χρήσεως υπονόμων 5.000,00 €

06.00.2112.01
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης

311.475,64 €

06.00.2119.02 Έσοδα από ΦΠΑ 13% ΠΟΕ 34.266,75 €
06.00.2119.04 Έσοδα από ΦΠΑ 24% ΠΟΕ 11.492,45 €
06.00.3212.01 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3.800.000,00 €
06.00.3219.02 Έσοδα από ΦΠΑ 13% ΕΥ 450.000,00 €
06.00.3219.03 Έσοδα από ΦΠΑ 23% ΕΥ 15.000,00 €
06.00.3219.04 Έσοδα από ΦΠΑ 24% ΕΥ 30.000,00 €
06.00.4121.03 Έσοδα από ΦΠΑ 13 % 140.208,38 €
06.00.4121.05 Έσοδα από ΦΠΑ 24% 57.462,26 €

Σύνολο Εσόδων 2023 6.289.957,57 €

ΕΣΟΔΑ _2023

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:
 Την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
 Το άρθρο 6 του Ν.4555/18 «Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που 

καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται 
σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.»

 Την παρ.3 άρθρο 43 Ν.4325/15, όπως προστέθηκε από το άρθρο 132 του Ν.4604/19.
 Την παρ.1 άρθρο 47 Ν.4483/17, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του 

Ν.4674/20.
 Τους ισχύοντες συντελεστές τελών Ύδρευσης 2022
 Την κατά το δυνατόν ισομερή επιβάρυνση των υπόχρεων ώστε να υπάρξει δικαιότερη 

κατανομή των τελών μεταξύ τους.
 Τις υπ αριθμό 58/2022 (ΑΔΑ:921ΧΩ68-8ΝΣ) και 81/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΟ2Ω68-Ρ07) 

αποφάσεις του  Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 
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 Το υπ’ αριθμό 122852/28-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
τίτλο “Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 81/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, αναφορικά με λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 
υπ’ αριθ. 58/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:921ΧΩ68-8ΝΣ) κατά το 
μέρος που αφορά τον καθορισμό της ελάχιστης κατανάλωσης των 8 κυβικών νερού (Σχετ. 
η από 30-09-2022 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ΑΔΑ: ΨΕΜΨΟΡ1Κ-ΙΛΛ και η υπ’ αριθμ. 216/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΔΑ: Ρ7ΥΛΩ68-ΒΦ3)”

Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή οι συντελεστές να διατηρηθούν σταθεροί όπως 
παρουσιάζονται κάτωθι:

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ΤΕΛΙΚΟ

Πάγιο συντήρησης δικτύου 

ύδρευσης €/δίμηνο 3,31€ 0,79€ 4,10€
1-35κ.μ 0,79€ 0,10€ 0,89€
36-80κ.μ 1,45€ 0,18€ 1,63€
>80κ.μ 3,50€ 0,46€ 3,96€

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού 
έλαβε υπόψη του:
● Την υπ’ αριθμ. 79/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ68-Υ2Γ).
● Την υπ’ αριθμ. 80/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ68-Κ7Τ).
● Την υπ’ αριθμ. 81/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ68-ΙΤΩ).
● Την υπ’ αριθμ. 82/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ68-89Β).
● Την υπ’ αριθμ. 83/2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ68-Υ2Γ).
● Τις υπ αριθμό 58/2022 (ΑΔΑ:921ΧΩ68-8ΝΣ) & 81/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΟ2Ω68-Ρ07) αποφάσεις 
του  Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
● Την υπ’ αριθμ. 283/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣ21Ω68-ΞΓ3) 
● Την υπ’ αριθμ. 19/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 630ΘΩ68-Ο5Η).
● Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε εναλλακτική πρόταση επί των ανωτέρω εισηγήσεων.
● Τις τοποθετήσεις, απόψεις και επισημάνσεις των μελών του Συμβουλίου και του κ. 
Δημάρχου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
● Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), του Ν. 3852/2010

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

Επί 12 ψηφισάντων μελών

Ι.- Τον καθορισμό των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2023 ως ακολούθως:

Ενιαίο τιμολόγιο για όλη τη Νήσο Αίγινα για το διάστημα*

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ΤΕΛΙΚΟ

Πάγιο συντήρησης δικτύου 3,31€ 0,79€ 4,10€
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ύδρευσης €/δίμηνο

1-35κ.μ 0,79€ 0,10€ 0,89€
36-80κ.μ 1,45€ 0,18€ 1,63€
>80κ.μ 3,50€ 0,46€ 3,96€

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τις περιοχές του Νησιού για τις οποίες δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος 
υδροδότησης και μέχρι αυτό να συμβεί, το τιμολόγιο θα παραμείνει ως έχει.

Για όλα τα παραπάνω τιμολόγια ισχύουν τα κάτωθι:

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.
 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).
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 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. 

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουκούλης Παναγιώτης και Μαρμαρινός 
Σταμάτιος. Ο κ. Κουκούλης, ανέφερε ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου τιμολογίου 
ύδρευσης δημιουργεί μεγάλη πιθανότητα για την δημιουργία οικονομικού ελλείμματος στην 
υπηρεσία της ύδρευσης, υποστήριξε δε, ότι μία πιο συντηρητική μείωση των τελών αυτών 
θα είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα του Δήμου να καλύπτουν όλες τις δαπάνες της υπηρεσίας 
ύδρευσης, διασφαλίζοντας την ανταποδοτικότητά τους. 
Ο κ. Μαρμαρινός ανέφερε ότι η οριζόντια μείωση των τελών ύδρευσης κατά ποσοστό 
50,5%, περίπου, είναι άδικη, πρότεινε δε, την έγκριση μικρότερου ποσοστού μείωσης των 
τελών αυτών όσο ανεβαίνει η κλίμακα κατανάλωσης.  
Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μεσαγρού και Βαθέος, Λεούσης Εμμανουήλ και Γρυπαίος 
Ηλίας, αντίστοιχα, ψήφισαν θετικά, κατά το μέρος που τα προτεινόμενα τέλη αφορούν τις 
συγκεκριμένες Κοινότητες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 6/2023
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης
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