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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης/25-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 61/2019 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός συντελεστών ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου 

Βελεβντού. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 758/21-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Κουκόλη Σοφία 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος     
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Τράντα Ιωάννα   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τέτος Νικόλαος   
13 Παπαδημητρίου Ζήνων   
14 Μανώλας Αριστείδης   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος 1 Μυλωνά Κατίνα 
2 Κουκάλης Ζήνων 2 Τζάτσου Βάϊα 
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Παπανδρίτσα Μαρία   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Βρακόπουλος Αντώνιος   
  
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
        Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω: 
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Σύμφωνα με τις 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. 
    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, τις οποίες καταβάλλει 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  μην 
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας 
παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της 
δαπάνης, σύμφωνα με τις προηγούμενα αναφερθείσες νομοθετικές προβλέψεις, 

• να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή 
των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία κατά 
παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

• να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και 
όχι άλλες δαπάνες του Δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία. 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των 

δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του νεοσύστατου Δήμου Βελβεντού που προέκυψε 
με τις διατάξεις της  παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 
3852/2010 » του Ν. 4600/2019, είναι αδύνατον προς το παρόν να προσδιοριστεί 
λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων προγενέστερων ετών π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  η 
διατήρηση των συντελεστών, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με τις 151/2003 και 
33/2006 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, οι οποίες δεν έχουν 
τροποποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, και 
προβλέπουν τα εξής: 
 

 Στους οικισμούς Βελβεντού, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου 
και Πολυφύτου: 

• Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης: ποσό 100 €. 
• Τέλος σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης: ποσό 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 σε 54,47 € 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού  έθεσε τις 

απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Εγκρίνει τη διατήρηση των συντελεστών, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με  τις 
151/2003 και 33/2006 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, οι οποίες 
δεν έχουν τροποποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, 
και προβλέπουν τα 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 σε 54,47 € 
 
Την εισήγηση καταψήφισε η επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, κα 

Γκαμπράνη Ειρήνη, αναφέροντας ότι τα τέλη αφορούν σε υπηρεσίες, τις οποίες ο κάθε 
Δημότης θα έπρεπε να λαμβάνει ατελώς. 
 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
Βάϊα Μαλλού 
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