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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 38ης/22-11-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 156/2021
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης-Αποχέτευσης για το έτος
2022.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3701/1811-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το πρώτο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα
μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος
«περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυόντων διατάξεων περί
των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι σε όσους κάνουν
χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η
Κοινότητα δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με
απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των προσόδωντων
ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη
αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες
υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των
έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Με την ψήφιση του Ν. 4172/2013 (Α΄167) τέθηκαν σε ισχύ οι
διατάξεις των άρθρων 77 και 78 αυτού οι οποίες τροποποιούν εν μέρει το
θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των
προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών.
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Εν συνεχεία με την ΚΥΑ 55040/21-07-2021 (ΦΕΚ 3291 τεύχος Β'/2607-2021) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β'
253) απόφασης.» αναφέρουν ρητά ότι στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών οι εγγραφές στο σκέλος
των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία
ύδρευσης αποχέτευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον
Π/Υ 2022 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της
υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να
εισπραχθούν εντός του έτους 2021, επίσης θα πρέπει, α) να καλύπτουν το
σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας
παράλληλα τυχόν διαφορές πουπροκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της
δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, β) να μην υπερβαίνουν το
ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών
υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της
ανταποδοτικότητας, γ) να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες
των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες
δαπάνες του δήμου
Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής τελών υποχρεωτικά
αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν
από:
α)την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2020
β)την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2021 και μέχρι
το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2022
γ)την εκτέλεση του Π/Υ 2020 για την ίδια ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το
σχέδιο του Π/Υ 2022 καταρτίζεται Ιούνιο 2021, τα στοιχεία ΙανουαρίουΙουνίου 2020)
δ)την εκτίμηση των εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του
έτους 2021, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του
Π/Υτου έτους 2021.
Με την αριθμ. 61/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι
συντελεστές τελών ύδρευσης αποχέτευσης για το έτος 2020 οι οποίοι έχουν ως εξής:
➢
Στους οικισμούς Βελβεντού, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής,
Καταφυγίου και Πολυφύτου:
•
Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης: 100 €.
•
Τέλος σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης: 100 €.
Στην περίπτωση που η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του
Δήμου γίνεται από κοινού με τη διάνοιξη μίας τάφρου, το τέλος σύνδεσης ορίζεται σε
150 €.
➢
Στους οικισμούς Βελβεντού, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής και
Πολυφύτου
•
Πάγιο τέλος ύδρευσης: 3,75 €/εξάμηνο
•
Πάγιο τέλος αποχέτευσης: 8,00 €/εξάμηνο
•
Τέλος κατανάλωσης ύδρευσης:
o
Από 1 κ.μ. έως 100 κ.μ. σε 0,30 € ανά κ.μ.
o
Από 101 κ.μ. έως 200 κ.μ. σε 0,45€ ανά κ.μ.
o
Από 201 κ.μ. και άνω σε 0,90 € ανά κ.μ.
➢
Στον οικισμό Καταφυγίου το πάγιο τέλος ύδρευσης ορίστηκε σε 54,47 €
ενώ με την αρ. 58/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το πάγιο τέλος καθορίστηκε
στο ποσό των 20,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας τα έσοδα –
έξοδα για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο.Ε. 2020
διαμορφώθηκαν ως εξής:
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Α.1 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΣΟΔΑ
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ
032
24/9-20/10/1958)
Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ
034
24/9-20/10/1958
Τακτικά έσοδα από τέλη και
δικαιώματα ύδρευσης παρελθόντων
ετών που βεβαιώνονται και
2112.01 εισπράτονται για πρώτη φορά.
Τακτικά έσοδα από τέλη και
δικαιώματα αποχέτευσης παρελθόντων
ετών που βεβαιώνονται και
2114.01 εισπράτονται για πρώτη φορά.
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
3212.01 παρελθόντων ετών
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
3214.01 παρελθόντων ετών
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ:

ΕΞΟΔΑ
Κ.Α.
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
100,00

25

67.425,88

81

14.451,35

400,00

58.629,92

15.673,55
19.868,81
7.162,27
101.834,55

81.877,23
19.957,32

Α.2 Τα έσοδα - έξοδα για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης χρονικού
διαστήματος από 01/01/2021 έως 31/10/2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΣΟ
Κ.Α.
ΠΟΣΟ
Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9032
20/10/1958)
7.875,30 25 34.677,44
Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9034
20/10/1958
150,00
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης παρελθόντων ετών που
βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη
2112.01 φορά.
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα
αποχέτευσης παρελθόντων ετών που
βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη
2114.01 φορά.
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
3212.01 παρελθόντων ετών
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
3214.01 παρελθόντων ετών
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81

64,00
11.249,21
6.259,59

1.322,67
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ:

36.349,04

36.000,11
348,93

Α.3 Τα έσοδα - έξοδα για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης χρονικού
διαστήματος από 01/01/2020 έως 31/10/2020 διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΣΟ
Κ.Α.
ΠΟΣΟ
Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9032
20/10/1958)
7.575,30 25 31.653,99
Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ
034
24/9-20/10/1958
100,00

2112.01

2114.01
3212.01
3214.01

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης παρελθόντων ετών που
βεβαιώνονται και εισπράτονται για
πρώτη φορά.
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα
αποχέτευσης παρελθόντων ετών που
βεβαιώνονται και εισπράτονται για
πρώτη φορά.
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
παρελθόντων ετών
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
παρελθόντων ετών
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ:

763,95
81

0,00

72,00
17.477,76
6.199,18
32.188,19

31.653,99
534,20

Α.4 Εκτίμηση εσόδων - εξόδων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης χρονικού
διαστήματος από 01/01/2021 έως 31/12/2021:
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
Κ.Α
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΣΟ
.
ΠΟΣΟ
Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ
032
24/9-20/10/1958)
45.600,00 25 174.670,55
Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ
034
24/9-20/10/1958
12.350,00

2112.01

Τακτικά έσοδα από τέλη και
δικαιώματα ύδρευσης παρελθόντων
ετών που βεβαιώνονται και
εισπράτονται για πρώτη φορά.
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111.696,15

0,00
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2114.01
3212.01
3214.01

Τακτικά έσοδα από τέλη και
δικαιώματα αποχέτευσης παρελθόντων
ετών που βεβαιώνονται και
εισπράτονται για πρώτη φορά.
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
παρελθόντων ετών
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
παρελθόντων ετών
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ:

35.872,00
13.557,46
905,96
219.981,57

174.670,55
45.311,02

Παρατήρηση: Η πρόβλεψη για την υψηλή εισπραξιμότητα μέχρι
31/12/2021 βασίζεται στο ότι η υπηρεσία έχει προχωρήσει στην έκδοση
εκκρεμών λογαριασμών παλαιών οφειλών, οι οποίοι στάλθηκαν πρόσφατα και
αναμένεται η εξόφλησή των.
Παίρνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η μη αναπροσαρμογή των
συντελεστών των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος
2022, τα οποία θα παραμείνουν ως εξής:
➢
Στους οικισμούς Βελβεντού, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής,
Καταφυγίου και Πολυφύτου:
•
Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης: 100 €.
•
Τέλος σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης: 100 €.
Στην περίπτωση που η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του
Δήμου γίνεται από κοινού με τη διάνοιξη μίας τάφρου, το τέλος σύνδεσης ορίζεται σε
150 €.
➢
Στους οικισμούς Βελβεντού, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής και
Πολυφύτου
•
Πάγιο τέλος ύδρευσης: 3,75 €/εξάμηνο
•
Πάγιο τέλος αποχέτευσης: 8,00 €/εξάμηνο
•
Τέλος κατανάλωσης ύδρευσης:
o
Από 1 κ.μ. έως 100 κ.μ. σε 0,30 € ανά κ.μ.
o
Από 101 κ.μ. έως 200 κ.μ. σε 0,45€ ανά κ.μ.
o
Από 201 κ.μ. και άνω σε 0,90 € ανά κ.μ.
➢
Στον οικισμό Καταφυγίου το πάγιο τέλος ύδρευσης ορίζεται στο ποσό
των 20,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
από διαλογική συζήτηση των μελών της

και μετά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος
2022, με τις τιμές που ίσχυαν για τα έτη 2019 και 2020 και συγκεκριμένα:
➢
Στους οικισμούς Βελβεντού, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής,
Καταφυγίου και Πολυφύτου:
•
Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης: 100 €.
•
Τέλος σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης: 100 €.
Στην περίπτωση που η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του
Δήμου γίνεται από κοινού με τη διάνοιξη μίας τάφρου, το τέλος σύνδεσης και των δυο
παροχών αθροιστικά ορίζεται σε 150 €.
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➢
Στους οικισμούς Βελβεντού, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής και
Πολυφύτου
•
Πάγιο τέλος ύδρευσης: 3,75 €/εξάμηνο
•
Πάγιο τέλος αποχέτευσης: 8,00 €/εξάμηνο
•
Τέλος κατανάλωσης ύδρευσης:
o
Από 1 κ.μ. έως 100 κ.μ. σε 0,30 € ανά κ.μ.
o
Από 101 κ.μ. έως 200 κ.μ. σε 0,45€ ανά κ.μ.
o
Από 201 κ.μ. και άνω σε 0,90 € ανά κ.μ.
➢
Στον οικισμό Καταφυγίου το πάγιο τέλος ύδρευσης ορίζεται στο ποσό
των 20,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 22 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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