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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθμόν   31/2020 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του 

 Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.  

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23 Οκτωβρίου 2020 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν 14686/19.10.2020 

προσκλήσεως του Προέδρου της που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του   Ν.3852/2010, όπως ισχύει, σε συνδυασμό 

με εκείνες του εδ. β' της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

"Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α' 55) και διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6) και ήταν οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ   

ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ   

ΓΚΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ   

ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ   

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. 

Ματσακά Ειρήνη. 

 

 Αριθ. Αποφάσεως: 144/2020  

ΘΕΜΑ: Έγκριση νέου Κανονισμού Τελών Ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 
   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το συγκεκριμένο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 64/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας (ΔΕΥΑΒΚ) σχετικά με την 

έγκριση Νέου Κανονισμού Τελών Ύδρευσης, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω 

αυτούσιο: 

«Με την υπ. αρίθμ. 75/2010 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ, εγκρίθηκε ο αρχικός κανονισμός 

τιμολόγησης, ο οποίος και εφαρμόστηκε έως σήμερα, με μικρές τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν: 

1. Τα τέλη σύνδεσης και επανασύνδεσης (19/2013 αποφ Δημου 61/2013) , εγγύησεων χρήσης 

υδρομετρητών (αριθμός 114/2015 - αποφ ΔΗΜΟΥ 31/2016), προμήθειας και εγκατάστασης 

υδρομέτρων (08/2016, αποφ ΔΗΜΟΥ 31/2016), τέλη διακλαδώσεων & υδρομετρητών  (59/2017 

& 58/2017), καθώς και κάποιες αλλαγές στις κατηγορίες τιμολόγησης σταυλαποθηκών (απόφαση 

15/2011, αποφ Δημου 92/2011) και επαγγελματικών (36/2015 – αποφ ΔΗΜΟΥ 119/2015), τέλη 
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ύδρευσης οικισμών Ξεροπήγαδου (20/2014 - αποφ Δήμου 122/2014), τέλος επεξεργασίας 

λυμάτων βυτιοφόρων  (81/2015, αποφ ΔΗΜΟΥ – 120/2015). 

2. Για τα μειωμένα τιμολόγια ισχύουν H υπ. αριθμ. 80/2010 και η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 

19/2016. 

3. Για το Αρκαδικό Χωριό, ο Κανονισμός Αποχέτευσης (18/2013 – αποφ Δημου 67/2013). 
 

Με δεδομένη την λήξη της εφαρμογής του ειδικού τέλους στα τιμολόγια ύδρευσης της ΔΕΥΑ Βόρειας 

Κυνουρίας (Άρθρο 11, παράγραφος 1 Ν. 1069/1980), είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή των τελών η 

οποία θα προκύψει κατόπιν του απαραίτητου ελέγχου της ανταποδοτικότητας. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να καθοριστούν τα νέα αναπροσαρμοσμένα τέλη 

ύδρευσης παρουσιάζεται στην υπ. αριθμ. 3099/14-10-2020 πρόταση προσδιορισμού τελών ύδρευσης 

ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας (επισυνάπτεται), η οποία εκπονήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της 

επιχείρησης με την συμβολή των εξωτερικών συνεργατών Λογιστών της ΔΕΥΑΒΚ  κκ Πουλημένο Γ. & 

Μπάρλα Α.  Η πρόταση της τελικής τιμολόγησης η οποία ακολουθεί στο τέλος της εισήγησης βασίστηκε 

στην μεθοδολογία η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά ως ακολούθως: 

 Πρόβλεψη με μοντέλα της ζήτησης σε κυβικά ύδατος (ή / και αριθμό παροχών) σε βάθος 

πενταετίας, με έτος αναφοράς το 2025 με δεδομένα από τη εννεαετία 2011-2019.  

 Υπολογισμός-προσδιορισμός του μέσου συντελεστή αξίας ύδατος (€/κυβ), σε σχέση με έσοδα από 

την πρόβλεψη της κατανάλωσης και δαπάνες, οι οποίες λαμβάνονται από την εννέετία (έτη 

αναφοράς 2018, 2019 ή μέσος όρος ετών ή κατ εκτίμηση) ή προβλέπονται μελλοντικά και κατά 

περίπτωση. 

 Προσδιορισμός των επιμέρους κλιμακίων αξίας, με δεδομένη την τιμή του μέσου συντελεστή 

ύδατος (παράγραφοι 1, 2), κατόπιν πλήθους δοκιμών σε  έτη αναφοράς και δεδομένα 

κατανάλωσης των ετών 2018 & 2019, με γνώμονα τα συνολικά απαιτούμενα ετήσια έσοδα, όπως 

έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενο σημείο. 

 Προσδιορισμός των επιμέρους παραμέτρων του κόστους (παράγραφος 7). 

 Έλεγχος της νέας τιμολόγησης με πραγματικά στοιχεία ετών 2018 και 2019. 

 Προσδιορισμός παραμέτρων ελέγχου της πρόβλεψης και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. 

 Έλεγχος ποσοστιαίας διαφοράς παλαιάς και νέας τιμολόγησης (συγκριτικοί πίνακες). 

 Παρουσίαση συγκριτικών χρεώσεων από άλλες ΔΕΥΑ. 

Στην υπ. αριθμ. 3099/14-10-2020 πρόταση, παρουσιάζονται συγκριτικοί πίνακες μεταξύ της νέας και 

της υφιστάμενης τιμολόγησης, καθώς και αντίστοιχα δεδομένα από άλλες, όμορες ή μη, Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης. Οι πίνακες της νέας-υφιστάμενης τιμολόγησης, συμπληρώνονται 

και παρουσιάζονται και στο σώμα της παρούσας εισήγησης εκ νέου. 

Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι οι παραδοχές στις οποίες βασίζεται και οι οποίες συνοψίζονται 

ως ακολούθως: 

 Εξάμηνη βεβαίωση λογαριασμών ύδρευσης με δυνατότητα έναντι λογαριασμού. 

 Διατήρηση του παγίου τέλους στα σημερινά δεδομένα (20 € +ΦΠΑ) κατ έτος, καθώς και των 

λοιπών χρεώσεων (τέλη σύνδεσης, επανασύνδεσης, διακλάδωσης, υδρομέτρων, επανελέγχων, 

κλπ). 

 Διατήρηση του ίδιου αριθμού των κλιμακίων και κατηγοριών τιμολόγησης  που ίσχυαν και πριν. 

 Προσδιορισμός έτους αναφοράς 2025 (πενταετία) και έλεγχος αποτελεσμάτων τα έτη 2018 και 

2019 με πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων. 

 Καθορισμός ετών αναφοράς για δαπάνες τα έτη 2018 και 2019 ή μέσο όρο ετών ή /και κατά 

περίπτωση δαπάνης. 

 Εφαρμογή γραμμικού μοντέλου πρόβλεψης κατανάλωσης, βασιζόμενο σε υφιστάμενες 

καταναλώσεις εννεαετίας. 

 Διαχωρισμός εσόδων και δαπανών ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 Προβλέψεις υφιστάμενου προσωπικού σε βάθος πενταετίας για τις εκτιμώμενες δαπάνες 
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Είναι προφανές ότι η αξιοπιστία των προβλέψεων βασίζεται στην παραδοχή ότι η κατανάλωση, η 

ζήτηση και οι δαπάνες της Υπηρεσίας παρουσιάζουν ομαλή κατανομή και μεταβολή κατ έτος, χωρίς 

έκτακτες δαπάνες ή έκτακτα ή βίαια γεγονότα τα οποία μπορεί να οφείλονται σε καιρικές συνθήκες (πχ 

δαπάνες υψηλές λόγω φυσικών καταστροφών) ή φαινόμενα που επηρεάζουν την τοπική οικονομία και 

την οικονομική δυνατότητα των πολιτών. 

Ένα ακόμα βασικό στοιχείο της πρότασης είναι ο ετήσιος έλεγχος εφαρμογής της τιμολόγησης και οι 

ενδεχόμενες άμεσες ενέργειες, προκειμένου να αποφεύγονται σοβαρές παρεκκλίσεις που οδηγούν σε 

δυσλειτουργίες και αδυναμίες στην κάλυψη των αναγκών, για τις οποίες ιδρύθηκε η επιχείρηση (βλέπε 

παράγραφο 9 πρότασης). 

Τέλος, συνοψίζοντας, η παρούσα πρόταση τιμολόγησης για τα τέλη ύδρευσης καθώς και η υφιστάμενη 

ήδη εγκεκριμένη πρόταση τιμολόγησης για τα τέλη αποχέτευσης (απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΒΚ 23/2019, αριθμός 

– έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 87/2019), θα αποτελέσουν την βάση της οικονομικής 

διαχείρισης της ΔΕΥΑΒΚ για την τρέχουσα πενταετία. 

Ακολουθούν οι πίνακες σύμφωνα με τους οποίους διαμορφώνονται τα τέλη ύδρευσης: 

Τιμολόγιο πεδινά με αντλιοστάσια 

Οικιακό 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 25 0,18 0,28 

25 50 0,22 0,35 

50 100 0,28 0,53 

100 200 0,45 0,85 

200 99999 1 1,7 

Επ/κό 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 25 0,25 0,4 

25 50 0,4 0,6 

50 100 0,5 0,9 

100 99999 0,8 1,4 

Τιμολόγιο πεδινά χωρίς  αντλιοστάσια 

οικιακό 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 25 0,15 0,27 

25 50 0,18 0,33 

50 100 0,24 0,41 

100 200 0,38 0,74 

200 99999 1 1,7 
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Επ/κό 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 25 0,22 0,35 

25 50 0,3 0,55 

50 100 0,4 0,8 

100 99999 0,7 1,4 

Τιμολόγιο ορεινά με αντλιοστάσια 

οικίες 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 25 0,16 0,3 

25 50 0,2 0,4 

51 100 0,26 0,55 

101 200 0,42 0,7 

201 9999 1 1,4 

Επ/κό 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 25 0,22 0,4 

25 50 0,28 0,55 

50 100 0,38 0,7 

100 99999 0,7 1,4 

Τιμολόγιο ορεινά χωρίς αντλιοστάσια 

Οικιες 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 25 0,14 0,25 

25 50 0,16 0,3 

50 100 0,22 0,48 

100 200 0,36 0,75 

200 99999 1 1,4 
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Επ/κό 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 25 0,2 0,3 

25 50 0,25 0,45 

50 100 0,32 0,75 

100 99999 0,6 1,4 

Σταυλαποθηκες 

ΚΥΒΙΚΑ 

ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κοστος παλιο 

€.κυβ 

Κόστος νέο 

€/κυβ 

0 20 0,3 0,55 

20 40 0,5 0,8 

40 99999 2,5 3,5 

*Επιβάλλεται επιπλέον και το Περιβαλλοντικό Κόστος & κόστος πόρου: (ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

σήμερα έχει καθοριστεί στα 0,00572 €/κυβ κατανάλωσης, σύμφωνα με 122626/04-06-2019 της Αποκ/νης 

Διοίκησης). 

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής, με την συμβολή των Λογιστών της ΔΕΥΑΒΚ (κκ Μπάρλας 

Α. & Πουλημένος Γ.) οι οποίοι ήταν παρόντες, παρουσίασαν αναλυτικά με περισσότερες 

λεπτομέρειες τα σημεία της υπ. αριθμ. 3099/14-10-2020 πρότασης τιμολόγησης. 

Γενικά συμπεράσματα: 

- Με την νέα τιμολόγηση παρατηρούνται ως επί το πλείστον μειώσεις στα υφιστάμενα τιμολόγια 

ύδρευσης, οι οποίες μεσοσταθμικά εκτιμώνται σε ποσοστό 10% 

- Η νέα τιμολόγηση σε σχέση με άλλες Δημοτικές επιχειρήσεις είναι γενικά φθηνότερη ή σχεδόν στα 

ίδια επίπεδα του μέσου όρου εφόσον δεν ληφθούν υπόψη οι πάγιες χρεώσεις (βλέπε πίνακα σελ. 

13 της πρότασης 3099/14-10-2020). 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάστηκαν στην εισήγηση ως επιπλέον πληροφοριακό υλικό που 

αφορά τον πίνακα σελ 10 της 3099/14-10-2020 πρότασης τιμολογησης. 

Επαγγελματικό πεδινά με αντλιοστάσιο 

Ενδεικτική κατανάλωση 

(m3) 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση 

μείον 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση 

% 

μεταβολή 

στην 

τιμολόγησ

η 

30 17,51 14,69 -2,82 -16,11 

50 34,48 28,25 -6,23 -18,07 

100 87,53 79,1 -8,43 -9,63 

200 172,41 158,2 -14,21 -8,24 

300 257,29 237,3 -19,99 -7,77 
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Οικιακό ορεινό με αντλιοστάσιο 

Ενδεικτική κατανάλωση 

(m3) 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση 

μείον 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση 

% 

μεταβολή 

στην 

τιμολόγησ

η 

30 10,61 10,74 0,13 1,23 

50 19,1 19,78 0,68 3,56 

100 46,68 50,85 4,17 8,93 

200 91,25 90,4 -0,85 -0,93 

300 135,81 129,95 -5,86 -4,31 
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Οικιακό πεδινά με αντλιοστάσιο 

Ενδεικτική κατανάλωση 

(m3) 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση 

μείον 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση 

% μεταβολή 

στην 

τιμολόγηση 

30 11,88 9,89 -1,99 -16,75 

50 21,22 17,80 -3,42 -16,12 

100 50,93 47,85 -3,08 -6,05 

200 98,67 95,76 -2,91 -2,95 

300 146,42 143,80 -2,62 -1,79 

 

 

Οικιακό πεδινά χωρίς αντλιοστάσιο 

Ενδεικτική κατανάλωση 

(m3) 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση 

μείον 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση 

% 

μεταβολή 

στην 

τιμολόγησ

η 

30 9,87 9,49 -0,38 -3,85 

50 17,51 16,95 -0,56 -3,20 

100 42,97 40,12 -2,85 -6,63 

150 83,24 81,93 -1,31 -1,57 

200 123,61 123,74 0,13 0,11 

300 335,81 315,84 -19,97 -5,95 
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Σταυλαποθήκες 

Ενδεικτική 

κατανάλωση (m3) 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση  

(€)/εξάμηνο (άνευ 

παγίου) 

Νέα τιμολόγηση 

μείον 

Υφιστάμενη 

τιμολόγηση 

% μεταβολή 

στην 

τιμολόγηση 

30 23,34 21,47 -1,87 -8,01 

50 87,02 70,06 -16,96 -19,49 

100 352,25 257,81 -94,44 -26,81 

200 617,5 465,56 -151,94 -24,61 

300 882,75 663,31 -219,44 -24,86 

 

 

ΑΔΑ: 6Κ0ΨΩ9Ψ-0ΔΑ



 - 9 - 

 

Δια της παρούσης εισήγησης τροποποιούνται: 

Η υπ. αριθμ. 75/2010 απόφαση ΔΕΥΑΒΚ και οι: 

- Αποφάσεις που αφορούν την κατηγορία τιμολόγησης σταυλαποθηκών (απόφαση 15/2011 

ΔΕΥΑΒΚ, αποφ Δήμου 92/2011)  

- Αποφάσεις που αφορούν την τιμολόγηση της κατηγορίας επαγγελματικών (36/2015 ΔΕΥΑΒΚ – 

αποφ ΔΗΜΟΥ 119/2015). 

Λοιπές αποφάσεις εκτός των ως άνω παραμένουν σε ισχύ. 

Στη συνέχει ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ. 

 

Το μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ κ. Μαντάς ανέφερε τα ακόλουθα: 

Εμείς διαφωνούμε ανάμεσα τον διαχωρισμό του οικονομικού αποτελέσματος  εσόδων και εξόδων 

ανάμεσα σε ύδρευση και αποχέτευση. Δεν μπορεί κάποιος να τα ξεχωρίσει. Η προσπάθεια που έχει γίνει 

στο κείμενο που είδαμε και διαβάσαμε προσεχτικά, ναι μεν, αφαιρεί ένα λειτουργικό κόστος της 

αποχέτευσης, όμως πουθενα δεν γίνεται καμία αναφορά σε έσοδα από αποχέτευση υφιστάμενα ή 

προσδοκόμενα, και σε κάλυψη αναγκών αορίστων δαπανων με βάση αυτά τα έσοδα. Επίσης, το ειδικό 

τέλος του Ν.1069/1980, δεν αφορά έργα ύδρευσης αλλά και αποχέτευσης. Επίσης, στο άρθρο 11, 

παράγραφο 3 του συγκεκριμένου νόμου αναφέρεται ότι η οικονομοτεχνική μελέτη που πρέπει να γίνει θα 

εξετάσει αν μπορεί να αφαιρεθεί  αυτό το ειδικό τέλος , το οποίο ξαναλέω το οποίο έχει τον πόρο μέσω 

του οποίου καλύπτονται επενδύσεις, μελέτες και έργα τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση. 

Η προσέγγιση θεωρούμε είναι αποσπασματική! 

Η θέση μας ότι η οικονομική βιωσιμότητα της ΔΕΥΑ μπορει να επιτευχθεί μόνο με την πλήρη 

λειτουργία των σταθερών δικτύων αποχέτευσης, δεν έχει αλλάξει και συνεχίζει να ισχύει. 

Τέλος, μας προξενεί εντύπωση η αναδιάταξη των κλιμακίων, οι αυξομειώσεις που έχουν προκύψει 

στις υφιστάμενες χρεώσεις, εντός των συγκεκριμένων κλιμακίων. Ναι μεν καλυπτόμαστε από την 

εισήγηση που ήρθε χτες, με το συνολικό κόστος σε απόλυτους αριθμούς και την μείωση ή την αύξηση την 

αντίστοιχη, όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο και ποια πολιτική είναι αυτή που 

εξυπηρετείται από την διαφορετική αυξομείωση κάθε ξεχωριστού συντελεστή. Θα έπρεπε αυτό να το 

γνωρίζουμε ή θα έπρεπε ίσως  αυτή η αύξηση να είναι συνολικά γραμμική.  

Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς θα ψηφίσουμε λευκό και θα τα δούμε  / πούμε καλύτερα στο 

δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θα κληθεί να εγκρίνει την σημερινή απόφαση.  
 

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής έλαβε το λόγο για την απάντηση επί των παρατηρήσεων. 

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κ. Μαντά, η υπουργική απόφαση που ισχύει για την κοστολόγηση 

των υπηρεσιών ύδατος, διαχωρίζει την ύδρευση από την αποχέτευση με ξεχωριστά τιμολόγια.  

Όσον αφορά την αποχέτευση, υπάρχει ουσιαστικά οικονομοτεχνική μελέτη από το 2019,  την οποία 

αναφέρω και στην εισήγηση, είναι η απόφαση 23/2019 η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.  87/ 2019 

απόφαση του ΔΣ του Δήμου, και καταγράφω στην έγγραφη εισήγηση μου ότι η παρούσα πρόταση για την 

έγκριση των τελών ύδρευσης καθώς και η υφιστάμενη ήδη εγκεκριμένη πρόταση για τα τέλη αποχέτευσης 

θα αποτελέσουν την βάση της οικονομικής διαχείρισης της ΔΕΥΑ για την τρέχουσα 5ετια.  

Στην απόφαση 87/2019 είχαμε προβλέψει έσοδα και δαπάνες που αφορούν την πλήρη λειτουργία του 

βιολογικού. Όπως ξέρετε, η πλήρης λειτουργία του βιολογικού δεν έχει γίνει ακόμα. Πλην όμως, ο 

βιολογικός σήμερα δουλεύει και με έσοδα και με έξοδα. Σήμερα ο βιολογικός είναι ανταποδοτικός στο 

ποσοστό στο ποίο δουλεύει. Δηλαδή τι εννοώ, έχουμε έσοδα από τα βυτία τα οποία αφήνουν τα λύματα, 

έχουμε δαπάνες γιατί σήμερα υπάρχει προσωπικό που δουλεύει για λογαριασμό του βιολογικού (υπάρχει 

ένας εργάτης, υπάρχει και ο προϊστάμενος ο ειδικός συνεργάτης), υπάρχουν αναλώσιμα, υπάρχουν 

δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες αυτές οι δαπάνες με αναλώσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, επισκευές βλαβών 

και συντηρήσεις έχουν βγει από το κομμάτι της ύδρευσης και είχαν μπει στο κομμάτι της αποχέτευσης 

σύμφωνα με την απόφαση 87/2019. 

Επίσης, με δεδομένο ότι έχουμε δύο (2) διαφορετικά πράγματα, έχουμε δύο (2) έσοδα της υπηρεσίας 

μας, τα οποία είναι ουσιαστικά διαφορετικά μεταξύ τους και διαχωρίζονται από τα οικονομικά δεδομένα 
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διότι, υπάρχει ενιαίος συντελεστή στην αποχέτευση 0,42 ευρώ/κυβικό, ανεξαρτήτως του κόστους του 

νερού, διότι βγάλαμε την εξάρτηση του συντελεστή αυτού από την αξία του ύδατος. Πέρυσι είχαμε 

μελετήσει κανονισμούς άλλων ΔΕΥΑ, όπου πολλές από αυτές είχαν την αξία της αποχέτευσης ως ποσοστό 

επί της αξίας της ύδρευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, αν κάναμε και εμείς το ίδιο, θα έπρεπε τώρα, 

σήμερα να τροποποιήσουμε και την αντίστοιχη μελέτη που είχαμε κάνει για την αποχέτευση. Όμως, 

επειδή ανεξαρτητοποιήσαμε αυτούς τους δύο (2) συντελεστές, πρέπει και μπορούμε ξεχωριστά να 

εκτιμήσουμε τα έσοδα ύδρευσης και τα έσοδα αποχέτευσης και αντίστοιχα τις δαπάνες ύδρευσης και τις 

δαπάνες αποχέτευσης.  

Όσον αφορά το ειδικό τέλος, έχει παρέλθει η 10ετία για την εφαρμογή του. Ο Ν.1069/1980 δεν σου 

δίνει τη δυνατότητα ούτε να το μειώσεις ούτε να παρατείνεις την εφαρμογή του πέραν της δεκαετίας. Θα 

μπορούσε να γίνει μείωση ή αναστολή εφαρμογής εντος της 10ετίας (και μετά τις τροποποιήσεις του 

Νόμου 1069/1980 μετά το έτος 2017), με κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς πλέον πρέπει να πορευτούμε 

τελεσίδικα χωρίς το ειδικό τέλος. 

Όσον αφορά τα κλιμάκια που είπατε, επειδή τα κλιμάκια δεν ήταν γραμμικά ούτε με τον προηγούμενο 

κανομισμό (απόφαση 75/2010 ΔΕΥΑΒΚ) ούτε ακόμα και επί εποχής Δήμου (προ του 2010), μοιραία δεν 

μπορούμε να συνεχίσουμε να τα κάνουμε γραμμικά. Οι τροποποιήσεις που έγιναν είναι με την μέθοδο του 

πειραματισμού, δηλαδή βάζαμε προβλέψεις και με τα συνολικά αποτελέσματα εσόδων που προέκυπταν 

διορθώναμε τις προβλέψεις του κάθε ενός κλιμακίου. Από εκεί και πέρα σίγουρα κάποια κλιμάκια 

μειώθηκαν περισσότερο και κάποια άλλα μειώθηκαν λιγότερο, όμως το πρόβλημα έχει τόσες πολλές 

παραμέτρους που δεν μπορεί κάποιος να βάλει γραμμική  (ίδια) αύξηση  σε όλα τα κλιμάκια και να έχει 

τα αντίστοιχα προσδοκώμενα έσοδα, αφού η κατανάλωση που καταγράφεται σε κάθε ένα από τα κλιμάκια 

δεν είναι η ίδια, διαφορροποιείται από κλιμάκιο σε κλιμάκιο, κατηγορία τιμολόγησης (οικιακό - 

επαγγελματικό), περιοχή εφαρμογής (ορεινά-πεδινά)  καθώς και από εξάμηνο σε εξάμηνο. Η δυσκολία 

της διαδικασίας που εφαρμόστηκε μπορεί  να μη φαίνεται όλη στην έκθεση, αλλά ήταν πάρα πολύ 

χρονοβόρα, προκειμένου να μας βγάλει αυτό το αποτέλεσμα που συνολικά μας εξασφαλίζει την τιμή του 

μέσου συντελεστή 0,59 ευρώ/κυβικό.  

Προφανώς κάποιος άλλος που θα είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα μπορεί να είχε βγάλει  ελαφρώς 

διαφορετικά αποτελέσματα ανά κλιμάκιο, όμως εκεί οδηγηθήκαμε με βάσει τις παραδοχές που είχαμε 

κάνει και με την υποχρέωση της κάλυψης του συγκεκριμένου ποσού (εσόδου) από την αξία του ύδατος 

που προβλέφθηκε.  

 

Λαμβάνοντας το λόγο το μέλος του ΔΣ κ. Μαχαίρας ρώτησε εάν με τον νέο αυτό κανονισμό 

προβλέπεται ή μπορεί να προβλεφθεί η δημιουργία κάποιου αποθεματικού προκειμένου να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να καλύψει έκτακτες περιπτώσεις από φυσικές καταστροφές. 

Ο Γενικός Διευθυντής, λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι ο νέος κανονισμός δεν προβλέπει την 

δημιουργία κάποιου αποθεματικού και η κάλυψη των δαπανών θα πρέπει να γίνεται από τρέχουσες 

πιστώσεις. Γενικά, η δημιουργία αποθεματικού προβλέπεται μόνον κατόπιν σχετικής και ειδικής 

απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του Νομου 1069/1980, 

όπως έως σήμερα ισχύει: «…Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της 

προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την 

πάροδο της δεκαετίας όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο….». Αξίζει 

επίσης να σημειωθεί ότι σήμερα, την περίοδο που διανύουμε, η πολιτεία δίνει την δυνατότητα πλήθους 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για αντιμετώπιση αναγκών ληψυδρίας, αντιμετώπιση της ύφεσης λόγω 

COVID-19 (χρηματοδότηση ΔΕΥΑ από τους Κ.Α.Π. των Δήμων, επιστρεπτέα προκαταβολή, κλπ) και 

λοιπές δυνατότητες, όπως πρόσφατα συνέβει και με τις καταστροφές που υπεστησαν οι υποδομές των 

ΔΕΥΑ στο νομό Τρικάλων, χωρίς απαραίτητα να απαιτηθεί τελικά η χρήση της εφαρμογής των έκτακτων 

αυξήσεων στους λογαριασμούς, όπως καταγράφηκε ως δυνατότητα στην παρούσα πρόταση τιμολόγησης 

(Α.Π.. 3099/14-10-2020, σελ 3 – Βασικές Παραδοχές). 
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Στην συνέχεια, Η πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ κ. Αναγνωστάκου Χριστίνα ανέφερε ότι δεδομένης 

της υποχρέωσης αναπροσαρμογής των τιμολογίων ύδρευσης λόγω της κατάργησης του τέλους 80%, 

έπρεπε να συνταχθεί η σχετική μελέτη από την υπηρεσίας. Βάσει της πρότασης που εκπονήθηκε  είναι 

δυνατή και κάποια σχετική μείωση στις δαπάνες που καλούνται οι πολίτες να καταβάλλουν μέσω των 

λογαριασμών ύδρευσης με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού.  
 

Τέλος, το μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ κ. Παινέσης Γρηγόρης, έλαβε το λόγο τονίζοντας ότι έχει γίνει 

σοβαρή μελετημένη και οργανωμένη προεργασία από την Υπηρεσία για το θέμα αυτό και αξίζουν 

συγχαρητήρια στους συντελεστές και στην Διοίκηση.  

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και μελέτησε τα ως άνω 

στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

- Τα άρθρα 4, 5, 6, 10, 11, 21, 23, 25 του Ν. 1069/1980, όπως έως σήμερα ισχύει 

- Την υπ. αριθμ.  23/2019 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΚ (Κανονισμός τιμολόγησης Αποχέτευσης) 

η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 87/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

-  Την υπ. αριθμ. 122626/04-06-2019 απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου 

-  Τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. 135275 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017). 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΨΗΦΟΙ 8 ΥΠΕΡ, 2 ΛΕΥΚΟΙ)* 

- Εγκρίνει την υπ. αριθμ. 3099/14-10-2020 πρόταση προσδιορισμού τελών ύδρευσης ΔΕΥΑ 

Βόρειας Κυνουρίας, στο σύνολο των σημείων της, καθιστώντας αυτή ως αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας απόφασης. 

- Καθορίζει τα νέα κλιμάκια της τιμολόγησης που αφορούν την αξία ύδατος, ανά κατηγορία 

τιμολόγησης (Πεδινά-Ορεινά, με / χωρίς αντλιοστάσιο, σταυλαποθήκες) ως ακολούθως: 

Τιμολόγιο πεδινά με αντλιοστάσια 

- Οικιακό 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 25 0,28 

25 50 0,35 

50 100 0,53 

100 200 0,85 

200 99999 1,7 

- Επ/κό 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 25 0,4 

25 50 0,6 

50 100 0,9 

100 99999 1,4 
Τιμολόγιο πεδινά χωρίς  αντλιοστάσια 

- οικιακό 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 25 0,27 

25 50 0,33 

50 100 0,41 

100 200 0,74 

200 99999 1,7 
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- Επ/κό 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 25 0,35 

25 50 0,55 

50 100 0,8 

100 99999 1,4 

-  

Τιμολόγιο ορεινά με αντλιοστάσια 

- οικιακό 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 25 0,3 

25 50 0,4 

51 100 0,55 

101 200 0,7 

201 9999 1,4 

- Επ/κό 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 25 0,4 

25 50 0,55 

50 100 0,7 

100 99999 1,4 

-  

Τιμολόγιο ορεινά χωρίς αντλιοστάσια 

- Οικιακό 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 25 0,25 

25 50 0,3 

50 100 0,48 

100 200 0,75 

200 99999 1,4 

- Επ/κό 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 25 0,3 

25 50 0,45 

50 100 0,75 

100 99999 1,4 

 

Σταυλαποθηκες 

ΚΥΒΙΚΑ 
ΑΠΟ      ΕΩΣ 

Κόστος νέο 
€/κυβ 

0 20 0,55 

20 40 0,8 

40 99999 3,5 
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- Επιβάλλει την χρέωση του Περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου στους λογαριασμούς 

ύδρευσης (Υπέρ του Πράσινου Ταμείου), σε ποσό συντελεστή άξίας € ανά κυβικό 

κατανάλωσης,  που κάθε φορά προσδιορίζεται με απόφαση της οικίας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης (ενδεικτικά αναφέρεται η υπ. αριθμ. 122626/04-06-2019 απόφασης της Αποκ/νης 

Διοίκησης που ισχύει σήμερα). 

Δια της παρούσης τροποποιούνται: 

- Η υπ. αριθμ. 75/2010 απόφαση ΔΕΥΑΒΚ και οι: 

- Αποφάσεις που αφορούν την κατηγορία τιμολόγησης σταυλαποθηκών (απόφαση 15/2011 

ΔΕΥΑΒΚ, αποφ Δήμου 92/2011)  

- Αποφάσεις που αφορούν την τιμολόγηση της κατηγορίας επαγγελματικών (36/2015 ΔΕΥΑΒΚ – 

αποφ ΔΗΜΟΥ 119/2015). 

Λοιπές αποφάσεις εκτός των ως άνω παραμένουν σε ισχύ. 
 

*Ψήφισαν Λευκό τα μέλη του ΔΣ κκ Μαντάς Π. και Βλάχος Χ.». 

 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών αυτής για την 

πληρέστερη ενημέρωσή τους την αριθμ. 3099/14.10.2020 πρόταση τιμολόγησης, η οποία όπως 

προκύπτει από το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης, από κοινού με την ήδη εγκεκριμένη 

υφιστάμενη πρόταση τιμολόγησης για τα τέλη αποχέτευσης θα αποτελέσουν τη βάση της οικονομικής 

διαχείρισης της ΔΕΥΑΒΚ για την τρέχουσα πενταετία.  

Επεσήμανε δε στα μέλη της Επιτροπής τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 

σύμφωνα με τις οποίες: «Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του Ν. 1069/1980 (Α’ 191) 

προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη δημοσίευση του παρόντος, 

η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές των δήμων.». Περαιτέρω 

και σε συνδυασμό με τα ειδικώς οριζόμενα στα εν λόγω άρθρα του Ν. 1069/1980 ως ισχύουν, 

προκύπτει ότι αποφάσεις σχετικές με τον προσδιορισμό των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης 

λαμβάνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των οικείων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και 

εγκρίνονται από τις οικονομικές επιτροπές των δήμων. 

Κλείνοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη αυτής να 

εγκρίνουν την ως άνω αναλυτικώς εκτεθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΚ 

περί του νέου κανονισμού τελών ύδρευσης. 

Το λόγο ζήτησαν και έλαβαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Γκαύρος Δημήτριος και 

Χονδρολέος Ιωάννης, οι οποίοι καταψήφισαν την εν λόγω πρόταση, καθόσον όπως δήλωσαν δεν έχει 

προηγηθεί η προβλεπόμενη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης και δεν έχουν 

ληφθεί υπόψη συνολικά στοιχεία περί των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης. Απαντώντας ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής αναφέρθηκε στα όσα επεσήμανε στην εισήγησή του ο Γενικός Διευθυντής της 

ΔΕΥΑΒΚ, σύμφωνα με τον οποίο όσον αφορά στην αποχέτευση υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη από 

το περασμένο έτος, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αριθμ. 23/2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΚ, ήδη εγκριθείσα με την αριθμ. 87/2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου, ενώ για την ύδρευση τονίζεται ότι οι δαπάνες αυτής θα καλύπτονται από τα 

αναπροσαρμοσμένα τέλη ώστε να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:   

 τις προαναφερθείσες διατάξεις  

 την αριθμ. 64/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΚ 

 την αριθμ. 3099/14.10.2020 πρόταση τιμολόγησης της ΔΕΥΑΒΚ 

 την εισήγηση του Προέδρου 

 τις απόψεις των μελών 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 

 

1. Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου της. 

2. Εγκρίνει την αριθμ. 64/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας περί θέσπισης νέου κανονισμού 

τελών ύδρευσης, όπως αυτή αναλυτικά εκτέθηκε στο εισηγητικό της παρούσας. 

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Γκαύρος Δημήτριος και Χονδρολέος Ιωάννης 

μειοψήφισαν για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας. 

 
 

 

 

 
    Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 144/2020  

 Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής 

 

 

 

 

 
 Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη  

 Υπογραφές 

 

 

 

 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

 

Γεώργιος Καμπύλης  
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