
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        

 
 
Από το πρακτικό της με αριθ. 5/2020   Δια Περιφοράς  Συνεδριάσεως του  Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ξηρομέρου. 
 
Αριθμός Αποφάσεως : 25/ 2020 
 
  
Επιβολή Τέλους Ύδρευσης οικ.  έτους 2020. 
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δεκάτη Ενάτη  (19η) 
του μηνός Μαρτίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 18.00 , συνήλθε σε   
Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ.  
1967/13.3.2020 ορθή  Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Κατσαούνη 
Ελευθερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις  διατάξεις 
της παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών 
ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Έξι (26) Μέλη, ήτοι :  
 

 
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1. Κατσαούνης Ελευθέριος                                  1. Παπαναστάσης Στυλιανός  
2. Γερόλυμος Σωτήριος                                           
3. Γκόλιας Παναγιώτης  
4. Λαϊνάς Κων/νος  
5. Μακρής Σωτήριος                                        
6. Μάντζαρης Ελευθέριος                                       
7. Μπαμπούρης Κων/νος                                         
8. Ντίνος Απόστολος                                                
9. Παληογιάννης Παναγιώτης 
10. Πολύζος Βασίλειος 
11. Σαμαλέκος Φίλιππος 
12. Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα 
13. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
14. Γαλούνης Ερωτόκριτος (μείζονα μειοψηφία) 
15. Γαζέτας Παναγιώτης 
16. Γεωργούλας Κων/νος 
17. Κακούρης Ηλίας 
18. Καρφής Θωμάς 
19. Λιβάνης Θεόδωρος  
20. Ρετούλης  Θωμάς 
21. Στάϊκος Παναγιώτης ( ελάσσονα μειοψηφία) 
22. Ζορμπάς Ιωάννης 
23. Ζώγας Νικόλαος 
24. Κολοβός Χρήστος 
25. Κομπλίτσης Δημήτριος ( ήσσονα μειοψηφία) 
26. Ζαφείρης Ιωάννης 

 
 
             
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Τριανταφυλλάκης Ιωάννης. 
 
Επίσης παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πανταζή Πανωραία  για την τήρηση των  
Πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Τριανταφυλλάκη 
Ιωάννη ο οποίος εισηγούμενος το 5ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής 
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Α. Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η 
άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι 
δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν 
χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών 
δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, 
ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση. (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19). 
 
Β. Μετά την έκδοση της 1967/13-3-2020 πρόσκλησής  για σύγκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου την 19/3/2020 ώρα 18:00 κεκλεισμένων των θυρών λόγω κορωνοϊού covid 
-19 , η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων εξέφρασε την ανησυχία της και 
διατύπωσε έντονες επιφυλάξεις για την παρουσία τους στην εν λόγω συνεδρίαση. 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συλλογικών οργάνων με τα νέα αυτά δεδομένα το 
ΥΠ.ΕΣ εξέδωσε την 1838/13-2-2020 εγκύκλιο που περιγράφει τον τρόπο λήψης 
αποφάσεων στην ιδιάζουσα αυτή περίπτωση . 
 
Γ. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της 
οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των 
παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 
συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε 
υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι 
λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ 8 άρθρο 
77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με 
την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19)  
  
Επί των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι 
από αυτές δεν εξειδικεύεται έτι περαιτέρω η έννοια της εναλλακτικής πρότασης, σε ποιο 
βαθμό δηλ. αυτή πρέπει να αφίσταται της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής για να 
χαρακτηριστεί «εναλλακτική». Ως εκ τούτου, εναλλακτική πρόταση υπό την έννοια της 
παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013 θα μπορούσε να είναι ακόμη και η κατάθεση 
του προϋπολογισμού με διαφοροποίηση ενός μόνο κωδικού αριθμού (ΚΑ) 
εσόδου ή εξόδου. Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η νόμιμη υποχρέωση 
ισοσκέλισης, τουλάχιστον, του προϋπολογισμού, οπότε η διαφοροποίηση έστω και ενός 
ΚΑ πιθανόν να συνεπάγεται τις κατάλληλες προσαρμογές σε άλλον ή άλλους κωδικούς, 
ώστε να επιτυγχάνεται η ισοσκέλιση. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.108/72349/16.10.2019)   
  
Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή 
κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό 
συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.  (παρ 9 άρθρο 77 
Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ 
νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) 
  
Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους 
προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία 
κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την 
οικονομική επιτροπή.  (παρ 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 
του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 
4623/19)  
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Δ. Σύμφωνα με την αριθ.29/2020  (ΑΔΑ 64ΛΒΩΚΖ-2ΕΝ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί  «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί Επιβολή Τέλους Ύδρευσης 
έτους 2020 »  με την οποία εισηγείται ως κάτωθι : 

 
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 55905 / 19, 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. 

Την υπ αρ 1071/14-2-2020 Ενημέρωση του Προϊσταμένου Δ/κών και Οικ/κών 

Υπηρεσιών,  
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Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Ξηρόμερου: 

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

1 Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2018. 

       Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 692.190.43 €.  

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  160.967.01 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  7.038.20 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  243.791.62 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  280.393.60 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3213, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  308,60 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  9.543.28 € 

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019 

Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 665.978,64 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  161.846.26 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 0343, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  6.315,00 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  158.652,50 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  271.834,71 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3213, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  243,14 € 

 Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους  8.515,01 € 

 Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας ύδρευσης έτους 2018: 58.572,02  € 

3. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα 

των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

α. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2018 

Για το σύνολο του έτους 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης 

και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 633.618,41 €.  

β. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2019 

Για το σύνολο του έτους 2019 οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης 

και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 785.487,52 €. 

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2019, τα οποία ανήλθαν 

στο ύψος των 665.978,64 €, δεν καλύπτουν το σύνολο των δαπανών οι 

οποίες ανήλθαν στο ύψος των 785.487,52 € κατά 119.508,88 €.  

 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2020 

Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και 

αποχέτευσης οικονομικού έτους 2020. 
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Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2020, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές 
χρεώσεις, που ισχύουν για το οικονομικό έτος 2019 και είχαν καθοριστεί με παλαιότερες 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Τέλη ύδρευσης 

α) Η κατάρτιση των Βεβαιωτικών Καταλόγων και είσπραξη των αντιστοίχων εσόδων 
ανά τετράμηνο, για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων 
καθώς και για την Δημοτική Κοινότητα Αστακού, ως κατά το έτος 2019. 

β) Η καταμέτρηση των υδρομετρητών, σε όλο το Δήμο, θα γίνεται ανά τετράμηνο, 
όπως γινόταν μέχρι σήμερα, σε 2 κλίμακες. 

γ) Οι κλίμακες νερού καθορίζονται ως εξής: 

 από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, το τέλος παραμένει ίδιο όσο το έτος 
2019 
 από 151 κυβικά νερού και άνω ανά τετράμηνο, το τέλος παραμένει ίδιο όσο το 
2019 
δ)  Η επιβολή ενιαίου Παγίου Τέλους, στα  45,00 € πλέον ΦΠΑ, ανά παροχή, 
γενικώς και αδιακρίτως (χωρίς κλίμακες), για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και των τριών 
Δημοτικών Ενοτήτων, που θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες τετραμηνιαίες  δόσεις.  

ε)  Η επιβολή Τέλους Ύδρευσης (κατανάλωσης νερού), ως εξής: 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: 

            * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,70 €, πλέον ΦΠΑ  

            * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ           

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ: 

            * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,70 €, πλέον ΦΠΑ  

            * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ   

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: 

            * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ  

            * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ   

 ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ: 

            * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,30 €, πλέον ΦΠΑ  

            * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ     

 

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ: 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ 

            * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ,  

            * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ 

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΝΔΗΛΑΣ (από αγωγό Βρύση προς Μαραθάκι) 

            * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ,  

            * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ 

 ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ: 

           * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,40 €, πλέον ΦΠΑ  

           * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ    

ΑΔΑ: ΨΟΖΘΩΚΖ-ΚΘΑ



 

 

 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ:     

           * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,35 €, πλέον ΦΠΑ,             

           * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ 

δ)  Ο καθορισμός του ενιαίου Δικαιώματος Σύνδεσης νέων παροχών στα 25,00€, 
πλέον ΦΠΑ, γενικώς και αδιακρίτως και για όλες τις Τ.Κ. και των τριών Δημοτικών 
Ενοτήτων.  

    
Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020  

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0322 Τέλος ύδρευσης 
(α’ + β  τετράμηνο  2020 ) 161.846,26 € 

2112 Τέλος ύδρευσης ΠΟΕ 
(Γ 2018 –Α & Β 2019Ανω Κανδήλα/  

Β 2019  Παναγούλα ,Κανδήλα, Μύτικας , Λύσιμος /  
Γ 2019 ΔΕ Αστακού ,Αλυζίας & Φυτειών)  

222.129,76 € 

3212 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.645.478,20 € 
 

3213 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 2.991,73 € 

3214 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 72.116,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.104.562,14€ 

 

Σημείωση: 

Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2020, 

προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2018 και 2019. Η 

πρόβλεψη των κωδικών 3212, 3213 και 3214, αφορά την πρόβλεψη είσπραξης των 

τελών και δικαιωμάτων ΠΟΕ ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν 

στο 2020. Το αναγραφόμενο ποσό, προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων 

υπολοίπων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης του έτους 2019 με την πρόβλεψη μη 

είσπραξης (25.85). Συνεπώς, η πραγματική πρόβλεψη είσπραξης από τα τέλη 

ύδρευσης που θα επαναβεβαιωθούν, θα είναι: (3212-3214) 1.720.586,12 – (25-

8511) 1.430.340,64 = 290.245,48 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΖΘΩΚΖ-ΚΘΑ



 

 

11. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 

2020 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
1.   Αποδοχές τακτικού προσωπικού:                                                            43.000,00 € 
2.   Υπερωρίες τακτικού προσωπικού:                                                           1.500,00 € 
3.   Αποδοχές έκτακτου προσωπικού(8μηνα)                                                  8.500,00 € 
4.  Εργοδοτικές Εισφορές   
      α) ΤΥΔΚΥ                                                                                                 1.800,00 € 
      β) ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                                                                   2.000,00 € 
      γ) ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛ.                                                                             4.500,00 € 
      δ) έκτακτου προσωπικού (8μηνο)                                                              1.500,00 € 
5.   Προμήθεια Μ.Α.Π.                                                                                    1.200,00 € 
6.   Προμήθεια Γάλακτος                                                                                 1.200,00 € 
7.   Κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίων                                                  696.870,00 €* 
8.   Ασφάλιστρα οχημάτων  ύδρευσης                                                             1.000,00 € 
9.   Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων                                                                       600,00 € 
10. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων από ΚΤΕΟ                                                         300,00 € 
11. Ελεγχος ποιότητας νερού                                                                           8.000,00 € 
12. Συντήρηση & επισκευή οχημάτων                                                             5.000,00 € 
13. Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων                                                                500,00 € 
14. Προμήθεια ανταλλ/κών οχημάτων                                                             2.000,00 € 
15. Προμήθεια – επισκευή ελαστικών οχημάτων                                            2.000,00 € 
16. Προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου)                                                       4.000,00 € 
17. Προμήθεια υλικών ύδρευσης                                                                 24.800,00 € 
18. Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών                                           4.000,00 € 
19. Επισκευή δικτύων ύδρευσης                                                                   24.800,00 € 
20. Καθαρισμός – απολύμανση δεξαμενών                                                     8.717,83 € 
21. Προμήθεια νερού από ΔΕΥΑ Αγρινίου για Κουβαρά Φυτειών                  7.500,00 € 
22. Συντήρηση και επισκευή και ανταλ/κά αντλιοστασίων ύδρευσης    ΔΕ 
Αστακού        24.800,00 € 
23.Συντήρηση και επισκευή και ανταλ/κά αντλιοστασίων ύδρευσης    ΔΕ 
Αλυζίας         24.800,00€ 
24. Συντήρηση και επισκευή και ανταλ/κά αντλιοστασίων ύδρευσης    ΔΕ 
Φυτειών     22.954,00 
25. Προμήθεια καυσίμων  Οχήμ. (Πολυετής δέσ.)                                        4.176,84 € 
26. Προμήθεια καυσίμων νέα απευθ. Ανάθ.                                                     2.000,00 € 
27. ΄Ελεγχος ποιότητας νερού-συνεχιζ.                                                             4.357,36 € 
28. Συντ. & επισκ. Οχημάτων-συνεχιζ.                                                                 21,52 € 
29. Προμ. Καυσίμων  (απευθ. Ανάθ.) –συνεχιζ.                                              1.945,92 € 
30. Προμ. ασβεστολιθικού πετρώματος                                                           1.000,00 € 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.430.340,64 € 
Έλλειμμα χρήσης 2019 119.508,88 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
2.491.192.99 

€ 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΖΘΩΚΖ-ΚΘΑ



 

 

Συμπεράσματα: 

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

διατάξεις της υπ’ αριθμ. 55905/19 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα 

την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - 

Οικονομικού Έτους 2020», τα έσοδα του έτους 2020, τα οποία αναμένεται να 

ανέλθουν στο ύψος των 2.104.562,14€ εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τις 

προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης του έτους 

2020 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 2.491.192.99 €.  

Η διαφορά αυτή εσόδων –εξόδων ανέρχεται σε – 386.630,85 € 

Η άνω διαφορά ύψους -386.630,85 €, προτείνεται να καλυφθεί: 

 

Α. Κατά ποσό 214.893 € , από αύξηση του ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΄Υδρευσης έτους 

2020 κατά 27 € και συγκεκριμένα από 45 € πλέον ΦΠΑ το 2019 σε 72 € 

πλέον ΦΠΑ για το 2020, ως κάτωθι: 

7.959 παροχές Χ 27 € (72-45 ) = 214.893 € πλέον ΦΠΑ  

          Β. Κατά ποσό 171.737,85 € από Τακτικά έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου  
          132 Ν. 4604/2019 –ΦΕΚ ΄ 50) 

 ΣΥΝΕΠΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 

α) Η κατάρτιση των Βεβαιωτικών Καταλόγων και είσπραξη των αντιστοίχων εσόδων 
ανά τετράμηνο, για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων 
καθώς και για την Δημοτική Κοινότητα Αστακού, ως κατά το έτος 2019. 

β) Η καταμέτρηση των υδρομετρητών, σε όλο το Δήμο, θα γίνεται ανά τετράμηνο, 
όπως γινόταν μέχρι σήμερα, σε 2 κλίμακες. 

γ) Ο καθορισμός κλιμάκων νερού ως εξής: 

 από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, το τέλος παραμένει ίδιο όσο το έτος 2019 
 από 151 κυβικά νερού και άνω ανά τετράμηνο, το τέλος παραμένει ίδιο όσο το 2019 

 
δ)  Η επιβολή ενιαίου Παγίου Τέλους, στα  72,00 € πλέον ΦΠΑ, (αύξηση κατά 
27 € σε σχέση με το 2019) ανά παροχή, γενικώς και αδιακρίτως (χωρίς 
κλίμακες), για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, 
που θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες τετραμηνιαίες  δόσεις.  

 

ε)  Η επιβολή Τέλους Ύδρευσης (κατανάλωσης νερού), ως εξής: 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: 

  * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,70 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

  * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ , όσο το 
2019          

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ: 

  * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,70 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

  * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019   

ΑΔΑ: ΨΟΖΘΩΚΖ-ΚΘΑ



 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: 

   * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019  

   * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019   

 ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ: 
   * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,30 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

   * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019   

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ: 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ 

            * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019 

            * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, 
όσο το 2019 

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΝΔΗΛΑΣ (από αγωγό Βρύση προς Μαραθάκι),  

            * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019  

            * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, 
όσο το 2019 

 ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ: 

           * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,40 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019  

           * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ , όσο 
το 2019   

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ:     

           * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,35 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019            

           * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, 
όσο το 2019 

δ)  Ο καθορισμός του ενιαίου Δικαιώματος Σύνδεσης νέων παροχών στα 25,00€, 
πλέον ΦΠΑ, γενικώς και αδιακρίτως και για όλες τις Τ.Κ. και των τριών Δημοτικών 
Ενοτήτων, όσο το 2019.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ : 
 

 Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Προϊσταμένου των Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών 
του Δήμου μας σε συνδυασμό με το αριθ. πρωτ. 1145/ 17.02.2020 έγγραφό του και τις 
διατάξεις του άρθρου 91  του Ν. 4270/2014 περί ελέγχου και εκκαθάρισης των 
δαπανών του Δημοσίου την 31.12.2019 υφίστανται και οι επιπλέον μη νόμιμες ή μη 
κανονικές δαπάνες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα εισήγηση  ήτοι: 
 
α. Ποσό 204.016,41 €  κατ εκτίμηση, που αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων ύδρευσης. για ΔΕΗ μέχρι την 31-12-2019, 
λόγω μη επάρκειας σχετικής πίστωσης στον Π/Υ 2019. 
 
β. Ποσό 26.883 € κατ εκτίμηση, που αφορά δαπάνη στη προμήθεια νερού στον 
Κουβαρά Φυτειών από ΔΕΥΑ Αγρινίου έως 31.12.2019, λόγω μη προβλεπόμενης 
σχετικής πίστωσης στον Π/Υ 2019. 
 

 Η απόκλιση στη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κίνησης των αντλιοστασίων 
ύδρευσης, μεταξύ του προβλεπόμενου ποσού των 801.000 , κατά το έγγραφο του 
Προϊσταμένου, και του τελικώς υπολογισθέντος ποσού των 696.870 €,  οφείλεται: 
 
  
 

ΑΔΑ: ΨΟΖΘΩΚΖ-ΚΘΑ



 
 
α.   Στην έκπτωση συνέπειας κατά 40.050 € που θα τύχει ο Δήμος σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. οικ. 2/10850/ΔΛΤΠ(Α) (ΑΔΑ 6ΦΓ0Η-62Ι) εγκύκλιο του ΓΛΚ (παρ. 4-5) 
σχετικά με την καταβολή εξόδων ΔΕΗ οικ . έτους 2020. 
 β. Κατά 64.080 € από το ΓΛΚ  σύμφωνα με την αριθ. οικ. 2/51574/ΔΛΓΚ /03.7.2018 
εγκύκλιο περί παροχής οδηγιών σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εκδόθηκε κατόπιν των  αριθ. οικ. 2/42245/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 
1942/τ. Β’ /31.5.2018)  & 2 /47779/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 2279/τ. Β’ /15.6.2018) αντίστοιχα  
Αποφάσεων  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, δεδομένου ότι ο Δήμος μας έχει 
αποπληρώσει αντίστοιχη οφειλή προς την ΔΕΗ  η οποία  θα αποτυπωθεί λογιστικά μετά 
την ανωτέρω αναφερόμενη εξόφληση. 
 
Εισηγούμαι  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή Τέλους  Ύδρευσης έτους 2020 ως εξής : 
 

  α) Την κατάρτιση των Βεβαιωτικών Καταλόγων και είσπραξη των αντιστοίχων 
εσόδων ανά τετράμηνο, για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και των τριών Δημοτικών 
Ενοτήτων καθώς και για την Δημοτική Κοινότητα Αστακού, ως κατά το έτος 2019. 

 β) Την καταμέτρηση των υδρομετρητών, σε όλο το Δήμο, ανά τετράμηνο, όπως 
γινόταν μέχρι σήμερα, σε 2 κλίμακες. 

γ)   Τον καθορισμό κλιμάκων νερού, ως εξής: 

             - από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, το τέλος παραμένει ίδιο όσο το έτος 
2019 
             - από 151 κυβικά νερού και άνω ανά τετράμηνο, το τέλος παραμένει ίδιο όσο 
το 2019 
 
δ)  Την επιβολή ενιαίου Παγίου Τέλους, στα  72,00 € πλέον ΦΠΑ, (αύξηση κατά 
27 € σε σχέση με το 2019) ανά παροχή, γενικώς και αδιακρίτως (χωρίς 
κλίμακες), για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, 
που θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες τετραμηνιαίες  δόσεις.  

 

ε)  Την επιβολή Τέλους Ύδρευσης (κατανάλωσης νερού), ως εξής: 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,70 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ , όσο το 
2019          

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,70 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019   

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019  

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019   

 ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,30 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019     

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ: 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ 

 * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 
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 * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019 

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΝΔΗΛΑΣ (από αγωγό Βρύση προς Μαραθάκι),  

 * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019  

* Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019 

 ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,40 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019  

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ , όσο το 
2019   

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ:     

 * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,35 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019            

 * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019 

δ)  Τον καθορισμό του ενιαίου Δικαιώματος Σύνδεσης νέων παροχών στα 
25,00€, πλέον ΦΠΑ, γενικώς και αδιακρίτως και για όλες τις Τ.Κ. και των τριών 
Δημοτικών Ενοτήτων, όσο το 2019.  

Η δημοτική σύμβουλος Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα διαφώνησε με την πρόταση και  είπε 
τα εξής:   

“Έχει παρατηρηθεί ότι καμία δημοτική  αρχή δεν είχε διάθεση κατά το παρελθόν να 
ασχοληθεί  με τα κακώς κείμενα της ύδρευσης (κακοπληρωτές, παράνομες παροχές).  
Στο πρώτο περίπου επτάμηνο της νέας δημοτικής αρχής έγινε κάποια προσπάθεια η 
οποία δεν είχε ορατά αποτελέσματα. Αυτό καθώς δεν υπήρξε μεγάλη αποφασιστικότητα, 
αλλά  και  λόγω της  έλλειψης του δήμου σε προσωπικό (υδραυλικούςκ.λ.π) και έσοδα 
μηδαμινά από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ευελπιστώ ότι με την καλύτερη 
στελέχωση του δήμου σε προσωπικό θα λυθούν τα χεριά των υπευθύνων, για να 
προβούν στη διόρθωση των στρεβλώσεων στην ύδρευση, χωρίς καμία δικαιολογία, 
εφαρμόζοντας τον κανονισμό ύδρευσης (υπ΄αριθ.149/2014 απόφαση).  
Προς αυτή την κατεύθυνση εγώ θα είμαι δίπλα στην παράταξη μου και στη δημοτική 
αρχή.  
Τώρα είμαι αρνητική στην αύξηση του ενιαίου πάγιου τέλους κατά 27ευρώ σε σχέση με 
το 2019, καθώς δεν γίνεται να πληρώσουν την αύξηση οι δημότες ,οι οποίοι ενώ  θα 
έπρεπε να επιβραβευθούν για την συνέπεια τους να τους επιβαρύνουμε για άλλη μια 
φορά. Έσοδα στα ταμεία του δήμου θα υπάρξουν, αφού διακοπούν παράνομες 
υδρεύσεις και πληρώσουν αυτοί που μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά ,αλλά 
συνειδητά δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους .Εγώ πιστεύω στην πράξη ότι όλοι οι 
δημότες πρέπει να  είναι ίσοι απέναντι στις υποχρεώσεις  τους χωρίς ειδική μεταχείριση 
και αυτό θα υπηρετήσω”.     

 

O Δημοτικός Σύμβουλος Σαμαλέκος Φίλιππος διαφώνησε με την πρόταση και είπε τα 
εξής:  

Η επιβολή τέλους ύδρευσης 2020  με βρίσκει αντίθετο και τη καταψηφίζω διότι 
συνεχίζει έναν φαύλο κύκλο έλλειψης στρατηγικής και κακοδιαχείρισης στον Δήμο μας  
από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές  που αντιμετωπίζει το πρόβλημα μόνο λογιστικά 
και μετακυλύει  το κόστος αυτό  στους δημότες.  
 
Οι δημότες περνάνε μια οικονομική κρίση η οποία θα οξυνθεί με την επιδημία και τις 
επακόλουθες οικονομικές συνέπειες. Το νερό είναι ένα βασικό κοινωνικό αγαθό για όλο 
τον κόσμο πόσο μάλλον για τον Δήμο μας με τα γνωστά και χρόνια προβλήματα. Όπως 
μας δείχνει η επιδημία του κοροναϊού τα βασικά κοινωνικά αγαθά θα πρέπει  
να προστατεύονται και να διαχειρίζονται σαν κόρη οφθαλμού. 

 
Στόχος είναι να έχουν όλοι οι δημότες πόσιμο επαρκές και υγιεινό νερό  με το λιγότερο 
κόστος. Αντί λοιπόν να μπούνε και άλλα τέλη θα πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα και  
να εξοικονομηθούν τα αντίστοιχα ποσά . Μερικά από τα μέτρα επιγραμματικά αναφέρω 
εδώ αλλά δεν εξαντλούνται μόνο σε αυτά . 
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Εμμένοντας λοιπόν στο δημοτικό  πρόγραμμα μας προτείνω  
-Έλεγχος παράνομων παροχών ύδρευσης , διακοπή των  παράνομων παροχών  και 
επιβολή προστίμων 
-Την είσπραξή των ανείσπρακτων τελών και ειδικά από τους μεγάλους καταναλωτές  
-Την άμεση διακοπή δωρεάν παροχής νερού σε σκάφη κλπ από το Λιμενικό Ταμείο  
-Το κόστος συντήρησης με μη ανταγωνιστικές διαδικασίες και διαγωνισμούς και της 
αποφυγής των  μόνιμων  εργολάβων  
-Τη μείωση του κόστους ενέργειας λαμβάνοντας σχετικά μέτρα 
-Την ενημέρωση των πολιτών για εξοικονόμηση νερού και λογική χρήση. 
-Την έκτακτη χρηματοδότηση απαραίτητων  έργων  από τη περιφέρεια και υπουργείο 
εσωτερικών υπεύθυνους για τις χρόνιες ελλιπείς υποδομές στον Δήμο μας και την 
αδιαφορία . 
-Την επιστημονική τεχνική συντήρηση, επισκευή και διαχείριση του δικτύου σε όλο τον 
Δήμο. 
-Τη δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης για την ύδρευση και αποχέτευση 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της  παράταξης  ‘Δυνατό Ξηρόμερο –Πρώτα ο Πολίτης’  
Γαλούνης Ερωτόκριτος, Γαζέτας Παναγιώτης, Γεωργούλας Κωνσταντίνος, Κακούρης 
Ηλίας, Καρφής Θωμάς, Λιβάνης Θεόδωρος , Ρετούλης Θωμάς  δήλωσαν ότι η παράταξή 
τους  λέει «κατηγορηματικά όχι στην τεράστια αύξηση των τελών ύδρευσης που 
εισηγείται ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή με την υπ. αριθμ. 29/2020 απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής.  
Θεωρούμε απαράδεκτη, ανάλγητη και αδικαιολόγητη την επιβολή αύξησης του Ενιαίου 
Παγίου Τέλους Ύδρευσης κατά 60% ανά παροχή για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και 
των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας.  
Αυτό συνεπάγεται αύξηση 27€ πλέον ΦΠΑ ανα παροχή γενικώς και αδιακρίτως . 
Δεν εγκρίνουμε την υπερβολική αυτή αύξηση της τάξης του 60% σε μια εποχή κατά 
την οποία οι πολίτες αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα και όχι μόνο. 
Προτείνουμε στην Δημοτική αρχή να μην προχωρήσει στην παραπάνω αύξηση του 
τέλους ύδρευσης και να καλύψει τυχόν έξοδα που απαιτούνται για την ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού τηρώντας αυστηρά τον κανονισμό ύδρευσης και μειώνοντας 
ταυτόχρονα τις δαπάνες».  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της παράταξης ‘Αναζωογόνηση Ξηρομέρου’ Σταικος 
Παναγιώτης Ζώγας Νικόλαος , Ζορμπάς Ιωάννης και  Κολοβός Χρήστος  ψήφισαν 
αρνητικά. 

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της παράταξης ‘Λαική Συσπείρωση Δήμου Ξηρομέρου’ 
Κομπλίτσης Δημήτριος και Ζαφείρης Ιωάννης   ψήφισαν αρνητικά τοποθετούμενοι ως 
κάτωθι:  

“Κύριε πρόεδρε με mail πού στείλαμε από τις 16-3-2020 σας αναφέραμε οτι 
διαφωνούμε με τις συνεδριάσεις δια περιφορας συμβουλίου για σοβαρά ζητήματα που 
αφορούν το λαό της περιοχής μας παρα μόνο για ζητήματα άμεσης ανάγκης. 
Συγκεκριμενα η δημοτική αρχή επιμένει καί φέρνει για συζήτηση διά περιφοράς το 
τεχνικό πρόγραμμα και τα δημοτικά τέλη καί μάλιστα προτείνει και αύξηση παγίου για 
την ύδρευση βάζοντας άλλο ένα χαράτσι στα λαϊκά νοικοκυριά στη λογική της 
ανταποδοτικότητας καί της αντιλαϊκής πολιτικής . σας ενημερώνουμε  ότι θα 
συμμετέχουμε για να εκφράσουμε την άποψη μας και την αντίθεση μας στις εισηγήσεις 
για το τεχνικό πρόγραμμα καί τα δημοτικά τέλ  .Τελος κύριε δήμαρχε μπροστά στις 
δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία με αίσθημα ευθύνης Σας 
καλούμε να μην πάρετε αποφάσεις για τέτοια σοβαρά ζητήματα με τέτοιο τρόπο.Για μας 
ο δήμος επιβάλλεται να απαιτήσει μέτρα για τη αντιμετώπιση της πανδημίας.μετρα για 
την δημόσια υγεία.οπως την ανάγκη στελέχωσης των κέντρων υγείας με προσωπικό και 
υγειονομικό υλικό.την ενίσχυση του προγράμματος ‘βοήθεια στο σπίτι’ για την φροντίδα 
των πολιτών που έχουν ανάγκη.Να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός δημοσίων και 
δημοτικών κτιρίων με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και προφύλαξης 
.παρεχομενα από το κράτος δωρεάν στον πληθυσμό για να σταματήσει η 
αισχροκέρδεια.το συνολικό κόστος να αναλάβει το ίδιο το κράτος.ο λαός έχει πληρώσει 
και πληρώνει αρκετά για την δημόσια υγεία.Ειναι ανάγκη σήμερα και είναι εφικτό να 
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πούμε όχι στην ανταποδoτικοτητα για κοινωνικά αγαθά όπως δημόσια υγεία, 
καθαριότητα, νερό, ενέργεια. Γιαυτο προτείνουμε τη σταδιακή μείωση όλων των τελών 
μέχρι την πλήρη κατάργηση τους”. 

 

 
Στην συνέχεια κλήθηκαν οι παρατάξεις να τοποθετηθούν επί της προτάσεως της 
πλειοψηφίας  δεδομένου ότι οι  ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι - παρατάξεις δεν 
πρότειναν  εναλλακτικές προτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 8 άρθρο 77 Ν. 
4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε 
με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 συνοδευόμενες από 
εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας  
 
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γερόλυμος Σωτήριος, Γκόλιας 
Παναγιώτης , Λαινάς Κωνσταντίνος , Μακρής Σωτήριος, Μάντζαρης Ελευθέριος, 
Μπαμπούρης Κωνσταντίνος , Ντίνος Απόστολος, Παληογιάννης Παναγιώτης, Πολύζος 
Βασίλειος, , Τζαχρήστας Παναγιώτης. 
 
 
Κατά της πρότασης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σαμαλέκος Φίλιππος , 
Ταπραντζή- Πέττα Χριστίνα, Γαλούνης Ερωτόκριτος, Γαζέτας Παναγιώτης, Γεωργούλας 
Κωνσταντίνος, Κακούρης Ηλίας, Καρφής Θωμάς, Λιβάνης Θεόδωρος , Ρετούλης Θωμάς, 
Σταικος Παναγιώτης, Ζώγας Νικόλαος , Ζορμπάς Ιωάννης , Κολοβός Χρήστος, 
Κομπλίτσης Δημήτριος και Ζαφείρης Ιωάννης. 
 

 
Σύμφωνα με τις  ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις  έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 
της πρότασης της πλειοψηφίας και ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
            (με 11 ψήφους υπέρ της πρότασης της πλειοψηφίας) 

 
 
 

Καθορίζει το  τέλος  Ύδρευσης του Δήμου οικ. έτους 2020 ως κατωτέρω: 
 

  α) Την κατάρτιση των Βεβαιωτικών Καταλόγων και είσπραξη των αντιστοίχων 
εσόδων ανά τετράμηνο, για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και των τριών Δημοτικών 
Ενοτήτων καθώς και για την Δημοτική Κοινότητα Αστακού, ως κατά το έτος 2019. 

 β) Την καταμέτρηση των υδρομετρητών, σε όλο το Δήμο, ανά τετράμηνο, όπως 
γινόταν μέχρι σήμερα, σε 2 κλίμακες. 

γ)   Τον καθορισμό κλιμάκων νερού, ως εξής: 

             - από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, το τέλος παραμένει ίδιο όσο το έτος 
2019 
             - από 151 κυβικά νερού και άνω ανά τετράμηνο, το τέλος παραμένει ίδιο όσο 
το 2019 
 
δ)  Την επιβολή ενιαίου Παγίου Τέλους, στα  72,00 € πλέον ΦΠΑ, (αύξηση κατά 
27 € σε σχέση με το 2019) ανά παροχή, γενικώς και αδιακρίτως (χωρίς 
κλίμακες), για όλες τις Τοπικές Κοινότητες και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, 
που θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες τετραμηνιαίες  δόσεις.  

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΖΘΩΚΖ-ΚΘΑ



 

 

ε)  Την επιβολή Τέλους Ύδρευσης (κατανάλωσης νερού), ως εξής: 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,70 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ , όσο το 
2019          

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,70 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019   

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019  

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019   

 ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,30 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019     

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ: 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ 

 * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019 

 * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019 

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΝΔΗΛΑΣ (από αγωγό Βρύση προς Μαραθάκι),  

 * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,25 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019  

* Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019 

 ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ: 

 * Από 0-150 κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 0,40 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019  

 * Από 151 και άνω κυβικά νερού ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ , όσο το 
2019   

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ:     

 * Από 0-150 κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 0,35 €, πλέον ΦΠΑ, όσο το 2019            

 * Από τα 151 και άνω κυβικά νερού, ανά τετράμηνο, στα 1,20 € πλέον ΦΠΑ, όσο το 
2019 

δ)  Τον καθορισμό του ενιαίου Δικαιώματος Σύνδεσης νέων παροχών στα 
25,00€, πλέον ΦΠΑ, γενικώς και αδιακρίτως και για όλες τις Τ.Κ. και των τριών 
Δημοτικών Ενοτήτων, όσο το 2019.  
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ : 
 

 Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Προϊσταμένου των Δ/κών και Οικ/κών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας σε συνδυασμό με το αριθ. πρωτ. 1145/ 17.02.2020 έγγραφό 
του και τις διατάξεις του άρθρου 91  του Ν. 4270/2014 περί ελέγχου και εκκαθάρισης 
των δαπανών του Δημοσίου την 31.12.2019 υφίστανται και οι επιπλέον μη νόμιμες ή 
μη κανονικές δαπάνες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα εισήγηση  ήτοι: 
 
α. Ποσό 204.016,41 €  κατ εκτίμηση, που αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος για κίνηση των αντλιοστασίων ύδρευσης. για ΔΕΗ μέχρι την 31-12-2019, 
λόγω μη επάρκειας σχετικής πίστωσης στον Π/Υ 2019. 
 
β. Ποσό 26.883 € κατ εκτίμηση, που αφορά δαπάνη στη προμήθεια νερού στον 
Κουβαρά Φυτειών από ΔΕΥΑ Αγρινίου έως 31.12.2019, λόγω μη προβλεπόμενης 
σχετικής πίστωσης στον Π/Υ 2019. 
 

 Η απόκλιση στη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κίνησης των αντλιοστασίων 
ύδρευσης, μεταξύ του προβλεπόμενου ποσού των 801.000 , κατά το έγγραφο του 
Προϊσταμέ-νου, και του τελικώς υπολογισθέντος ποσού των 696.870 €,  οφείλεται: 
 
 α.   Στην έκπτωση συνέπειας κατά 40.050 € που θα τύχει ο Δήμος σύμφωνα με την 
αριθ. πρωτ. οικ. 2/10850/ΔΛΤΠ(Α) (ΑΔΑ 6ΦΓ0Η-62Ι) εγκύκλιο του ΓΛΚ (παρ. 4-5) 
σχετικά με την καταβολή εξόδων ΔΕΗ οικ . έτους 2020. 
 β. Κατά 64.080 € από το ΓΛΚ  σύμφωνα με την αριθ. οικ. 2/51574/ΔΛΓΚ /03.7.2018 
εγκύκλιο περί παροχής οδηγιών σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εκδόθηκε κατόπιν των  αριθ. οικ. 2/42245/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 
1942/τ. Β’ /31.5.2018)  & 2 /47779/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 2279/τ. Β’ /15.6.2018) αντίστοιχα  
Αποφάσεων  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, δεδομένου ότι ο Δήμος μας έχει 
αποπληρώσει αντίστοιχη οφειλή προς την ΔΕΗ  η οποία  θα αποτυπωθεί λογιστικά μετά 
την ανωτέρω αναφερόμενη εξόφληση. 
 

 

Η παρούσα να ανακοινωθεί  στο Σώμα  στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση. (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19). 

 
 
 
 
              Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό  25 / 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
   Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
   Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                 
 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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