
 

 

                                 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ    

ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ 

ΓΖΚΟ  ΔΤΡΩΣΑ       

 
Α Π Ο  Π Α   Κ Α 

 

Πηε Πθάια ζήκεξα ηελ 27ε ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2018 
εκέξα ηεο  εβδνκάδαο Ρεηάξηε θαη ψξα 06:00 κ.κ., ην  Γεκνηηθφ  

Ππκβνχιην  ηνπ  Γήκνπ  Δπξψηα, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα χζηεξα  απφ ηελ ππ’ αξ. 20200 

/ 21-12-2018 Ξξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ θ. Κέλεγα  Πσηήξηνπ , πνπ 
δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ  ρψξν αλαθνηλψζεσλ θαη ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε, κε  απνδεηθηηθφ,  ζηα  κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δπξψηα (άξζξν 64 θαη 67 ηνπ Λ. 3852 / 

2010), γηα  ηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ 
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΚΑ 6ο:  Ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ή κε 
Γεκνηηθψλ ηειψλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο γηα ην Γήκν 

Δπξψηα έηνπο 2019. 
 

Ξξηλ  απφ  ηελ έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο ν Ξξφεδξνο, δηαπίζησζε 

φηη, ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, επξέζεζαλ 

παξφληεο νη: 
 

Γεκνηηθνί  Πχκβνπινη  παξφληεο 

1. Κέλεγαο Πσηήξηνο 
2. Αζαλαζνπνχινπ- Ξνιπκελάθνπ  

Γεσξγία 
3. Απνζηνιφπνπινο Ησάλλεο 
4. Βαζηιάθνο Ιεσλίδαο 
5. Γθνπβνχζε –Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ 
6. Γεληάθνπ Διέλε 
7. Εάρνο Θσλζηαληίλνο 
8. Θαηζάκπε Αιεμάλδξα 
9. Θνπηζνπκπφο Πηπιηαλφο 
10. Θπιάθνο Γεψξγηνο 
11. Ιπκπέξεο Ξαλαγηψηεο 
12. Καζηξνγηαλλάθνο Ξαλαγηψηεο 

 

13. Κνηξάο Ζιίαο 
14. Ληαιηάλεο Αλαζηάζηνο 
15. Ξαλαγησηαθάθνο Ζιίαο 
16. Ξαπαγηαλλφπνπινο Θεφδσξνο 
17. Ξαπαγηαλλνπνχινπ Ξαλαγηψηα 
18. Ξνινιφο Ξαλαγηψηεο 
19. Πάθθαξε Ησάλλα 
20. Παξξήο Γεψξγηνο 
21. Πσηεξάθνο Γεψξγηνο 
22. Ρζηκπίδεο Γεψξγηνο 
23. Σξήζηνπ Κηραινχηζνπ Ληθνιέηα 

 
 

ΑΔΑ: ΩΑΥΕΩΡΛ-5Κ9



Γεκνηηθνί  Πχκβνπινη  απφληεο 

1. Κπφιιαο Θεφδσξνο 
2. Κπφιιαο Βαζίιεηνο 
3. Κπισλάθνπ Κεηαμία 
4. Φηθιήο Γεκήηξηνο 

 

 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852 

/2010 ζηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ λα παξαζηνχλ, χζηεξα  απφ ηελ ππ’ 

αξ. 20200 / 21-12-2018 Ξξφζθιεζε ηνπ  πξνέδξνπ θ. Κέλεγα 

Πσηήξηνπ, νη Ξξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ Δπξψηα νη νπνίνη παξεπξέζεζαλ, πιελ ηνπ Ξξνέδξνπ  ηεο 

Ρ.Θ. Πηεθαληάο. 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο, θ. Βέξδνο Γήκνο, ν 

νπνίνο θιήζεθε λα παξαζηεί. 

Πηε ζπλεδξίαζε απηή παξαβξέζεθε ε Θνκπφγεσξγα Καξία, 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Ν  θ. Ξξφεδξνο, χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα εμήο:  

 
ΘΔΚΑ 6ο: 
Αριθμός  απόθαζης: 381/2018 
Γηα  ην  αλσηέξσ  ζέκα    εκεξήζηαο  δηάηαμεο  ν θ. Ξξφεδξνο  έδσζε  
ην  ιφγν ζηελ εηζεγήηξηα  θα Γεληάθνπ Διέλε   αληηδήκαξρν  ε   

νπνία  είπε  ηα  εμήο: 

Θέησ  ππφςε  ζαο ην απφ 10-12-2018  έγγξαθν ηεο Γ/ΛΠΖΠ 
Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Δπξψηα 

ζχκθσλα  κε ην νπνίν: 
«Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 24-9/20-10-1958 Β.Γ/ηνο 

«πεξί θσδηθνπνηήζεσο ζε εληαίν θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπφλησλ 

δηαηάμεσλ «πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» 

νξίδεηαη φηη ζε φζνπο θάλνπλ ρξήζε Γεκνηηθψλ ή Θνηλνηηθψλ 

θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ, ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα δηθαηνχηαη λα 

επηβάιιεη ηέιε ή δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Δπίζεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ. 1080/80 «πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ πεξί ησλ 

πξνζφδσλ ησλ ΝΡΑ Λνκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ 

ΑΔΑ: ΩΑΥΕΩΡΛ-5Κ9



δηαηάμεσλ» νξίδεηαη φηη ηα ηέιε απηά πξέπεη λα θαιχπηνπλ φιεο 

γεληθά ηηο εηήζηεο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν Γήκνο ή ε 

Θνηλφηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε ή βειηίσζε ησλ έξγσλ θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο. 

Κε ηελ ςήθηζε ηνπ Λ. 4172/2013 (Α΄167) ηέζεθαλ ζε ηζρχ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 77 θαη 78 απηνχ νη νπνίεο ηξνπνπνηνχλ ελ 

κέξεη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ.  

πνινγηζκφο ησλ ρξεψζεσλ χδξεπζεο 

Πηελ εγθ.16/16898/19.08.2010 Ξ.ΔΠ.Α.&Ζ.Γ δηεπθξηλίδνληαη ηα 

εμήο: 

"1. Ρα ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο 

ΝΡΑ έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνθχπηεη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ / Θνηλνηηθψλ 

Ππκβνπιίσλ, ψζηε ε επηβάξπλζε ησλ ππφρξεσλ λα είλαη αλάινγε 

πξνο ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (ζρεηηθέο νη ππ΄ αξηζκ. 

2/2077-2005 θαη 1/605-2007 εγθχθιηνί καο γηα ηελ επηβνιή 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ απφ ηνπο ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ). Ρα ελ ιφγσ 

ηέιε θαη δηθαηψκαηα επηβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε πάζεο θχζεσο 

ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο.  

- Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ απφ 24-

9/20-10/1958 Β.Γ/ηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 

1080/1980, πέξαλ ηνπ ηέινπο χδξεπζεο (δειαδή ηεο αμίαο 

θαηαλάισζεο χδαηνο), επηβάιινληαη απφ ηνπο ΝΡΑ θαη δηθαηψκαηα 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη δαπάλε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

χδξεπζεο ζε πξνζσπηθφ ή έξγα (π.ρ δαπάλε θαηαζθεπήο, επέθηαζεο 

θαη ζπληήξεζεο δηθηχνπ, αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ). Ρν χςνο 

απηψλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, ε νπνία κεηαμχ άιισλ ζπλίζηαηαη ζε κηα θαηά 

πξνζέγγηζε αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ. 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000005773_N0000008338
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010217
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010217
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010217
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- Ρα έζνδα εθ ησλ ηειψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο πνπ 

επηβάιινληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ λ.1069/1980 (κε 

εμαίξεζε ην πξφζζεην εηδηθφ ηέινο ηεο πεξ. α) πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ, ηα ηνθνρξεσιχζηα 

ζρεηηθψλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ θαη ηηο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη (άξζξν 25, παξ 2 ηνπ λ.1069/1980). 

-Ζ επηβνιή παγίνπ ηέινπο θαηαλάισζεο χδαηνο, ην νπνίν ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαζνξίδεηαη σο -ηέινο ειάρηζηεο θαηαλάισζεο--δελ 

βξίζθεη έξεηζκα ζηηο ζρεηηθέο, πεξί χδξεπζεο, δηαηάμεηο θαη ζηελ 

αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, θαζφηη νη δεκφηεο ππνρξενχληαη λα 

θαηαβάιινπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα 

λεξνχ πνπ θαηαλαιψζεθε απφ απηνχο.  

2. Ζ θαζηέξσζε θιηκαθσηνχ ηηκνινγίνπ χδξεπζεο, δελ αληηβαίλεη 

ζηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, αθνχ ε δηαβάζκηζε ηνπ θφζηνπο 

αλαιφγσο πξνο ην βαζκφ ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ζηνηρείν ηεο 

αληαπνδνηηθήο θχζεο ηεο θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί ππφ ην πξίζκα 

θαη ηεο παξνρήο θηλήηξνπ γηα εμνηθνλφκεζε θαη ζπλεηή ρξήζε ηνπ 

λεξνχ. 

3. Ζ εγγξαθή ή κε ζην δεκνηνιφγην ησλ ππφρξεσλ δελ κπνξεί λα 

ζπληζηά θξηηήξην σο πξνο ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ησλ ηειψλ χδξεπζεο 

απφ ηηο ΓΔΑ ή απφ ηνπο Ν.Ρ.Α (π.ρ. δεκφηεο αγξφηεο θαη κφληκνη 

θάηνηθνη ή κε, δεκφηεο κφληκνη θάηνηθνη ή κε, δεκφηεο πνιχηεθλνη). 

Ρν είδνο ηεο θαηνηθίαο (κφληκε ή κε) σο θξηηήξην ρξέσζεο δε 

ζπλάδεη κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία, δεδνκέλνπ φηη ν 

φγθνο θαηαλάισζεο λεξνχ πξνθχπηεη απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ 

πδξνκέηξνπ γηα θάζε είδνο θαηνηθίαο θαη θαηά ηα ινηπά ην θξηηήξην 

απηφ αληηβαίλεη ζηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο θαζφηη ζπληζηά δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ.  

Υο πξνο ηελ «εηδηθή ηηκνιφγεζε», απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο : 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000000086_S0000001688
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000000086_S0000001703
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α) Νη ΝΡΑ, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ππκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δχλαληαη λα 

ζεζπίζνπλ κεησκέλν ηηκνιφγην χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο κέρξη ην 

50% ή θαη απαιιαγή απφ ηα ηέιε γηα ηνπο απφξνπο, ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη ηνπο πνιχηεθλνπο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη 

αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 202, παξ.3 ηνπ 

λ.3463/2006). 

β) Δηδηθά γηα ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4, 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2946/2001 (224 Α΄) παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηα Γ.Π. ησλ Γ.Δ..Α., κε απφθαζή ηνπο, λα θαζνξίζνπλ εηδηθφ 

κεησκέλν ηηκνιφγην χδξεπζεο, ρσξίο λα ηίζεηαη φξην σο πξνο ηε 

κείσζε.  

γ) Πην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 25 θαη 26 ηνπ λ. 1069/80, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην 

άξζξν 6 ηνπ λ. 2307/1995, πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα 

ζέζπηζεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηηκνιφγεζεο…, θαηφπηλ έθδνζεο 

απφθαζεο …εγθξηλνκέλεο απφ ην νηθείν δεκνηηθφ / θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην….>>   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηνπ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ, αθεηεξία απνηειεί ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Δλ ζπλερεία κε ηελ ΘΑ νηθ. 38347/25.07.2018 (ΦΔΘ 

3086/27.07.2018 ηεχρνο Β΄): “Ξαξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 - 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 7028/2004 (Β' 253) απφθαζεο” 

αλαθέξνπλ ξεηά φηη ζηα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα θαη δαπάλεο αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ νη εγγξαθέο ζην 

ζθέινο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο 

(φπσο ππεξεζία χδξεπζεο, ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ) 

γηα ηνλ Ξ/ 2019 ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε γλψκνλα ην θφζηνο 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην χςνο ησλ εζφδσλ πνπ 

αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ εληφο ηνπ έηνπο 2019, επίζεο ζα πξέπεη, 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004377
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004377
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004377
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003631_N0000001467_S0000007553
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000000086&ids=1703,1704
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α) λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ππεξεζηψλ ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ειιείκκαηα ζηηο ππεξεζίεο 

απηέο, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια ηπρφλ δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή θάιπςε ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, β) λα κελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ δαπαλψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, 

άιισο ππνθξχπηεηαη θνξνινγία, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, γ) λα θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο 

δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ άιιεο δαπάλεο ηνπ δήκνπ 

Πηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2019, είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε απφθαζεο αλαπξνζαξκνγήο ή κε 
ησλ Γεκνηηθψλ Ρειψλ Ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

Πχκθσλα δε κε ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. δ΄ ηνπ Λ. 3852/2010, ε 
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ 

επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ.  
 

Ρα ηέιε Ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο φπσο απηά είραλ 
θαζνξηζζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 358/2017 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη ηζρχνπλ γηα ην έηνο 2018, έρνπλ σο εμήο: 
 
Α. ΡΔΙΖ ΓΟΔΠΖΠ   
 

Δηήζην πάγην ηέινο αλά παξνρή 
χδξεπζεο 

                         
30,00 €  

Α)Γηα Νηθίεο:   
Γηα ηελ Α' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 
Πθάιαο,Δινπο,Ληάησλ, εθηφο ηθ 

Απηδηάο)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-60 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,30 €  

60-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,37 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                          

0,80 €  
Γηα ηελ Β' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 

Θξνθεψλ,Γεξνζξψλ, θαη ηθ Απηδηάο ΓΔ 
Ληάησλ)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-60 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,35 €  

60-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,42 €  
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100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                          
0,90 €  

Β)Γηα Θαηαζηήκαηα:   
Γηα ηελ Α' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 

Πθάιαο,Δινπο,Ληάησλ, εθηφο ηθ 
Απηδηάο)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                           
0,40 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                           
0,80 €  

Γηα ηελ Β' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 
Θξνθεψλ,Γεξνζξψλ, θαη ηθ Απηδηάο ΓΔ 
Ληάησλ)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                        

0,45 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                        

0,90 €  

Γ)Γηα Ππλεηαηξηζκνχο, Μελνδνρεία, 
Ππζθεπαζηήξηα, Ξξαηήξηα πγξψλ 

θαπζίκσλ θαη Θηελνηξνθηθέο κνλάδεο:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

Αλεμαξηήησο θπβηθψλ 
                      

0,40 €  

Γ)ΓηαΘηελνηξφθνπο ηθ Ληάησλ θαη Αγ. 

Γεκεηξίνπ νη νπνίνη έρνπλ κεηξψν 
αηγνπξνβάησλ:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

300 ιίηξα/δψν  ην κήλα 
                               
0,50 €  

    

Δ)ΓηαΘηελνηξφθνπο ΓΔ Γεξνζξψλ απφ 

δεμακελέο:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

ζέζε Πνπξκπάλνπο 
                          

3,20 €  

ζέζε Θαθαβνχξη 
                          

2,70 €  

ΠΡ)ΘΔΟΚΑΡΝΓΔΘΡΔΠ:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

Αλεμαξηήησο θπβηθψλ 
                               
0,50 €  

 
 

  Θαηεγνξία Ρηκή 

1) 
Γηθαίσκα αξρηθήο ζχλδεζεο κε ην 
δχθηην χδξεπζεο    100,00 €  

2) Ρέινο αληηθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ εσο      40,00 €  
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1,5' 

3) 
Ρέινο  αληηθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 

κεγαιχηεξνπ ηεο 1,5'    120,00 €  

4) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 
πδξνκέηξν εσο 1,5'    140,00 €  

5) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 
πδξνκέηξν κεγαιχηεξνπ ηεο 1,5'    220,00 €  

6) 
Ρέινο εγθαηάζηαζεο / αληηθαηάζηαζεο 
θξεαηίνπ      50,00 €  

7) Ρέινο αληηθαηάζηαζεο βάλαο εσο 1,5'      20,00 €  

8) Ρέινο κεηαηφπεζεο παξνρήο χδξ.    100,00 €  

9) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 

ηειεκεηξηθφ πδξνκέηξν εσο 1,5'    240,00 €  

10) 
Ρέινο αληηθαηάζηαζεο ηειεκεηξηθνχ 

πδξνκέηξνπ εσο 1,5'    140,00 €  

11) 
Ρέινο επαλαζχλδεζεο κε ην δχθηην 
χδξεπζεο ιηγφηεξνπ ησλ 2 εηψλ      40,00 €  

12) 
Ρέινο επαλαζχλδεζεο κε ην δχθηην 
χδξεπζεο κεγαιχηεξνπ ησλ 2 εηψλ    140,00 €  

Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,4 θαη 6 ζα θαηαβάιεηαη ην 40% ηνπ πνζνχ εθάπαμ θαη 
ηα ππφινηπα ζε δχν (2) δχν ηζφπνζεο δφζεηο θαηά πεξίπησζε. 

 

Β. ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

  Θαηεγνξία Ρηκή 
            
1) 

Δηήζην Ξάγην ηέινο αλά πδξφκεηξν 
ζηηο Γ.Θ. Πθάιαο θαη Γ.Θ. Βιαρηψηε 21,00  

2) 
Ρέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο ΓΘ 
Πθάιαο, ΓΔ Βιαρηψηε 

50% ηεο αμίαο ηνπ 
θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ 

3) 
Ρέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο  ΡΘ 
Γεξαθίνπ 

50% ηεο αμίαο ηνπ 
θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ 

4) 
Γηθαίσκα αξρηθήο ζχλδεζεο 

απνρέηεπζεο αλά πδξφκεηξν                      100,00 €  

5) 

Ρέινο ζχλδεζεο κε δχθηην 
απνρέηεπζεο αλά παξνρή /αξηζκφ 

ξνινγηψλ                      500,00 €  
 

 

Γ. ΑΟΓΔΠΖ 

 

Θαηεγνξία Ρηκή Ρηκή Ξαγίνπ 
Ρηκή αλά ζηξέκκα (αθνξά 

ζηελ άξδεπζε νηθηζκνχ 
θηιηζίνπ) 

   
50,00 €       40,00 €  
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ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 
ζηελ άξδεπζε ΡΘ 

Ξεξηζηεξίνπ) 
      

0,13 €       40,00 €  
ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 

ζηελ άξδεπζε ΡΘ 
Θξνθεψλ) 

      
0,25 €       40,00 €  

ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 
ζηελ άξδεπζε ΡΘ 

Γαθλίνπ) 
      

0,25 €       40,00 €  
 

  Θαηεγνξία Ρηκή 

1) 
Γηθαίσκα αξρηθήο 
ζχλδεζεο άξδεπζεο    100,00 €  

2) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 
εγθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 

έσο 1'      80,00 €  

3) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 
εγθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 

κεγαιχηεξνπ ησλ 1'    180,00 €  

4) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 

εγθαηάζηαζεο βάλαο έσο 
1'      40,00 €  

5) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 

εγθαηάζηαζεο βάλαο 
κεγαιχηεξεο ησλ 1'      80,00 €  

6) 

Ρέινο επαλαζχλδεζεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ 

ιηγφηεξνπ 1 έηνπο      50,00 €  

Πην πιαίζην απηφ, ζηελ απφθαζε επηβνιήο ηειψλ ππνρξεσηηθά 

αλαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ: 

α)ηελ εθηέιεζε ηνπ Ξ/ ηνπ έηνπο 2017 

β)ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2018 θαη κέρξη 

ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Ξ/ 2019  

γ)ηελ εθηέιεζε ηνπ Ξ/ 2017 γηα ηελ ίδηα σο άλσ πεξίνδν (δει. εάλ 

ην ζρέδην ηνπ Ξ/ 2019 θαηαξηίδεηαη Ηνχλην 2018, ηα ζηνηρεία 

Ηαλνπαξίνπ-Ηνπλίνπ  2017) 

δ)ηελ εθηίκεζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη δαπαλψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

έηνπο 2018, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ρξνληθή πνξεία 

εθηέιεζεο ηνπ Ξ/ ηνπ έηνπο 2018.  

Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο: 
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Α.1 ) Ρα έζνδα –έμνδα (γηα ηελ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ) Ν.Δ. 2017 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:  
 

25 (31/12/2017) 
032 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο. 

512.900,65   ΞΖΟΔΠΗΑ 25 1.133.459,70   

033 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

15.697,69       

034  Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

154.628,39       

2112.0001  Ραθηηθά έζνδα 

απφ ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο 

216.915,16       

2114 Ραθηηθά έζνδα 

απφ ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

64.507,89       

3212 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο. 

270.527,51       

3213 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

32.776,80       

3214 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

52.194,69       

   Σ.. 

πξνεγνχκελσλ 

εηψλ 

  

 246.263,12 

    

    1.566.411,90    1.133.459,70   

 

Α.2 )Ρα έζνδα–έμνδα (γηα ηελ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ)  Ν.Δ. 2017 έσο 31/8/2017 δηακνξθψζεθαλ σο 
εμήο: 

25 (31/8/2017) 

032 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 
χδξεπζεο. 

194.578,09   ΞΖΟΔΠΗΑ 25 778.045,69   

033 Ρέιε θαη 
δηθαηψκαηα 
άξδεπζεο. 

62,00       

034  Ρέιε θαη 
δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

71.195,85       

2112.0001  Ραθηηθά 

έζνδα απφ 
ηέιε θαη 
δηθαηψκαηα 

200.498,33       
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χδξεπζεο 

2114 Ραθηηθά 

έζνδα απφ 
ηέιε θαη 
δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

59.890,78       

3212 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 
χδξεπζεο. 

215.757,45       

3213 ΞΝΔ Ρέιε θαη 
δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

28.016,81       

3214 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 
απνρέηεπζεο. 

42.693,65       

          
    812.692,96    778.045,69   

 
Α.3 )Ρα έζνδα–έμνδα (γηα ηελ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ) Ν.Δ. 2018 έσο 31/8/2018 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

25 (31/08/2018) 
032 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο. 

134.812,6

7   

ΞΖΟΔΠΗΑ 25 772.902,3

6   

033 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

       

205,78   

    

034  Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο

. 

35.286,56       

2112  Ραθηηθά 

έζνδα απφ 

ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο 

200.110,4

1   

    

2114 Ραθηηθά 

έζνδα απφ 

ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο

. 

44.708,17       

3212 ΞΝΔ Ρέιε 

θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο. 

247.856,1

8   

    

3213 ΞΝΔ Ρέιε 

θαη 

δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

44.363,21       

3214 ΞΝΔ Ρέιε 

θαη 

δηθαηψκαηα 

47.508,90       
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απνρέηεπζεο

. 

          

 ΤΛΟΙΑ   754.851,8

8   

 772.902,3

6     

 

Α.4 )Δθηίκεζε εζφδσλ –εμφδσλ (γηα ηελ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ) γηα ην Ν.Δ. 2018 κέρξη 31/12/2018  
 

25 (31/12/2018) 
032 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο. 

514.545,79   ΞΖΟΔΠΗΑ 25 1.284.000,15   

033 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

35.000,00       

034  Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

105.000,00       

2112.0001  Ραθηηθά έζνδα 

απφ ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο 

230.000,00       

2114 Ραθηηθά έζνδα 

απφ ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

50.000,00       

3212 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο. 

325.379,52       

3213 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

50.113,03       

3214 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

61.710,94       

   Σ.. 

πξνεγνχκελνπ 

έηνπο 

 432.952,20     

    1.804.701,48    1.284.000,15   

 
 

Α.5) ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΔΠΝΓΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΟΓΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝ Ν.Δ. 2019:  

 
Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ηα έζνδα –έμνδα πνπ αθνξνχλ ηα 

ηελ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ γηα ην Ν.Δ. 2019 ζα 
δηακνξθσζνχλ σο εμήο: 
 

25  2019 
032 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο. 

453.135,23   ΞΖΟΔΠΗΑ 25 1.784.208,16   
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033 Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

15.841,47   25-85 772.946,05   

034  Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

118.719,10   25-811   14.045,39   

2112.0001  Ραθηηθά έζνδα 

απφ ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο 

216.527,24       

2114 Ραθηηθά έζνδα 

απφ ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

64.182,33       

3212 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

χδξεπζεο. 

979.672,66       

3213 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

άξδεπζεο. 

47.831,51       

3214 ΞΝΔ Ρέιε θαη 

δηθαηψκαηα 

απνρέηεπζεο. 

156.149,64       

  Σξεκ. πφινηπν 

πξνεγνχκελνπ 

έηνπο  

520.701,39       

 Απψιεηα εζφδσλ 

ιφγσ κείσζεο 

δεκνηηθψλ 

ηειψλ ή θφξσλ 

-1.560,97   

    2.571.199,60    2.571.199,60   

 
 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ A 

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΜΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ  (25) ΓΟΔΠΖΠ, 
ΑΟΓΔΠΖΠ, ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΔΡΝΠ 2019 

 

 
 

 

Θ.Α. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΜΝΓΝ ΔΜΝΓΑ 2019 

ΓΖΚΝ ΔΟΥΡΑ 

 Έξγα ,Δξγαζίεο ,Ξξνκήζεηεο     
   
25-60 α. Ακνηβέο θαη έμνδα Ξξνζσπηθνχ             
   
25-6011       πάξρνλ κφληκν πξνζσπηθφ 43.190,44 
 2.εξγάηεο .Δ.16  

                
 1. Γ.Δ. 30 
 1. Γ.Δ. 28 
25-6012 πεξσξηαθή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ 5.000,00 
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25-6022 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο γηα 

πξνζσπηθφ ανξίζηνπ ρξφλνπ 
                  650,00 

25-6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζε εηήζηα βάζε                               
          7.757,73 

25-6021 πάξρνλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ 
28.693,50  

 1                
  
 2.Δξγάηεο .Δ.16 
25-6052 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζε εηήζηα βάζε          7.477,53            
25-6041      Δπνρηαθφ πξνζσπηθφ   
 Δπηθείκελεο πξνζιήςεηο απαζρφιεζεο 

εξγαηψλ Δ 16-  
            

         
 

17.540,00 
 

          
          

         
               

 Δπηθείκελεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 

θιάδνπ ΓΔ  - απαζρφιεζεο σο 
ρεηξηζηψλ  

  Αληηκίζζηα πξνζσπηθνχ ππεξεζίαο 

 2 δξνλνκείο –Ξεληάκελεο 

απαζρφιεζεο 

25-6054  Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ 

πξνζσπηθνχ. 
                 

          3.600,00 
25-6063.  Ινηπέο παξνρέο ζε  είδνο                

         8.598,25 
25 β.Ξαξνρέο ηξίησλ   
   

25-6211 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο χδξεπζεο 505.640,70 
 

25-6211 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο άδξεπζεο 30.000,00  
25-6211 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ θαη 
αληιηνζηαζίσλ ιπκκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Δπξψηα. 

        60.000,00 

25-6253.0001 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2.500,00 
25-6262 Δξγαζίεο επηζθεπψλ ζπληεξήζεσλ 

αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο  (αλά ΓΔ ζε 

δηαθξηηνχο Θ.Α Δμφδσλ 2019) 

15.000,00         

25-6262.  Δξγαζίεο επηζθεπψλ ζπληεξήζεσλ 

αληιηνζηαζίσλ άδξεπζεο  (ηθ Ξεξηζηεξη) 
1.000,00 

25-6262.  Δξγαζίεο επηζθεπψλ ζπληεξήζεσλ 

αληιηνζηαζίσλ άδξεπζεο  (ηθ Θξνθεέο) 
1.000,00 

25-6262.  Δξγαζίεο επηζθεπψλ   δηθηχσλ   

χδξεπζεο, αλά ΓΔ(  Θξνθεψλ- Ληάησλ – 
Γεξνλζξψλ)   

81.500,00 

25-6262 Δξγαζίεο επηζθεπψλ δηθηχνπ άξδεπζεο 
ηθ Ξεξηζηεξίνπ 

8.000,00 

25-6262 Δξγαζίεο επηζθεπψλ δηθηχνπ άξδεπζεο 
ΓΔ Θξνθεψλ 

4.000,00 

25-6262 Δξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθψλ 1.000,00 
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ζπλδέζεσλ ιπκκαησλ Ρ.Θ. Γεξαθίνπ 
25-6262 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο έθηαθησλ θαη 

απξφβιεπησλ δεκηψλ θαη θαζαξηζκψλ 

(δηθηχσλ, αγσγψλ, δεμακελψλ θιπ.) 

ππεξεζίαο πνπ ζα αληηκεησπηζηνχλ απν ηνπο 

Ξξνέδξνπο ησλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ απφ 

ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή. 

10.000,00 

25-6262 Δξγαζίεο απνθξάμεσλ απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ Ρ.Θ. Γεξαθίνπ. 
14.000,00 

25-6262 Δξγαζίεο απνθξάμεσλ απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ Γ.Θ Πθάιαο θαη Γ.Θ Βιαρηψηε 
24.800,00 

25-6262 Γαπάλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε- έιεγρν 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

Απηδηάο. 

5.000,00 

25-6262 Δξγαζίεο επηζθεπήο- ζπληήξεζεο 
ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ 

κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκκάησλ ηεο Ρ.Θ. 
Γεξαθίνπ 

2.000,00 

25-6262 Δξγαζίεο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ 
δηθηχνπ απνρέηεπζεο ιπκκάησλ Ρ.Θ. 
Γεξαθίνπ. 

1.000,00 

25-6262 Δξγαζίεο κεηαηφπηζεο θξεαηίσλ 
πδξνκέηξσλ θαη δηαθνπήο θαη 

επαλαζχλδεζεο παξνρήο χδξεπζεο 

2.000,00 

25-6262 Δξγαζίεο απφθξαμεο δηθηχνπ χδξεπζεο 

Γήκνπ Δπξψηα  
4.000,00 

25-6262 Γαπάλεο δηαρείξηζεο παξαπξντφλησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
Γήκνπ Δπξψηα  

4.000,00 

25-6262 Δπηζθεπή-ζπληήξεζε θηηξίσλ 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ Γήκνπ 

Δπξψηα 

10.000,00 

25-6262 Γαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία βηνινγηθψλ θαη 

αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ (2017) 
106.260,00 

25-6262 Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο βηνινγηθψλ θαη 

αληιηνζηαζίσλ Γήκνπ 
40.000,00 

25-6264 Ξιχζηκν θαζαξηζκφο κεραλεκάησλ 

ππεξεζίαο 
3.000,00 

25-6264 Απνθαηαζηάζεηο έθηαησλ βιαβψλ 

κεραλεκάησλ αληιηνζηαζίσλ Γ.Δ Θξνθεψλ 
10.000,00 

25-6264 Απνθαηαζηάζεηο έθηαησλ βιαβψλ 

κεραλεκάησλ αληιηνζηαζίσλ Γ.Δ. Πθάιαο 
10.000,00 

25-6264 Απνθαηαζηάζεηο έθηαησλ βιαβψλ 

κεραλεκάησλ αληιηνζηαζίσλ Γ.Δ Έινπο 
10.000,00 

25-6264 Απνθαηαζηάζεηο έθηαησλ βιαβψλ 

κεραλεκάησλ αληιηνζηαζίσλ Γ.Δ Ληάησλ 
5.000,00 

25-6263 Ππληήξεζε & Δπηζθεπή κεραλεκάησλ   6.600,00 
25-6263 Απνθαηαζηάζεηο έθηαθησλ βιαβψλ 

κεραλεκάησλ- νρεκάησλ  
8.000,00 

25-6279 Ινηπέο δαπάλεο γηα χδξεπζε-άξδεπζε   
25-6279 Ραρπδξνκηθά    ηειε    χδξεπζεο                                      20.000,00 
25-6279 Ραρπδξνκηθά    ηειε    άδξεπζεο                                      500,00 
25-6279 Ρειεθσληθά –ηληεξλεη        χδξεπζεο                          500,00 
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25-6279 Γαπάλεο ρεκηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
Γήκνπ Δπξψηα 

5.000,00 

25-6279 Γαπάλεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ λεξψλ 
(2018) 

15.437,90 

25-6279 Γαπάλεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ λεξψλ 
(2019) 

20.000,00 

25-6322 Ρέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 
ινηπψλ νρεκάησλ 

1.000,00 

25-6323 Γαπάλεο ηερληθνχ ειέγρνπ ΘΡΔΝ 500,00 
25-6463 Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 500,00 
25-6612 Ξξνκήζεηα θαθέισλ 3.000,00 
25-6613 Ξξνκήζεηεο εληχπσλ & πιηθψλ 

κεραλνγξάθεζεο χδξεπζεο 
3.000,00 

25-6613 Ξξνκήζεηεο εληχπσλ & πιηθψλ 
κεραλνγξάθεζεο άδξεπζεο 

500,00 

25-6633 Ξξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ 
απνιπκαληηθά ρισξίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία 
βηνινγηθνπ 

5.000,00 

25-6641 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ 

ππεξεζίαο Γήκνπ Δπξψηα (δηαγσληζκφο 
2017) 

810,24 

 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ 

ππεξεζίαο Γήκνπ Δπξψηα (δηαγσληζκφο 
2018) 

48.000,000 

25-6644 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ &ιηπαληηθψλ γηα 
ιεηηνπξγία ησλ Βηνινγηθψλ 
(Γηαγσληζκφο 2018) 

7.000,00 

25-6662 Ξξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ γηα ηε 
ιεηηνπξγία κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ 

Απηδηάο. 

3.000,00 

25-6662 Ξξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ 

Απηδηάο. 

2.000,00 

25-6662 Ξξνκήζεηα ινηπψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ βηνινγηθψλ Γήκνπ 

Δπξψηα 

2.000,00 

25-6671.0001 Ξξνκεζεηα ειαζηηθσλ θνξηεγσλ θαη 

νρεκαησλ ππεξεζηαο   
3.799,36 

25-7131 Ξξνκήζεηα απηφκαησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ παξνρήο λεξνχ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

500,00 

25-7135 Ινηπφο εμνπιηζκφο ππεξεζίαο  
25-7135. Ξξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ βηνινγηθνχ Γεξαθίνπ 
8.000,00 

25-7135. Ξξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο αλά Γ.Δ.  
25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνπηλάθσλ θαη 1.500,00 
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ζπλαθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

άξδεπζεο Ρ.Θ. Ξεξηζηεξίνπ 
25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνπηλάθσλ θαη 

ζπλαθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
χδξεπζεο Γ.Θ. Πθάιαο 

3.000,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνπηλάθσλ θαη 
ζπλαθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
χδξεπζεο Γ.Θ. Έινπο 

3.000,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνπηλάθσλ θαη 
ζπλαθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

χδξεπζεο Γ.Θ. Γεξνλζξψλ 

3.000,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνπηλάθσλ θαη 

ζπλαθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
χδξεπζεο Γ.Θ. Θξνθεψλ 

3.000,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνπηλάθσλ θαη 
ζπλαθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
χδξεπζεο Γ.Θ. Ληάησλ 

3.000,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνπηλάθσλ θαη 
ζπλαθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

άξδεπζεο Γ.Δ. Θξνθεψλ 

1.500,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηδησηηθέο 

ζπλδέζεηο απνρέηεπζεο Γ.Δ.Γεξνλζξψλ 
300,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα πιηθψλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο 

ιπκκάησλ Ρ.Θ. Γεξαθίνπ 
500,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα δεμακελψλ 1.000,00 
25-7135 Ξξνκήζεηα πιηθψλ επηζθεπήο 

αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ άξδεπζεο 

Ρ.Θ.Θξνθεψλ 

3.000,00 

25-7135. Ξξνκήζεηα εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο 
500,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ 

χδξεπζεο Γήκνπ Δπξψηα 
20.000,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

πιηθνχ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
θαη αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ Γήκνπ 

Δπξψηα  

20.000,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα πιηθψλ χδξεπζεο 

(πδξνκεηξεηψλ θιπ ζπλαθψλ εηδψλ) 
35.000,00 

25-7135 Ξξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο χδξεπζεο 

Ρ.Θ. Γεξαθίνπ 

8.000,00 

25-7312 Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο Ρ.Θ 

Κπξηηάο 
10.000,00 

25-7312.0007 Θαηαζθεπή δηθηχνπ θαη ηδησηηθψλ 

ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο Γ.Θ. Βιαρηψηε 
(2018) 

70.000,00 

25-7312 Θαηαζθεπή ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ 
απνρέηεπζεο Γ.Θ. Πθάιαο (2018) 

18.000,00 

25-7312 Θαηαζθεπή ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ 
απνρέηεπζεο Γ.Θ. Πθάιαο (2017) 

11.490,00 

25-7312 Αμηνπνίεζε πδξεπηηθήο γεψηξεζεο Ρ.Θ 81.500,00 
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Ληάησλ 
25-7312 Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο Ρ.Θ. 

Αζηεξίνπ 
10.000,00 

25-7312 Θαηαζθεπή ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ 
απνρέηεπζεο Γ.Θ. Βιαρηψηε (2019) 

50.000,00 

25-7312 

 
Θαηαζθεπή ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ 
απνρέηεπζεο Γ.Θ. Πθάιαο (2019) 

50.000,00 

25-7326 Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο Γ.Θ 
Βιαρηψηε 

10.000,00 

25-7326 Θαηαζθεπή πεξίθξαμεο θαη δηακφξθσζε 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ αληιηνζηαζίνπ 
ιπκκάησλ Ρ.Θ. Έινπο 

13.140,01 

25-7412 Δθπφλεζε κειέηεο νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ Γήκνπ 

Δπξψηα  

50.000,00 

25-7412 Κειέηε βηνινγηθνχ θαη απνρεηεπηηθνχ 

Γ.Γ. Βξνληακά 
45.000,00 

25-7412 Κειέηε άξδεπζεο Αγ. Γεκεηξίνπ  922,50 
25.81 Ξιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ (ΞΝΔ) 
14.045,397 

25-8511 ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΚΖ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ 
ΔΗΠΞΟΑΘΡΔΥΛ ΞΝΙΝΗΞΥΛ 

772.946,05   

   
   
   
      
   

 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΥΛ 2.571.199,60  
 

 

Πηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2019, είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε απφθαζεο αλαπξνζαξκνγήο ή κε 

ησλ Γεκνηηθψλ Ρειψλ Ύδξεπζεο- άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 
Πχκθσλα δε κε ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. δ΄ ηνπ Λ. 3852/2010, ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ 
επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ.  

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ ιήςε απφθαζήο ηεο, ζα εηζεγεζεί 

πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ 
δεκνηηθψλ ηειψλ Ύδξεπζεο- άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Δπξψηα γηα ην έηνο 2019.» 

 

Γηα ην έηνο 2019 πξνηείλεηαη ηα ηέιε Ύδξεπζεο Άξδεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο λα δηακνξθσζνχλ σο εμήο: 
 

Α. ΣΔΙΖ ΤΓΡΔΤΖ   
 

Ρέινο επαλειέγρνπ παξνρψλ 
χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο (κε 

                         
10,00 € 
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δηθαίσζε θαηαλαισηή επηζηξέθεηαη) 

Δηήζην πάγην ηέινο αλά παξνρή 

χδξεπζεο 
                         

30,00 €  

Α)Γηα Νηθίεο:   
Γηα ηελ Α' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 

Πθάιαο,Δινπο,Ληάησλ, εθηφο ηθ 
Απηδηάο)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-60 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,30 €  

60-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,37 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                          
0,80 €  

Γηα ηελ Β' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 
Θξνθεψλ,Γεξνλζξψλ, θαη ηθ Απηδηάο ΓΔ 

Ληάησλ)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-60 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,35 €  

60-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                           

0,42 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                           

0,90 €  

Β)Γηα Θαηαζηήκαηα:   
Γηα ηελ Α' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 
Πθάιαο,Δινπο,Ληάησλ, εθηφο ηθ 
Απηδηάο)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                           

0,40 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                           

0,80 €  
Γηα ηελ Β' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 

Θξνθεψλ,Γεξνζξψλ, θαη ηθ Απηδηάο ΓΔ 
Ληάησλ)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                        
0,45 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                         
0,90 €  

Γ)Γηα Ππλεηαηξηζκνχο, Μελνδνρεία, 

Ππζθεπαζηήξηα, Ξξαηήξηα πγξψλ 
θαπζίκσλ θαη Θηελνηξνθηθέο κνλάδεο:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

Αλεμαξηήησο θπβηθψλ 
                      
0,40 €  

Γ)ΓηαΘηελνηξφθνπο ηθ Ληάησλ θαη Αγ. 
Γεκεηξίνπ νη νπνίνη έρνπλ κεηξψν 

αηγνπξνβάησλ:   
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Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

300 ιίηξα/δψν  ην κήλα 
                               

0,50 €  

    

Δ)ΓηαΘηελνηξφθνπο ΓΔ Γεξνζξψλ απφ 

δεμακελέο:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

ζέζε Πνπξκπάλνπο 
                          
3,20 €  

ζέζε Θαθαβνχξη 
                          
2,70 €  

ΠΡ)ΘΔΟΚΑΡΝΓΔΘΡΔΠ:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

Αλεμαξηήησο θπβηθψλ 
                               
0,50 €  

 
 

 

  Θαηεγνξία Ρηκή 

1) 
Γηθαίσκα αξρηθήο ζχλδεζεο κε ην 
δίθηπν χδξεπζεο    100,00 €  

2) 
Ρέινο αληηθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ εσο 
1,5'      40,00 €  

3) 
Ρέινο  αληηθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 
κεγαιχηεξνπ ηεο 1,5'    120,00 €  

4) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 
πδξνκέηξν εσο 1,5'    140,00 €  

5) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 

πδξνκέηξν κεγαιχηεξνπ ηεο 1,5'    220,00 €  

6) 
Ρέινο εγθαηάζηαζεο / αληηθαηάζηαζεο 

θξεαηίνπ      50,00 €  

7) Ρέινο αληηθαηάζηαζεο βάλαο εσο 1,5'      20,00 €  

8) Ρέινο κεηαηφπεζεο παξνρήο χδξ.    100,00 €  

9) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 
ηειεκεηξηθφ πδξνκέηξν εσο 1,5'    240,00 €  

10) 
Ρέινο αληηθαηάζηαζεο ηειεκεηξηθνχ 
πδξνκέηξνπ εσο 1,5'    140,00 €  

11) 
Ρέινο επαλαζχλδεζεο κε ην δχθηην 
χδξεπζεο ιηγφηεξνπ ησλ 2 εηψλ      40,00 €  

12) 
Ρέινο επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν 

χδξεπζεο κεγαιχηεξνπ ησλ 2 εηψλ    140,00 €  
 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,4 θαη 6 ζα θαηαβάιεηαη ην 40% ηνπ πνζνχ 

εθάπαμ θαη ηα ππφινηπα ζε δχν (2) δχν ηζφπνζεο δφζεηο θαηά 

πεξίπησζε. 
 
 

Β. ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 
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  Θαηεγνξία Ρηκή 

1) 
Δηήζην Ξάγην ηέινο αλά πδξφκεηξν 

ζηηο Γ.Θ. Πθάιαο θαη Γ.Θ. Βιαρηψηε 21,00 € 

2) 
Ρέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο ΓΘ 

Πθάιαο, ΓΔ Βιαρηψηε 
50% ηεο αμίαο ηνπ 

θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ 

3) 
Ρέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο  ΡΘ 
Γεξαθίνπ 

50% ηεο αμίαο ηνπ 
θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ 

4) 
Γηθαίσκα αξρηθήο ζχλδεζεο 
απνρέηεπζεο αλά πδξφκεηξν                      100,00 €  

5) 

Ρέινο ζχλδεζεο κε δΊθηπν 
απνρέηεπζεο αλά παξνρή /αξηζκφ 
ξνινγηψλ                      500,00 €  

 

 

Γ. ΑΟΓΔΠΖ 

 

Θαηεγνξία Ρηκή Ρηκή Ξαγίνπ 

Ρηκή αλά ζηξέκκα (αθνξά 

ζηελ άξδεπζε νηθηζκνχ 
Φηιηζίνπ) 

   
55,00 €  

     40,00 € 
(αλά 

ρξήζηε-
ΑΦΚ) 

ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 
ζηελ άξδεπζε ΡΘ 

Ξεξηζηεξίνπ) 
      

0,13 €       40,00 €  
ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 

ζηελ άξδεπζε ΡΘ 
Θξνθεψλ) 

      
0,25 €       40,00 €  

ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 
ζηελ άξδεπζε ΡΘ 
Γαθλίνπ) 

      
0,25 €       40,00 €  

 

  Θαηηγορία Σιμή 

1) 
Γηθαίσκα αξρηθήο 
ζχλδεζεο άξδεπζεο    100,00 €  

2) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 
εγθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 
έσο 1'      80,00 €  

3) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 
εγθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 

κεγαιχηεξνπ ησλ 1'    180,00 €  

4) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 

εγθαηάζηαζεο βάλαο έσο 
1'      40,00 €  
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5) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 
εγθαηάζηαζεο βάλαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 1'      80,00 €  

6) 

Ρέινο επαλαζχλδεζεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ 
ιηγφηεξνπ 1 έηνπο      50,00 €  

 

     « ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΗΑ ΚΔΗΥΠΖ Ή ΑΞΑΙΙΑΓΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΦΝΟΥΛ Ή 

ΡΔΙΥΛ ΓΗΑ ΑΞΝΟΝΠ, ΑΡΝΚΑ ΚΔ ΑΛΑΞΖΟΗΔΠ ΘΑΗ ΞΝΙΡΔΘΛΝΠ 

(Ξαξ. 3 άξζξνπ 202 Λ. 3463/2006)»  

Πηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Λ. 3463/06) 
νξίδνληαη ηα εμήο: 

<< Κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε 
ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε 

δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ή ε απαιιαγή 
απφ απηνχο γηα ηνπο άπνξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηπθινχο  θαη 

πνιπηέθλνπο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία.>>. 

Ρα ζέκαηα γηα ηα νπνία πξέπεη λα ιάβεη απφθαζε ην ζψκα είλαη: 
 Α) Νη θαηεγνξίεο ησλ πνιηηψλ νη νπνίεο ζα ηχρνπλ κείσζε ή απαιιαγή ησλ 

Γεκνηηθψλ ηειψλ ή θφξσλ. 
Β)  Ρν πνζνζηφ ηεο κείσζεο ή απαιιαγήο. 

Γ) Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ γηα λα ηχρνπλ ηεο 
κείσζεο ή απαιιαγήο. 

   Ρν θφζηνο ηεο κείσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα άπνξνπο, άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο, κε δεδνκέλν φηη ηα δεκνηηθά ηέιε έρνπλ 
αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα ππνινγίδνπκε θαη΄ εθηίκεζε φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ 

ησλ 1.560,97 επξψ, ην νπνίν έρεη πξνβιεθζεί ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο ελ 
ιφγσ ππεξεζίαο φπσο εκθαλίδεηαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο.  

  Πε πεξίπησζε πνπ χζηεξα απφ ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ησλ 
σθεινχκελσλ, δηαθέξνπλ νη εθηηκήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζα πξνβνχκε ζε 

αλακφξθσζε ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 δηακνξθψλνληαο αλαιφγσο ηα 
έζνδα –έμνδα ηεο ελ ιφγσ αληαπνδνηηθφηεηαο. 

 Απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ νη πεξεζίεο καο ηα άηνκα ππνινγίδνληαη ζε 
30 θαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη εκθαλίδεηαη αλαιπηηθά σο παξαθάησ: 

 
          

Θαηεγνξία 

σθεινχκελσλ 

Κε 

απνρέηεπζε 

Σσξίο 

απνρέηε
πζε 

Κ.ν. 

θαηαλάισζε
ο (ζε θπβ.) 

Κ.ν. ηηκήο 

/θπβηθφ 

Δηήζην 

πάγην 
ηέινο/ 

ζχλδεζε 

Ξνζφ κε απνρέηεπζε 

              (1) 

Ξνζφ 

ρσξίο 
απνρέηεπ

ζε  (2) 

Ξάγην ηέινο 

    (3) 

Πχλνιν 

(1+2+3) 

Αλάπεξνη έσο 

80% 

5 5 120 0,325 € 30 €, 

χδξεπζε 

21 € 

απνρέηε

πζε 

5ρ120ρ0,325ρ30%=

58.50 χδξεπζε 

58,5,ρ50%=29,25 

απνρέηεπζε 

5ρ120ρ0,

325ρ30%

=58,5  

10ρ30ρ30%=9

0 χδξεπζε 

5ρ21ρ30%=31,

5 

απνρέηεπζε 

267,75 

Αλάπεξνη 

πάλσ απφ 

80% 

5 5 120 0,325 € 30 €, 

χδξεπζε 

21 € 

απνρέηε

πζε 

5ρ120ρ0,325=195 

χδξεπζε 

195ρ50%=97,50 

απνρέηεπζε 

5ρ120ρ0,

325=195 

10ρ30=300 

χδξεπζε 

5ρ21=105,

00 

απνρέηεπζε 

 

892,50 

Ξνιχηεθλνη- 

άπνξνη 

5 5 212,74 0,35 € 30 €, 

χδξεπζε 

5ρ212,74ρ0,35ρ30%

=111,69 χδξεπζε 

5ρ212,74

ρ0,35ρ30

10ρ30ρ30%=9

0 χδξεπζε 

400,72 
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21 € 

απνρέηε

πζε 

111,69ρ50%=55,84 

απνρέηεπζε 

%=111,6

9 

5ρ21ρ30%=31,

50 απνρέηεπζε 

        Πχλνιν 1.560,97 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε κείσζε ή απαιιαγή δεκνηηθψλ 
θφξσλ ή ηειψλ γηα απφξνπο , άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Λ.3463/2006 
γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. Αλάπεξνη κε λνεηηθή – θηλεηηθή αλαπεξία , ηπθινί θαη 
παξαπιεγηθνί θαη πάζρνληεο απφ απηηζκφ  

2. Ξνιχηεθλνη  
3. ΄Απνξνη  

Νη αλάπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% - 80% ζα ηχρνπλ κείσζεο 
30% αλ ηα εηήζηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηά ηνπο δελ μεπεξλνχλ ηα 
5.000,00 επξψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε (Δ9) 

πνπ δελ ζα πξνθχπηεη δεχηεξε ηδηφθηεηε θαηνηθία θαη αθίλεηε πεξηνπζία 
άλσ ησλ 20 ζηξεκκάησλ . 

Νη αλάπεξνη πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί παξαπιεγηθνί , ηεηξαπιεγηθνί , 
ηπθινί θαη νη πάζρνληεο απφ απηηζκφ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο πάλσ απφ 

80% , ζα ηχρνπλ απαιιαγήο ησλ ηειψλ. 

Νη πνιχηεθλνη ζα ηχρνπλ κείσζεο ηειψλ 30% ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ 
πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε (Δ9) πνπ δελ πξνθχπηεη δεχηεξε ηδηφθηεηε  

θαηνηθία θαη αθίλεηε πεξηνπζία άλσ ησλ 20 ζηξεκκάησλ. 

Νη άπνξνη ζα ηχρνπλ κείσζεο ηειψλ 30%. 

Ζ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ απφξνπ απαηηείηαη Ξηζηνπνηεηηθφ απνξίαο 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο Λνκαξρίαο (απφ ηηο 

Θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πιένλ)  ζχκθσλα κε ην ΛΓ 57/1973 φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη . 

2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, 

ζπλνδεπφκελα  απφ πηζηνπνηεηηθφ  ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ 
Διιάδνο (ΑΠΞΔ). Ξνιχηεθλνη ζεσξνχληαη:  

πνιχηεθλνη είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο 
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη 

ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 21 ηνπ Λ. 2247/1994 /ΦΔΘ 
182/31.10.1994/η. Α’ – 2771/2006 απφθαζε ΠηΔ). 

Ξνιχηεθλνη επίζεο είλαη:  
Η.    Λ. 860/5-1-1979 
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α) Ζ κεηέξα ρήξα κε ηξία (3)  ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε 

δηαηξνθή ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 
β) Ν παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε 

εξγαζία, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ 
κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 70% θαη δελ εξγάδεηαη.  

γ) Ν ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ 
ηέθλσλ ή εθφζνλ απηή θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 
δ) Ρα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), 

απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ 
ησλ Ξνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ Ξνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ 

ηδίνπο πφξνπο δσήο. 
Δπηζεκάλζεηο:  

Α. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη: 
i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε  ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο 

ii) ηα άξξελα αλήιηθα 
iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη 

επαγγεικάησλ  
iv) αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, 

αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 
Β. Απφ 1/1/1983 ηφζνλ ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα 

(άξζξν 4 παξ. 2 θαη 116 παξ. 1 ηνπ Ππληάγκαηνο). 
Γ.   Κέρξη 17/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 21ν έηνο. 

Απφ 18/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν έηνο (άξζξν 3 Λ. 
1329/1983). 

3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ Απφθαζε πηζηνπνίεζεο 
αλαπεξίαο απφ ην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔΞΑ), ζηελ νπνία λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο 
ηνπ.  

Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ θάζε σο άλσ θαηεγνξία 

πξνηείλεηαη λα ηζρχνπλ ηα θάησζη: 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο 

απφ λνεηηθή – θηλεηηθή αλαπεξία, ηπθινί, παξαπιεγηθνί: 
 Ν αηηψλ θνξνινγνχκελνο πνπ παξνπζηάδεη αλαπεξία 67% θαη πάλσ απφ 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε γηα ηελ απφδεημε 
ηνπ πνζνζηνχ απηήο, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη απφθαζε ηεο αξκφδηαο 

γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ξ.Γ. 611/1977. Έηζη ζα δηαπηζηψλεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξά, αλ 

πξφθεηηαη γηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, 
θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηαξθέζεη ε αλαπεξία 

απηή.  
 Δάλ ν θνξνινγνχκελνο είλαη νιηθά ηπθιφο, κπνξεί λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

φηη είλαη γξακκέλνο ζηα γεληθά κεηξψα ηπθιψλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηηο 
Γηεπζχλζεηο ή ηα Ρκήκαηα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη λα 

είλαη εθνδηαζκέλνο κε ην εηδηθφ δειηίν ηνπο.  

ΑΔΑ: ΩΑΥΕΩΡΛ-5Κ9



 Πε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ή ην πξφζσπν πνπ ηνλ βαξχλεη, 

ιακβάλεη ζχληαμε απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα θπξίαο αζθάιηζεο, επεηδή 
παξνπζηάδεη αλαπεξία 67% θαη πάλσ, απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή 

αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, αληί ηεο απφθαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη απηφο ή ην 
πξφζσπν πνπ ηνλ βαξχλεη ζπληαμηνδνηείηαη ιφγσ αλαπεξίαο απφ λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, ην πνζνζηφ απηήο, σο θαη 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηαξθέζεη ε αλαπεξία απηή.  

 Ρα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν, καδί κε 
πξφζθαην ινγαξηαζκφ Ύδξεπζεο.  

 Αλ ε αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
λέα δηθαηνινγεηηθά, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ δηάξθεηαο ηεο.  

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ηζρχνπλ θαη δελ έρνπλ 
κεηαβιεζεί ή αλαθιεζεί θαη ππνρξέσζε ηνπ εθάζηνηε δηθαηνχρνπ γηα άκεζε 

ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο.  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. 
 Ξηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ηδηφηεηα 

ηνπ πνιπηέθλνπ ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο 
Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιχηεθλσλ Διιάδαο.  

 Δθθαζαξηζηηθφ θνξνινγηθήο δήισζεο πξφζθαην πνχ ζα δηαπηζηψλεηαη ην 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.    

 Ξξφζθαην ινγαξηαζκφ Γ.Δ.Ζ κε επαλέιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ 
έληππε αίηεζε ηνπ Γήκνπ απ' φπνπ λα πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ 

ρψξνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπ πνπ πξφθεηηαη λα απνιακβάλεη ηνπ δηθαηψκαηνο 
επλντθήο ξχζκηζεο.  

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ (πνιχηεθλνπ) φηη ην δηθαίσκα ηεο κείσζεο 
ή απαιιαγήο απφ Γεκνηηθνχο θφξνπο θαη Ρέιε ηζρχεη κφλν γηα ην αθίλεην 

φπνπ δηακέλεη (ηδηνθηεζία ή κίζζσζε).  
Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο απνξίαο. 

 Δθθαζαξηζηηθφ θνξνινγηθήο δήισζεο (πξφζθαην) πνχ ζα δηαπηζηψλεηαη ην 

χςνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ   εηζνδήκαηνο. 
 Ξηζηνπνηεηηθφ απνξίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο απηνχ (Θνηλσληθή 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ). 
 Απαξαίηεηε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αηηνχληα ησλ εληχπσλ Δ1 θαη Δ9 ηεο ΓΝ.  

 Δθφζνλ ππάξρνπλ, λα πξνζθνκίδνληαη θάξηα αλεξγίαο θαη βηβιηάξην απνξίαο 
 Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη 

κεηαβνιή ηεο ηδηφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο 
επηθαηξνπνηεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο 

ηεο ηδηφηεηαο κε βάζε ηελ νπνία πθίζηαηαη ε απαιιαγή. 
Ξαξαθαιψ  γηα  ηελ ςήθηζε. 

Ύζηεξα  απφ  ηελ  αλσηέξσ  εηζήγεζε  ν  θ. Ξξφεδξνο  θάιεζε  ην  
Ππκβνχιην  λα  απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Πηε ζπλέρεηα  ν πξφεδξνο  έδσζε ην ιφγν  ζην Γ.Π. θν 
Ξαλαγησηαθάθν Ζιία ν νπνίνο  είπε ηα  εμήο: 

Ππκθσλψ κε ηελ κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ πξφηεηλε ε 

αληηπνιίηεπζε θαηά 5% ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ,παξφηη ηα έζνδα 
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είλαη κεησκέλα ιφγσ αδπλακίαο ησλ πνιηηψλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο .Ζ κείσζε απηή πνπ επαλαιακβάλσ είλαη ζεηηθή 
ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία κήπσο 

δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απφ ην 
παξαηεξεηήξην. 

Δπίζεο δελ γλσξίδσ αλ άιιαμε ε λνκνζεζία θαη ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα 
δελ ςεθίδνπλ ηα ηέιε γηαηί  φπσο γλσξίδεηε δελ έρεηε ζηείιεη 

πξφζθιεζε γηα ςήθηζε ηειψλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 
Έξρνκαη φκσο ζ΄ έλα πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηηο Ρ.Θ Θξνθεψλ θαη 

Γαθλίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο άξδεπζεο .πάξρνπλ δχν ή κάιινλ ηξεηο 
δψλεο  ηηκνιφγεζεο δειαδή ηηκνιφγεζε αλά ζηξέκκα (Ξεξηζηέξη), 13 

ιεπηά ζην Φηιίζη θαη 25 ιεπηά ζε Θξνθεέο θαη Γαθλί. 
Γελ είλαη ζέκα αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ρσξηψλ, νχηε ηνπ 

πνηίζκαηνο ησλ θαιιηεξγεηψλ (θεπεπηηθά θαη ειαηνθαιιηέξγεηα),είλαη 
δπζαλάινγν ην θφζηνο ηνπ αξδεχζηκνπ λεξνχ κεηαμχ ησλ 13 ιεπηψλ 

κε ηα 25. 

Ξξνηείλσ λα κεησζεί ζε Θξνθεέο θαη Γαθλί θαηά 5 ιεπηά, ψζηε ην 
λεξφ άξδεπζεο ζηηο δχν δεκνηηθέο θνηλφηεηεο λα δηακνξθσζεί ζηα 

20 ιεπηά. 
Ρν ζέησ γηα ςήθηζε θαη πηζηεχσ λα γίλεη απνδεθηφ. 

Πηε  ζπλέρεηα  ν Ξξφεδξνο  έδσζε ην ιφγν ζηνλ  ΓΠ θν Ληαιηάλε 
Αλαζηάζην ν νπνίνο  είπε ηα εμήο: 

«Ζ ςήθνο κνπ ζα είλαη ζεηηθή , εθφζνλ έγηλε δεθηή ε πξφηαζε καο , 
ζαλ  κείδνλα αληηπνιίηεπζε , γηα ηε κείσζε ησλ ηειψλ χδξεπζεο 
,άξδεπζεο ,απνρέηεπζεο ζε φιν ην Γ ΔΟΥΡΑ  θαη κείσζε ησλ ηειψλ 

άξδεπζεο ζηε Γ.Δ ΘΟΝΘΔΥΛ .Δπίζεο ζέισ λα ηνλίζσ ηελ ηδηαίηεξε 

θξνληίδα πνπ πξέπεη λα ππάξμεη , γηα ηελ είζπξαμε ησλ 
βεβαησκέλσλ  νθεηιψλ , ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο νθεηιέηεο  ,  ψζηε 

γηα λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα ηα επφκελα ρξφληα πεξαηηέξσ κείσζεο 
ησλ ηειψλ , ινγσ ησλ ιηγφηεξσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο  » 

Νη πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ  ςεθίδνπλ  
ππέξ ηεο παξνχζεο. 

Ρν  Ππκβνχιην  κεηά  απφ  δηαινγηθή  ζπδήηεζε  αθνχ  έιαβε  
ππφςε    θαη  ηελ αλσηέξσ  εηζήγεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 
 

Α. Γηα ην έηνο 2019 ηα ηέιε Ύδξεπζεο Άξδεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
 

Α. ΣΔΙΖ ΤΓΡΔΤΖ   
 

Ρέινο επαλειέγρνπ παξνρψλ 
χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο (κε 
δηθαίσζε θαηαλαισηή επηζηξέθεηαη) 

                            
9,50 € 
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Δηήζην πάγην ηέινο αλά παξνρή 

χδξεπζεο 
                         

28,50 €  

Α)Γηα Νηθίεο:   
Γηα ηελ Α' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 

Πθάιαο,Δινπο,Ληάησλ, εθηφο ηθ 
Απηδηάο)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-60 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,29 €  

60-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          
0,36 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                          
0,76 €  

Γηα ηελ Β' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 
Θξνθεψλ,Γεξνλζξψλ, θαη ηθ Απηδηάο ΓΔ 

Ληάησλ)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-60 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                          

0,34 €  

60-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                           

0,40 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                           

0,86€  

Β)Γηα Θαηαζηήκαηα:   
Γηα ηελ Α' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 

Πθάιαο,Δινπο,Ληάησλ, εθηφο ηθ 
Απηδηάο)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                           
0,38 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                           
0,76 €  

Γηα ηελ Β' δψλε (αθνξά ηηο ΓΔ 
Θξνθεψλ,Γεξνζξψλ, θαη ηθ Απηδηάο ΓΔ 

Ληάησλ)   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

0-100 θ.κ. αλά ηεηξάκελν 
                         

0,43 €  

100 θαη άλσ αλά ηεηξάκελν 
                         

0,86 €  

Γ)Γηα Ππλεηαηξηζκνχο, Μελνδνρεία, 

Ππζθεπαζηήξηα, Ξξαηήξηα πγξψλ 
θαπζίκσλ θαη Θηελνηξνθηθέο κνλάδεο:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

Αλεμαξηήησο θπβηθψλ 
                      
0,38 €  

Γ)ΓηαΘηελνηξφθνπο ηθ Ληάησλ θαη Αγ. 
Γεκεηξίνπ νη νπνίνη έρνπλ κεηξψν 
αηγνπξνβάησλ:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 
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300 ιίηξα/δψν  ην κήλα 
                            
0,48 €  

    

Δ)ΓηαΘηελνηξφθνπο ΓΔ Γεξνζξψλ απφ 

δεμακελέο:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

ζέζε Πνπξκπάλνπο 
                          

3,04 €  

ζέζε Θαθαβνχξη 
                          

2,57 €  

ΠΡ)ΘΔΟΚΑΡΝΓΔΘΡΔΠ:   

Θιίκαθεο θαηαλάισζεο Ρηκή αλά θπβηθφ 

Αλεμαξηήησο θπβηθψλ 
                            
0,48 €  

 
 

  Θαηηγορία Σιμή 

1) 
Γηθαίσκα αξρηθήο ζχλδεζεο κε ην 
δίθηπν χδξεπζεο      95,00 €  

2) 
Ρέινο αληηθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ εσο 
1,5'      38,00 €  

3) 
Ρέινο  αληηθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 

κεγαιχηεξνπ ηεο 1,5'    114,00 €  

4) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 

πδξνκέηξν εσο 1,5'    133,00 €  

5) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 
πδξνκέηξν κεγαιχηεξνπ ηεο 1,5'    209,00 €  

6) 
Ρέινο εγθαηάζηαζεο / αληηθαηάζηαζεο 
θξεαηίνπ      47,50 €  

7) Ρέινο αληηθαηάζηαζεο βάλαο εσο 1,5'      19,00 €  

8) Ρέινο κεηαηφπεζεο παξνρήο χδξ.      95,00 €  

9) 
Ρέινο  εγθαηάζηαζεο λέαο παξνρήο κε 
ηειεκεηξηθφ πδξνκέηξν εσο 1,5'    228,00 €  

10) 
Ρέινο αληηθαηάζηαζεο ηειεκεηξηθνχ 

πδξνκέηξνπ εσο 1,5'    133,00 €  

11) 
Ρέινο επαλαζχλδεζεο κε ην δχθηην 

χδξεπζεο ιηγφηεξνπ ησλ 2 εηψλ      40,00 €  

12) 
Ρέινο επαλαζχλδεζεο κε ην δίθηπν 
χδξεπζεο κεγαιχηεξνπ ησλ 2 εηψλ      38,00 €  

 
Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,4 θαη 6 ζα θαηαβάιεηαη ην 40% ηνπ πνζνχ εθάπαμ θαη 
ηα ππφινηπα ζε δχν (2) δχν ηζφπνζεο δφζεηο θαηά πεξίπησζε. 

 
Β. ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

 

  Θαηηγορία Σιμή 

1) 
Δηήζιο Πάγιο ηέλος ανά 
σδρόμεηρο ζηις Γ.Θ. κάλας και 19,95 € 
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Γ.Θ. Βλατιώηη 

2) 
Ρέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο ΓΘ 
Πθάιαο, ΓΔ Βιαρηψηε 

50% ηεο αμίαο ηνπ 
θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ 

3) 
Ρέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο  ΡΘ 
Γεξαθίνπ 

50% ηεο αμίαο ηνπ 
θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ 

4) 
Γηθαίσκα αξρηθήο ζχλδεζεο 
απνρέηεπζεο αλά πδξφκεηξν                      95,00 €  

5) 

Ρέινο ζχλδεζεο κε δΊθηπν 
απνρέηεπζεο αλά παξνρή /αξηζκφ 
ξνινγηψλ                      475,00 €  

 

Γ. ΑΟΓΔΠΖ 

Θαηεγνξία Ρηκή Ρηκή Ξαγίνπ 

Ρηκή αλά ζηξέκκα (αθνξά 

ζηελ άξδεπζε νηθηζκνχ 
Φηιηζίνπ) 

   
52,25 €  

     38,00 € 
(αλά 

ρξήζηε-
ΑΦΚ) 

ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 
ζηελ άξδεπζε ΡΘ 
Ξεξηζηεξίνπ) 

      
0,13 €       38,00 €  

ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 
ζηελ άξδεπζε ΡΘ 

Θξνθεψλ) 
      

0,20 €       38,00 €  
ηηκή αλά θπβηθφ (αθνξά 

ζηελ άξδεπζε ΡΘ 
Γαθλίνπ) 

      
0,20 €       38,00 €  

 

  Θαηηγορία Σιμή 

1) 
Γηθαίσκα αξρηθήο 

ζχλδεζεο άξδεπζεο    95,00 €  

2) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 

εγθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 
έσο 1'      76,00 €  

3) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 
εγθαηάζηαζεο πδξνκέηξνπ 
κεγαιχηεξνπ ησλ 1'    171,00 €  

4) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 
εγθαηάζηαζεο βάλαο έσο 

1'      38,00 €  

5) 

Ρέινο αληηθαηάζηαζεο / 

εγθαηάζηαζεο βάλαο 
κεγαιχηεξεο ησλ 1'      76,00 €  

6) 
Ρέινο επαλαζχλδεζεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ      47,50 €  
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ιηγφηεξνπ 1 έηνπο 

Β. ηε κείσζε ή απαιιαγή δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ γηα απφξνπο , 
άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιπηέθλνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Λ.3463/2006 γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

4. Αλάπεξνη κε λνεηηθή – θηλεηηθή αλαπεξία , ηπθινί θαη 

παξαπιεγηθνί θαη πάζρνληεο απφ απηηζκφ  
5. Ξνιχηεθλνη  

6. ΄Απνξνη  

Νη αλάπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% - 80% ζα ηχρνπλ κείσζεο 
30% αλ ηα εηήζηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηά ηνπο δελ μεπεξλνχλ ηα 

5.000,00 επξψ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε (Δ9) 
πνπ δελ ζα πξνθχπηεη δεχηεξε ηδηφθηεηε θαηνηθία θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

άλσ ησλ 20 ζηξεκκάησλ . 

Νη αλάπεξνη πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί παξαπιεγηθνί , ηεηξαπιεγηθνί , 
ηπθινί θαη νη πάζρνληεο απφ απηηζκφ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο πάλσ απφ 
80% , ζα ηχρνπλ απαιιαγήο ησλ ηειψλ. 

Νη πνιχηεθλνη ζα ηχρνπλ κείσζεο ηειψλ 30% ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ 
πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε (Δ9) πνπ δελ πξνθχπηεη δεχηεξε ηδηφθηεηε  

θαηνηθία θαη αθίλεηε πεξηνπζία άλσ ησλ 20 ζηξεκκάησλ. 

Νη άπνξνη ζα ηχρνπλ κείσζεο ηειψλ 30%. 

Ζ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ απφξνπ απαηηείηαη Ξηζηνπνηεηηθφ απνξίαο 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θνηλσληθήο πξφλνηαο ηεο Λνκαξρίαο (απφ ηηο 
Θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πιένλ)  ζχκθσλα κε ην ΛΓ 57/1973 φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη . 
2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, 
ζπλνδεπφκελα  απφ πηζηνπνηεηηθφ  ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ 

Διιάδνο (ΑΠΞΔ). Ξνιχηεθλνη ζεσξνχληαη:  
πνιχηεθλνη είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη 
ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 21 ηνπ Λ. 2247/1994 /ΦΔΘ 

182/31.10.1994/η. Α’ – 2771/2006 απφθαζε ΠηΔ). 
Ξνιχηεθλνη επίζεο είλαη:  

Η.    Λ. 860/5-1-1979 
α) Ζ κεηέξα ρήξα κε ηξία (3)  ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε 

δηαηξνθή ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 

ΑΔΑ: ΩΑΥΕΩΡΛ-5Κ9



β) Ν παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε 

εξγαζία, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ 
κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 70% θαη δελ εξγάδεηαη.  

γ) Ν ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ 
ηέθλσλ ή εθφζνλ απηή θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 
δ) Ρα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), 

απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ 
ησλ Ξνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ Ξνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ 

ηδίνπο πφξνπο δσήο. 
Δπηζεκάλζεηο:  

Α. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη: 
i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε  ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο 
ii) ηα άξξελα αλήιηθα 

iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη 

επαγγεικάησλ  
iv) αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, 

αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 
Β. Απφ 1/1/1983 ηφζνλ ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα 

(άξζξν 4 παξ. 2 θαη 116 παξ. 1 ηνπ Ππληάγκαηνο). 
Γ.   Κέρξη 17/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 21ν έηνο. 

Απφ 18/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν έηνο (άξζξν 3 Λ. 
1329/1983). 

3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ Απφθαζε πηζηνπνίεζεο 
αλαπεξίαο απφ ην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔΞΑ), ζηελ νπνία λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο 
ηνπ.  

Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απαηηνχληαη γηα ηελ θάζε σο άλσ θαηεγνξία 
πξνηείλεηαη λα ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο 

απφ λνεηηθή – θηλεηηθή αλαπεξία, ηπθινί, παξαπιεγηθνί: 
 Ν αηηψλ θνξνινγνχκελνο πνπ παξνπζηάδεη αλαπεξία 67% θαη πάλσ απφ 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε γηα ηελ απφδεημε 
ηνπ πνζνζηνχ απηήο, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη απφθαζε ηεο αξκφδηαο 

γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ξ.Γ. 611/1977. Έηζη ζα δηαπηζηψλεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξά, αλ 

πξφθεηηαη γηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, 
θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηαξθέζεη ε αλαπεξία 

απηή.  
 Δάλ ν θνξνινγνχκελνο είλαη νιηθά ηπθιφο, κπνξεί λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

φηη είλαη γξακκέλνο ζηα γεληθά κεηξψα ηπθιψλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηηο 
Γηεπζχλζεηο ή ηα Ρκήκαηα Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη λα 

είλαη εθνδηαζκέλνο κε ην εηδηθφ δειηίν ηνπο.  
 Πε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ή ην πξφζσπν πνπ ηνλ βαξχλεη, 

ιακβάλεη ζχληαμε απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα θπξίαο αζθάιηζεο, επεηδή 

παξνπζηάδεη αλαπεξία 67% θαη πάλσ, απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή 
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αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, αληί ηεο απφθαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ 
νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη απηφο ή ην 

πξφζσπν πνπ ηνλ βαξχλεη ζπληαμηνδνηείηαη ιφγσ αλαπεξίαο απφ λνεηηθή 
θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, ην πνζνζηφ απηήο, σο θαη 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα δηαξθέζεη ε αλαπεξία απηή.  
 Ρα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ δηθαηνχρν, καδί κε 

πξφζθαην ινγαξηαζκφ Ύδξεπζεο.  
 Αλ ε αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

λέα δηθαηνινγεηηθά, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ δηάξθεηαο ηεο.  
 πεχζπλε Γήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ηζρχνπλ θαη δελ έρνπλ 

κεηαβιεζεί ή αλαθιεζεί θαη ππνρξέσζε ηνπ εθάζηνηε δηθαηνχρνπ γηα άκεζε 
ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο.  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. 
 Ξηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ηδηφηεηα 

ηνπ πνιπηέθλνπ ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο 

Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιχηεθλσλ Διιάδαο.  
 Δθθαζαξηζηηθφ θνξνινγηθήο δήισζεο πξφζθαην πνχ ζα δηαπηζηψλεηαη ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.    
 Ξξφζθαην ινγαξηαζκφ Γ.Δ.Ζ κε επαλέιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ 

έληππε αίηεζε ηνπ Γήκνπ απ' φπνπ λα πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ 
ρψξνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπ πνπ πξφθεηηαη λα απνιακβάλεη ηνπ δηθαηψκαηνο 

επλντθήο ξχζκηζεο.  
 πεχζπλε Γήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ (πνιχηεθλνπ) φηη ην δηθαίσκα ηεο κείσζεο 

ή απαιιαγήο απφ Γεκνηηθνχο θφξνπο θαη Ρέιε ηζρχεη κφλν γηα ην αθίλεην 
φπνπ δηακέλεη (ηδηνθηεζία ή κίζζσζε).  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο απνξίαο. 
 Δθθαζαξηζηηθφ θνξνινγηθήο δήισζεο (πξφζθαην) πνχ ζα δηαπηζηψλεηαη ην 

χςνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ   εηζνδήκαηνο. 
 Ξηζηνπνηεηηθφ απνξίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή έθδνζεο απηνχ (Θνηλσληθή 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ). 

 Απαξαίηεηε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αηηνχληα ησλ εληχπσλ Δ1 θαη Δ9 ηεο ΓΝ.  
 Δθφζνλ ππάξρνπλ, λα πξνζθνκίδνληαη θάξηα αλεξγίαο θαη βηβιηάξην απνξίαο 

 Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη 
κεηαβνιή ηεο ηδηφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο 

επηθαηξνπνηεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο 
ηεο ηδηφηεηαο κε βάζε ηελ νπνία πθίζηαηαη ε απαιιαγή. 

Κεηά  ηελ  εμάληιεζε  ησλ  ζεκάησλ  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο ν 

Ξξφεδξνο, θήξπμε  ηελ  ιήμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο.  

Αθνχ  ζπληάρζεθε  θαη  αλαγλψζζεθε  ην  πξαθηηθφ  απηφ, 

ππνγξάθεηαη  σο  θαησηέξσ: 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Σα  μέλη 

ΑΔΑ: ΩΑΥΕΩΡΛ-5Κ9



Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Ν πξφεδξνο 

 

Κέλεγαο Πσηήξηνο 

 

 

 

κάλα 27/12/2018 

Κέλεγαο Πσηήξηνο 

1. Κέλεγαο Πσηήξηνο 

2. Αζαλαζνπνχινπ- 

Ξνιπκελάθνπ  Γεσξγία 

3. Απνζηνιφπνπινο Ησάλλεο 

4. Βαζηιάθνο Ιεσλίδαο 

5. Γθνπβνχζε –Θξεηηθάθνπ 

Αξγπξψ 

6. Γεληάθνπ Διέλε 

7. Εάρνο Θσλζηαληίλνο 

8. Θαηζάκπε Αιεμάλδξα 

9. Θνπηζνπκπφο Πηπιηαλφο 

10. Θπιάθνο Γεψξγηνο 

11. Ιπκπέξεο Ξαλαγηψηεο 

12. Καζηξνγηαλλάθνο 

Ξαλαγηψηεο 

 

13. Κνηξάο Ζιίαο 

14. Ληαιηάλεο Αλαζηάζηνο 

15. Ξαλαγησηαθάθνο Ζιίαο 

16. Ξαπαγηαλλφπνπινο 

Θεφδσξνο 

17. Ξαπαγηαλλνπνχινπ 

Ξαλαγηψηα 

18. Ξνινιφο Ξαλαγηψηεο 

19. Πάθθαξε Ησάλλα 

20. Παξξήο Γεψξγηνο 

21. Πσηεξάθνο Γεψξγηνο 

22. Ρζηκπίδεο Γεψξγηνο 

23. Σξήζηνπ Κηραινχηζνπ 

Ληθνιέηα 
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