
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 44/2022 
 

ΘΕΜΑ: Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης - άρδευσης για το έτος 2022 και εφεξής  

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μήνα Ιουνίου του έτους 2022  και ώρα 

6:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 5595 – 

10/06/2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με 

τηλεδιάσκεψη σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 

(Φ-169/τ.Α΄/18-09-2021, την Δ1α/ΓΠ.οικ.30819/31-05-2022 [ΦΕΚ-2676/31.05.2022/τεύχος Β’] Κ.Υ.Α.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 23 μέλη του ήτοι: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

1) Χριστοδούλου Κωνσταντίνος 11) Φούντας Κωνσταντίνος 

2) Ψάρρης Δημήτριος 12) Καρανάσιος Απόστολος 

3) Καναπίτσας Χαράλαμπος 13) Καλώτας Βασίλειος 

4) Αλεξίου Χρήστος 14) Δρόσος Δημήτριος 

5) Μπούρχας Ευάγγελος 15) Γιαννέλος Κωνσταντίνος 

6) Γιαλικάρης Παναγιώτης 16) Τρίγκας Κωνσταντίνος 

7) Μαλισσόβας Απόστολος 17) Καραγκούνης Δημήτριος 

8) Ζαγαριώτου Ειρήνη 18) Βεντούρη -  Νασοπούλου Αλεξάνδρα 

9) Κορμάζος Γεώργιος 19) Καρκάνη Ευαγγελία 

10)Αποστόλου Ιωάννης  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

1)Στεργίου Βασιλική 3) Ζωγραφάκης Σταύρος 

2) Πρεμέτης Ιωάννης  
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ΑΠΟΝΤΕΣ (Οι οποίοι δεν παρέστησαν ούτε συμμετείχαν  αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1)Δοσόπουλος Δημήτριος 3) Τσιούμας Αθανάσιος 

2) Χάδος Λουκάς 4) Νασόπουλος Κωνσταντίνος 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 

Μάνος Χαρίλαος, Αλεξόπουλος Δημήτριος, Τσικρικώνης ΝΙκόλαος 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:30 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Το 11ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο . 

Το 13ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο . 

Το 1ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 3ο . 

Το 5ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 4ο . 

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα τακτικά θέματα με την εξής σειρά : 2ο , 3ο , 4ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 12ο. 

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι Καρανάσιος Απόστολος και Καραγκούνης Δημήτριος αποχώρησαν από την 

συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος.. Κατά συνέπεια κατά την συζήτηση του 2ου 

τακτικού θέματος ήταν είκοσι ένας (21) σύμβουλοι παρόντες και έξι (6) σύμβουλοι απόντες.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αποστόλου Ιωάννης αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 

3ου τακτικού θέματος, κατά συνέπεια κατά την συζήτηση του 3ου τακτικού θέματος καθώς και όλων των 

επόμενων ήταν είκοσι (20) σύμβουλοι παρόντες και επτά σύμβουλοι απόντες. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το 5ο   θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής:  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον 

νόμου των ισχυουσών 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 

επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Α.Ν. 344/1968 (ΦΕΚ 71/05.04.1968 τεύχος Α΄) Περί διατάξεων τινών 

αφορώσων εις τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ορίζεται ότι : “Ισχύς αποφάσεων περί 

τροποποιήσεως συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισμού και δικαιωμάτων υδρεύσεως. Η ισχύς 

των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού ή 

τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών, καθαριότητος και φωτισμού κα του δικαιώματος υδρεύσεως 

δύναται να ορισθή ως αρχομένη από της ενάρξεως της οικονομικού έτους, καθ' ο λαμβάνονται, εφ' όσον 

καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχοι 

υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους”. 
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Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 

τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών 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 το άρθρο 65 παρ.3 του Ν.3852/10 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους 

φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06, το 

Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες – μεταξύ άλλων – 

καθορίζονται οι όροι για την χρήση και λειτουργία του συστήματος ύδρευσης-άρδευσης. Με την αριθ. 

65/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας ψηφίστηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας και 

επικυρώθηκε με την αριθ. Πρωτ. 74097/5-6-2020 (ΑΔΑ ΩΨΠ8ΟΡ10-ΚΜΠ) απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Επίσης με την αριθ. 64/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Στυλίδας ψηφίστηκε ο Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Στυλίδας και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 73632/5-

6-2020 (ΑΔΑ ΩΖΚΥΟΡ10-ΓΥΦ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο 

είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών 

τελών, να θεσπίζει τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι 

αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία 

υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η 

αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη 

ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας. 

 

Με την περίπτωση ιστ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια 

κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και 

παρακολουθεί την υλοποίησή τους.   

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19: 

" Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές 

προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές 

προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 

ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 

εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 

του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και 

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."  

 

Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 

επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται 
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αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως 

ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της 

δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων). Η 

ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν 

ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007). 

 

Mε την αριθ. πρωτ. 32195/21-2-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

με την οποία επικυρώθηκε η αριθ. 4/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, περί ψήφισης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, τα έξοδα της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης για το 

2022, θα ανέλθουν σε 1.595.409,99 €. 

 

Προβλέπονται έξοδα από ανταποδοτικά τέλη της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης για : 

α) δαπάνες για τη μισθοδοσία τακτικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και έκτακτου προσωπικού του Δήμου, που θα ανέλθουν σε ύψος ποσού  281.403,09 €. 

β) Αμοιβές και Παροχές τρίτων  που θα ανέλθουν σε ποσό ύψους 308.220,29 €. 

γ)δαπάνες για προμήθειες-αναλώσεις υλικών της υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης που θα 

ανέλθουν σε ύψος ποσού  179.700,00 €. 

δ) Προβλέψεις για διάφορα έξοδα που θα ανέλθουν σε ύψος ποσού 10.338,50 €. 

ε) Προβλέψεις για δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων που θα ανέλθουν σε ύψος ποσού € 17.677,22 €. 

στ) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων που θα ανέλθουν σε ύψος ποσού € 798.070,89 €. 

Στοιχεία εσόδων – εξόδων σύμφωνα με την παράγραφο Β.3.1 της υπ’ αριθ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 

3291/26.07.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, 

οικονομικού έτους 2022» 

 

Εκτέλεση Π/Υ εσόδων έτους 2020: 859.050,14 € 

Εκτέλεση Π/Υ εσόδων έως 9ο/2021: 680.546,43 € 

Εκτέλεση Π/Υ εσόδων έως 9ο/2020: 605.366,54 € 

  

Εκτέλεση Π/Υ εξόδων έτους 2020: 460.740,97 € 

Εκτέλεση Π/Υ εξόδων έως 9ο/2021: 290.727,62 € 

Εκτέλεση Π/Υ εξόδων έως 9ο/2020: 247.934,87 € 

 

 

Παρουσίαση ισοσκελισμού της ανταποδοτικότητας για το έτος 2022 

 

25.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΕΣΟΔΑ  
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0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 10.000,00 € 

0322. Τέλος ύδρευσης 206.136,06 € 

0324.0001. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης 5.500,00 € 

0324.0002. Διάθεση υδρομέτρων 37.200,00 € 

0331. Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 72.000,00 € 

0332. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 46.000,00 € 

0341. Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 10.000,00 € 

0342. Τέλη χρήσεως υπονόμων 10.000,00 € 

2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 89.558,83 € 

2113. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3.000,00 € 

2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.000,00 € 

3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 1.074.825,33 € 

3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 11.170,08 € 

3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 14.736,97 € 

3216. Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 282,72 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.595.409,99 € 

ΕΞΟΔΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 769.323,38 € 

25.8115 Διάφορα έξοδα 10.338,50 € 

25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.677,22 € 

25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 798.070,89 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.595.409,99 € 

 

Βάσει των ανωτέρω, δεν προκύπτει ανάγκη αύξησης των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-άρδευσης. 

Δεδομένου της δύσκολης περιόδου που διανύουμε και προκειμένου να βοηθηθούν οι δημότες του Δήμου 

Στυλίδας, προτείνουμε μείωση των  ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-άρδευσης για το οικονομικό έτος 

2022. 

Στον Κανονισμό Ύδρευσης προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 9ο: Τέλος (τιμολόγιο) Ύδρευσης 

Η τιμή κατά κυβικό μέτρο νερού καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας, όπου και μπορεί να 

οριστεί πάγιο τέλος κατανάλωσης. 

Άρθρο 14ο: Περιορισμοί Καταναλωτών 

Παράγραφος 4. Η πληρωμή των λογαριασμών γίνεται στο Ταμείο του Δήμου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

ορίσουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Κάθε καταναλωτής υποχρεώνεται στην πληρωμή ανά 3μηνο της 

αξίας της ποσότητας του καταναλωθέντος νερού όπως προκύπτει από τις ενδείξεις του υδρομέτρου του». 

 Άρθρο 19ο: Καθορισμός Τελών 
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Τα τέλη, δικαιώματα, παράβολα, η αξία υλικών και εργασίες που παρέχεται από το Δήμο  καθώς και τα 

πρόστιμα ή οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συνδεθέντων ή συνδεόμενων με το δίκτυο ύδρευσης, 

θα καθορισθούν με ειδική απόφαση του Δ.Σ., με την υπόψη απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να καθορίσει 

διαφορετικά τέλη ανά τοπική κοινότητα και είδος παροχής (οικιακή χρήση, κτηνοτροφική χρήση, εμπορική 

κλπ.) καθώς και να καθορίσει ειδικά τέλη για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

Συγκεντρωτικά, τα τέλη και πρόστιμα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό,  το ύψος των οποίον, 

καθορίζεται με απόφαση ΔΣ ή έχουν καθοριστεί με τον παρόντα κανονισμό είναι: 

 Tέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας παροχής). 

 Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης (άρθρο 7, παρ.10 του παρόντος κανονισμού). 

 Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου πυρκαγιάς (άρθρο 16 παρ.5 του παρ. κανονισμού).  

 Πάγιο τέλος. 

 Παράβολο ελέγχου κατανάλωσης – υδρομέτρου. 

 Τέλος συντήρησης. 

 Τέλος επανασύνδεσης. 

 Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου, έχει καθοριστεί σε 100,00 € (άρθρο 7 παρ.12 του παρ. 

κανονισμού). 

 

Προτείνονται οι ακόλουθες τιμές: 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΙΕΣ  

    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   

Πάγιο τέλος/τρίμηνο 7,50 € Κατανάλωση από 1-10μ3  0,00 €   

Τέλος συντήρησης /τρίμηνο 3,51 € Κατανάλωση από 11-30μ3  0,18 €   

Ταχυδρομικά τέλη/τρίμηνο(Ανάλογα 

με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των 

ΕΛΤΑ) 

 

Κατανάλωση από 31-50μ3  0,32 €   

Τέλος επανασύνδεσης 40,00 € Κατανάλωση από 51-80μ3  0,36 €   

Τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας 

παροχής) 120,00 € Κατανάλωση από 81-120μ3  0,63 €   

Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης 

αξία 500 μ3 

νερού Κατανάλωση από 121-200μ3  1,80 €   

Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου 100,00 € Κατανάλωση από 201 -300μ3  2,70 €   

Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου 

πυρκαγιάς 

αξία 2000 μ3 

νερού Κατανάλωση από 301 και άνω 7,50 € 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

    

  Πάγιο τέλος/τρίμηνο 8,50 € 
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ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   

Πάγιο τέλος/τρίμηνο 7,50 € Κατανάλωση από 1-10μ3  0,00 €   

Τέλος συντήρησης /τρίμηνο 3,51 € Κατανάλωση από 11-20μ3  0,18 €   

Ταχυδρομικά τέλη/τρίμηνο(Ανάλογα 

με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των 

ΕΛΤΑ) 

 

Κατανάλωση από 21-50μ3  0,36 €   

Τέλος επανασύνδεσης 40,00 € Κατανάλωση από 51-80μ3  0,41 €   

 Τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας 

παροχής) 300,00 € Κατανάλωση από 81-120μ3  0,63 €   

Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης 

αξία 500 μ3 

νερού Κατανάλωση από 121-200μ3   2,25 €   

Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου 100,00 € Κατανάλωση από 201 και άνω   3,15 € 

Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου 

πυρκαγιάς 

αξία 2000 μ3 

νερού 

   

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΕΠΕ ΝΕΟ-ΠΕΟ κλπ. 

Πάγιο τέλος/τρίμηνο 45,00 € ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   

Τέλος συντήρησης /τρίμηνο 3,51 € Κατανάλωση από 1-25μ3  0,27 €   

Ταχυδρομικά τέλη/τρίμηνο(Ανάλογα 

με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των 

ΕΛΤΑ) 

 

Κατανάλωση από 26-50μ3  0,50 €   

Τέλος επανασύνδεσης 150,00 € Κατανάλωση από 51-100μ3  0,63 €   

Τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας 

παροχής) 300,00 €  Κατανάλωση από 101-150μ3  1,22 €   

Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης 

αξία 500 

μ3 νερού Κατανάλωση από Ο 151-200μ3  2,25 €   

Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου 100,00 € Κατανάλωση από 201-300m3  2,70 €   

Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου 

πυρκαγιάς 

αξία 2000 

μ3 νερού Κατανάλωση από 301 και άνω 5,40 €   

 ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ 

Πάγιο τέλος/τρίμηνο 10,00 € 

  
Τέλος συντήρησης /τρίμηνο 3,51 € 

  Ταχυδρομικά τέλη/τρίμηνο(Ανάλογα 

με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   
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ΕΛΤΑ) 

Τέλος επανασύνδεσης 40,00 € Κατανάλωση από 1-25μ3  0,45 €   

Τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας 

παροχής) 300,00 € Κατανάλωση από 26-50μ3  0,90 €   

Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης 

αξία 500 

μ3 νερού Κατανάλωση από 51-100μ3  1,80 €   

Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου 100,00 € Κατανάλωση από 101 και άνω  2,70 €   

Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου 

πυρκαγιάς 

αξία 2000 

μ3 νερού 

  

 

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 

 

7,5 €  ΤΟ 

μ3 

 

   

 

Τέλος, στον Ν.4558/2018 ΦΕΚ 140/1-8-2018 τεύχος Α΄,  στον οποίο το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 

202 του ν. 3463/2006 (Α' 114) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών 

φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους 

τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω 

οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94).». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι   δημότες και σύμφωνα με 

τον Ν. 4558/2018 ΦΕΚ 140/1-8-2018 τεύχος Α΄,   προτείνεται να υπάρχει 50% έκπτωση στην κατανάλωση κυβικών 

του τιμολογίου ύδρευσης για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 

μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται 

αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94). 

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και θα ελέγχονται κάθε 

χρόνο στην αρχή του έτους από το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 

προσκομίζουν στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε χρόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να 

αποδεικνύουν την ιδιότητά τους: 

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 

 

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 
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Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από 

την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 

182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 

Πολύτεκνοι επίσης είναι: 

Ι. Ν. 860/5-1-1979 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και 

δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως 

ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και 

απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα 

θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις:  

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους  

ii )τα άρρενα ανήλικα 

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 

iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο 

περιπτώσεις. 

Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του 

Συντάγματος). 

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 

ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006: 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και 

είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 

ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 

συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως 

ηλικίας. 

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε 

ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της 

ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
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γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και 

απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι 

λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και 

εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 

ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 

απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του 

ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην 

οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται 

τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 80%). 

4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06) 

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο 

ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία 

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 

δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό 

προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., 

πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία 

ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 

i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα 

ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των 

τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα 

τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την 

ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της 

ηλικίας του. (παρ. 3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10) 

 

6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να 

αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή 

κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ. ΙΑ. 1 Ν.4093/12) 

(ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’) 
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7. Για την απόδειξη της ιδιότητας δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 

4389/2016 (Α' 94) απαιτείται αντίγραφο της πράξης έγκριση καταβολής του Κ.Ε.Α. στο δικαιούχο. 

Στον Κανονισμό Άρδευσης προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 10ο: Τέλη άρδευσης 

1. Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου άρδευσης και 

κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού επιβάλλονται τέλη άρδευσης που είναι 

ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας 

άρδευσης, ιδίως δε τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των 

γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα 

μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων 

κεφαλαίων. 

 

Προτείνονται οι ακόλουθες τιμές: 

Το δικαίωμα παροχής Άρδευσης σε νέες παροχές ορίζεται στα 100,00 €.  

 

Για την Δημοτική Ενότητα Στυλίδας:  

Ελαιοπερίβολα με φυσική ροή (ΟΡΕΙΝΟ) 5,00 € / ώρα 

Ελαιοπερίβολα από ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια 

(Στυλίδα, Άνυδρο, Νεράϊδα) 7,00 € / ώρα 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Εχιναίων: 

Ελαιοπερίβολα με φυσική ροή (Σπαρτιά, Παλαιοκερασιά) 4,00 € / ώρα 

Ελαιοπερίβολα από ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια ( Αχινός, 

Καραβόμυλος, Ράχες, Αχλάδι) 7,00 € / ώρα 

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ 0,11 € / κυβικό 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Πελασγίας: 

Ελαιοπερίβολα με φυσική ροή (ΜΥΛΟΙ) 4,00 € / ώρα 

Ελαιοπερίβολα από ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια 

(ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΜΕ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ) 

0,20 € / 

κιλοβατώρα 

Ελαιοπερίβολα από ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια 

(ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ) 7,00 € / ώρα 

  

Τα τέλη άρδευσης θα εισπράττονται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με διπλότυπο είσπραξης που θα 

εκδίδεται στα δημοτικά καταστήματα Στυλίδας, Εχιναίων και Πελασγίας. 
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Με την υπ' αριθ. 79/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : Ψ3ΒΑΩ1Ζ-73Σ) ψηφίστηκε το σχέδιο 

επιβολής Τελών και Δικαιωμάτων ύδρευσης - άρδευσης για το έτος 2022 και εφεξής. 

Καλείτε το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει περί του καθορισμού των Τελών και Δικαιωμάτων ύδρευσης - 

άρδευσης για το έτος 2022  και εφεξής.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τον καθορισμό των Τελών και Δικαιωμάτων ύδρευσης - άρδευσης για το έτος 2022 και εφεξής ως κάτωθι. 

 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΙΕΣ  

    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   

Πάγιο τέλος/τρίμηνο 7,50 € Κατανάλωση από 1-10μ3  0,00 €   

Τέλος συντήρησης /τρίμηνο 3,51 € Κατανάλωση από 11-30μ3  0,18 €   

Ταχυδρομικά τέλη/τρίμηνο (Ανάλογα 

με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των 

ΕΛΤΑ) 

 

Κατανάλωση από 31-50μ3  0,32 €   

Τέλος επανασύνδεσης 40,00 € Κατανάλωση από 51-80μ3  0,36 €   

Τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας 

παροχής) 120,00 € Κατανάλωση από 81-120μ3  0,63 €   

Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης 

αξία 500 μ3 

νερού Κατανάλωση από 121-200μ3  1,80 €   

Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου 100,00 € Κατανάλωση από 201 -300μ3  2,70 €   

Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου 

πυρκαγιάς 

αξία 2000 μ3 

νερού Κατανάλωση από 301 και άνω 7,50 € 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

    

  Πάγιο τέλος/τρίμηνο 8,50 € 

  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   

Πάγιο τέλος/τρίμηνο 7,50 € Κατανάλωση από 1-10μ3  0,00 €   

Τέλος συντήρησης /τρίμηνο 3,51 € Κατανάλωση από 11-20μ3  0,18 €   

Ταχυδρομικά τέλη/τρίμηνο(Ανάλογα 

με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των 

ΕΛΤΑ) 

 

Κατανάλωση από 21-50μ3  0,36 €   
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Τέλος επανασύνδεσης 40,00 € Κατανάλωση από 51-80μ3  0,41 €   

 Τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας 

παροχής) 300,00 € Κατανάλωση από 81-120μ3  0,63 €   

Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης 

αξία 500 μ3 

νερού Κατανάλωση από 121-200μ3   2,25 €   

Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου 100,00 € Κατανάλωση από 201 και άνω   3,15 € 

Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου 

πυρκαγιάς 

αξία 2000 μ3 

νερού 

   

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΕΠΕ ΝΕΟ-ΠΕΟ κλπ. 

Πάγιο τέλος/τρίμηνο 45,00 € ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   

Τέλος συντήρησης /τρίμηνο 3,51 € Κατανάλωση από 1-25μ3  0,27 €   

Ταχυδρομικά τέλη/τρίμηνο(Ανάλογα 

με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των 

ΕΛΤΑ) 

 

Κατανάλωση από 26-50μ3  0,50 €   

Τέλος επανασύνδεσης 150,00 € Κατανάλωση από 51-100μ3  0,63 €   

Τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας 

παροχής) 300,00 €  Κατανάλωση από 101-150μ3  1,22 €   

Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης 

αξία 500 

μ3 νερού Κατανάλωση από Ο 151-200μ3  2,25 €   

Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου 100,00 € Κατανάλωση από 201-300m3  2,70 €   

Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου 

πυρκαγιάς 

αξία 2000 

μ3 νερού Κατανάλωση από 301 και άνω 5,40 €   

 ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ 

Πάγιο τέλος/τρίμηνο 10,00 € 

  
Τέλος συντήρησης /τρίμηνο 3,51 € 

  Ταχυδρομικά τέλη/τρίμηνο(Ανάλογα 

με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο των 

ΕΛΤΑ) 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   

Τέλος επανασύνδεσης 40,00 € Κατανάλωση από 1-25μ3  0,45 €   

Τέλος σύνδεσης (δικαίωμα νέας 

παροχής) 300,00 € Κατανάλωση από 26-50μ3  0,90 €   

Πρόστιμο αυθαίρετης σύνδεσης 

αξία 500 

μ3 νερού Κατανάλωση από 51-100μ3  1,80 €   

Πρόστιμο καταστροφής υδρομέτρου 100,00 € Κατανάλωση από 101 και άνω  2,70 €   
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Πρόστιμο χρήσης υδροστομίου 

πυρκαγιάς 

αξία 2000 

μ3 νερού 

  

 

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 

 

7,5 €  ΤΟ 

μ3 

 

   

 50% έκπτωση στην κατανάλωση κυβικών του τιμολογίου ύδρευσης για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους 

πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα 

των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του 

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94). 

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και θα ελέγχονται κάθε 

χρόνο στην αρχή του έτους από το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 

προσκομίζουν στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε χρόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να 

αποδεικνύουν την ιδιότητά τους: 

8. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 

 

9. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από 

την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 

182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 

Πολύτεκνοι επίσης είναι: 

Ι. Ν. 860/5-1-1979 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και 

δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως 

ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και 

απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα 

θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις:  

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 
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i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους  

ii )τα άρρενα ανήλικα 

v) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 

vi) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο 

περιπτώσεις. 

Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του 

Συντάγματος). 

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 

ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006: 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και 

είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 

ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 

συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως 

ηλικίας. 

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε 

ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της 

ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και 

απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι 

λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και 

εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 

ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 

απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του 

ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

10. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην 

οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται 

τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 80%). 

11. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06) 

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο 

ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία 

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
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δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό 

προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

12. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας 

αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., 

πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία 

ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 

iii. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα 

ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των 

τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

iv. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα 

τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την 

ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της 

ηλικίας του. (παρ. 3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10) 

13. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να 

αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή 

κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ. ΙΑ. 1 Ν.4093/12) 

(ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’) 

14. Για την απόδειξη της ιδιότητας δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 

4389/2016 (Α' 94) απαιτείται αντίγραφο της πράξης έγκριση καταβολής του Κ.Ε.Α. στο δικαιούχο. 

 

Το δικαίωμα παροχής Άρδευσης σε νέες παροχές ορίζεται στα 100,00 €.  

Για την Δημοτική Ενότητα Στυλίδας:  

Ελαιοπερίβολα με φυσική ροή (ΟΡΕΙΝΟ) 5,00 € / ώρα 

Ελαιοπερίβολα από ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια 

(Στυλίδα, Άνυδρο, Νεράϊδα) 7,00 € / ώρα 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Εχιναίων: 

Ελαιοπερίβολα με φυσική ροή (Σπαρτιά, Παλαιοκερασιά) 4,00 € / ώρα 

Ελαιοπερίβολα από ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια ( Αχινός, 

Καραβόμυλος, Ράχες, Αχλάδι) 7,00 € / ώρα 

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ 0,11 € / κυβικό 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Πελασγίας: 

Ελαιοπερίβολα με φυσική ροή (ΜΥΛΟΙ) 4,00 € / ώρα 

Ελαιοπερίβολα από ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια 0,20 € / 
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(ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΜΕ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ) κιλοβατώρα 

Ελαιοπερίβολα από ηλεκτροδοτούμενα αντλιοστάσια 

(ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ) 7,00 € / ώρα 

  

Τα τέλη άρδευσης θα εισπράττονται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες με διπλότυπο είσπραξης που θα 

εκδίδεται στα δημοτικά καταστήματα Στυλίδας, Εχιναίων και Πελασγίας. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958, να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 16 Ιουνίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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