
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10 / 2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου. 

Αριθμός Απόφασης  82 / 2018 

Θέμα: «Καθορισμός των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό 

έτος 2019» 

              Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 31 / 10 / 2018 , ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθαν σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του   

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν                          

1123/ 25 - 10- 2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που 

επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87), 

στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα οκτώ  (8) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ   

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    4. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

5. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

6.  ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ    

ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 7. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

8. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ  

Στη συνεδρίαση  ήταν παρούσα η  Δημοτική Υπάλληλος Γεραγάλα Σταυρωνία για την  

τήρηση των πρακτικών. 
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Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 

Θέτω υπόψιν σας την υπ’ αριθμόν 979/19-09-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Φολεγάνδρου με θέμα: «Εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης 

και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2019» και την υπ’ αριθ. 40/21-09-2018 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου περί  Καθορισμού των συντελεστών των τελών 

ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2019 ΑΔΑ 7ΥΒΞΩΗΘ-3ΥΧ, σύμφωνα με την οποία 

εισηγούμαι τα εξής: 

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 και τον 

καθορισμό του ύψους των τελών 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 38347 / 2018, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις 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 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 Φολεγάνδρου: 
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Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2017. 

 Για το έτος 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 139.943,15 €.  

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 250,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 21.624,04 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0342, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.493,08 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.728,39 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 95.827,64 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10,00 € 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

85.899,99 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 99,13 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0342, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.878,53 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  12.860,22 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 71.052,11 € 

 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2018 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

125.914,36 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 250,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0342, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 483,17 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 0619.002, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 35.035,00 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.238,59 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 11.716,28 € 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3213, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 77.113,70 € 

(αφορούν πραγματικά τον ΚΑΕ 3212 και εκ παραδρομής αποτυπώνονται στον ΚΑΕ 

3213) 

Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 71,62 € 
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 Για την περίοδο Αύγουστο – Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 

συνολικού ύψους 117.383,31 € 

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για 

την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο 

ποσό των 243.297,67 €. 

 

 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 2017 

 Για το σύνολο του έτους 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία 

ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 166.901,50 

€.  

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την 

υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης  για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 

63.101,35 € 

 Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2018 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την 

υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 

191.551,85 €.  

 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2018 

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 51.745.82 €. 

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των δαπανών του Δήμου 

για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται / 

προβλέπεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 243.297.67 €  

 

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2018, τα οποία 

αναμένεται να φτάσουν στο ύψος των 243.297,67 €, ισοσκελίζουν με το ύψος των 

δαπανών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν 

στο ύψος των 243.297.67 €.  
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 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2019 

 Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης 

οικονομικού έτους 2019. 

 

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2019, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές 

χρεώσεις, που παρατίθενται στην υπ’ αριθ. 20/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

που καθόριζε το ύψος των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και 

αποχέτευσης του Δήμου Φολεγάνδρου για το 2018, όπως παρατίθενται παρακάτω: 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Α. Τέλη ύδρευσης 

1. Πάγιο Τέλος ύδρευσης οικιών 10,00 € ετησίως 

2. Πάγιο Τέλος ύδρευσης καταστημάτων 20,00 € ετησίως 

3. Τιμή κυβικού μέτρου νερού 2,80 € 

4. Τέλος σύνδεσης ανά παροχή 250,00 € 

Β. Τέλη αποχέτευσης 

1. Πάγιο τέλος αποχέτευσης ανά παροχή οικίας σε 10,00 € 

2. Πάγιο τέλος ανά παροχή επαγγελματικών χώρων σε 20,00 € 

3. Δικαίωμα σύνδεσης παροχής στο δίκτυο αποχέτευσης θα είναι 250,00 € 

 

Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (Με βάσει τις 
ισχύουσες χρεώσεις) 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το 
δίκτυο  

250,00 € 

0322 Τέλος ύδρευσης 132.000,00 € 

0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 250,00 € 

0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 10.000,00 € 

0619.002 Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 
αφαλατώσεων 

70.070,00 € 

2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.000,00 € 

3212 -3214 
Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Υδρεύσεως - Π.Ο.Ε. Υπηρεσία 

Αποχέτευσης 628.703,90 € 

ΣΥΝΟΛΟ 842.273,90 € 
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Σημείωση: 

Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2019, 

προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2017 και 2018. Η πρόβλεψη 

των κωδικών 3212 και 3214, αφορά την πρόβλεψη είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων 

ΠΟΕ ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν στο 2019. Το αναγραφόμενο 

ποσό, προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης και 

αποχέτευσης του έτους 2018 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85). Συνεπώς, η 

πραγματική πρόβλεψη είσπραξης από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που θα 

επαναβεβαιωθούν, θα είναι: 628.703,90 – 516.016,77 = 112.687,13 €.  

 

 Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με τις 

προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται 

ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 
ΚΑΔ Περιγραφή Κωδικού Προβλεπόμενες 

Δαπάνες 

02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 70.000,00 € 

02.25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 € 

02.25.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 € 

02.25.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 15.000,00 € 

02.25.6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20.000,00 € 

02.25.6265.001 
Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 
σκευών & λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 € 

02.25.6265.002 
Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων & εξοπλισμού μονάδων αφαλάτωσης 60.000,00 € 

02.25.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 15.000,00 € 

02.25.6279 
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα 25.000,00 € 

02.25.6322 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.000,00 € 

02.25.6414.001 Μεταφορές εν γένει 3.257,13 € 

02.25.6414.002 Μεταφορά νερού στους οικισμούς Άνω Μεριά-Αγκάλη 20.000,00 € 

02.25.6613 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 8.000,00 € 

02.25.6662.001 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 20.000,00 € 

02.25.6662.002 Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύου ύδρευσης 20.000,00 € 

02.25.6691.001 Προμήθεια χημικού υλικού αφαλάτωσης 25.000,00 €  

02.25.8117.001 Λοιπά έξοδα 12.000,00 € 

02.25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 516.016,77 € 

 ΣΥΝΟΛΟ        842.273,90 €  
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Σημείωση:  Η χρηματοδότηση που εγγράφεται σε ΚΑΕ 0619.002 για την 

αφαλάτωση και λαμβάνεται υπόψη για τον ισοσκελισμό της ανταποδοτικής υπηρεσίας, 

καλύπτει μέρος των αναγκών που αφορούν λειτουργικές δαπάνες για τη λειτουργία της 

αφαλάτωσης. Οι υπόλοιπες δαπάνες, θα καλυφθούν από ίδια έσοδα.  

Συμπεράσματα:  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της 

υπ’ αριθμ. 38343/2018 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2019», 

τα έσοδα του έτους 2019, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 842.273,90 € 

εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής 

υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2019 οι οποίες προβλέπεται ότι θα 

ανέλθουν στο ύψος των          842.273,90 €.  

Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή/διαφοροποίηση των συντελεστών χρέωσης για 

το οικονομικό έτος 2019, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της 

ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες και το ύψος των συντελεστών 

των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθορίζεται ως εξής:  

Α. Τέλη ύδρευσης 

1. Πάγιο Τέλος ύδρευσης οικιών 10,00 € ετησίως 

2. Πάγιο Τέλος ύδρευσης καταστημάτων 20,00 € ετησίως 

3. Τιμή κυβικού μέτρου νερού 2,80 € 

4. Τέλος σύνδεσης ανά παροχή 250,00 € 

Β. Τέλη αποχέτευσης 

1. Πάγιο τέλος αποχέτευσης ανά παροχή οικίας σε 10,00 € 

2. Πάγιο τέλος ανά παροχή επαγγελματικών χώρων σε 20,00 € 

3. Δικαίωμα σύνδεσης παροχής στο δίκτυο αποχέτευσης θα είναι 250,00 € 

 

             Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να γίνει μείωση του τέλους κατανάλωσης 

ύδρευσης κατά ποσό 0,50 € ανά κυβικό, καθώς πλέον υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια 

νερού, λόγω αύξησης ισχύος έπειτα από την τοποθέτηση μεγαλύτερης αντλίας. Επίσης 

με την υλοποίηση του έργου «Επέκτασης δικτύου ύδρευσης» δε θα πραγματοποιείται 

στο εξής μεταφορά νερού από τη Χώρα προς την Άνω Μεριά, οπότε θα μειωθούν τα 

έξοδα της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Επισημάνθηκε επίσης, ότι ενώ προτείνεται μείωση της 

τιμής ανά κυβικό, η ποσότητα του νερού που θα παρέχεται θα είναι μεγαλύτερη, 

συνεπώς το συνολικό έσοδο για την Υπηρεσία Ύδρευσης θα παραμείνει το ίδιο. 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να υποβάλλει τις απόψεις του 

και να ψηφίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 

1.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

2.- Την υπ’ αριθμόν 979/19-09-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φολεγάνδρου 

με θέμα: «Εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για 

το οικονομικό έτος 2019»  

3.- Την υπ’ αριθ. 40/21-09-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου περί  

Καθορισμού των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2019 

ΑΔΑ 7ΥΒΞΩΗΘ-3ΥΧ 

4.- Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 38347 / 2018  

5.-Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ 

6.-Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και  

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014). 

 

Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε: 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κ.κ. Μπαλή Τίλλα-Μαρία και Διβόλης 

Χριστόφορος, πρότειναν να διαχωριστεί το οικιακό από το επαγγελματικό τιμολόγιο ως προς τη 

χρέωση παγίων και να υπάρχει κλιμάκωση στην τιμολόγηση, ανάλογα με την κατανάλωση. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Αποδέχεται την εισήγηση του κ. Προέδρου ως έχει. 

2.Εγκρίνει την επιβολή και τον καθορισμό συντελεστών των τελών ύδρευσης και 

αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2019 όπως αναλύεται παρακάτω:  

Α. Τέλη ύδρευσης 

1. Πάγιο Τέλος ύδρευσης οικιών 10,00 € ετησίως 

2. Πάγιο Τέλος ύδρευσης καταστημάτων 20,00 € ετησίως 

3. Τιμή κυβικού μέτρου νερού 2,30 € 

4. Τέλος σύνδεσης ανά παροχή 250,00 € 

Β. Τέλη αποχέτευσης 

1. Πάγιο τέλος αποχέτευσης ανά παροχή οικίας σε 10,00 € 

2. Πάγιο τέλος ανά παροχή επαγγελματικών χώρων σε 20,00 € 

3. Δικαίωμα σύνδεσης παροχής στο δίκτυο αποχέτευσης θα είναι 250,00 € 

 

 Η παρούσα απόφαση, έλαβε α/α 82. 

         

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής: 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  

4. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ            

6. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   

7. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 
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