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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για  καθορισμό τέλους χρήσης ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης έτους 2021». 

 

Σήμερα, την 4η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 19.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12213/30-10-2020 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 

87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-09-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

 

Δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρούνται απόντες οι κ.κ. 

Ζουμπούλογλου Αναστάσιος και Φυρινίδης Ευστάθιος.  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21/04-11-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 174/2020 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. 203/2020 απόφαση – 

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 
«…Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους χρήσης ύδρευσης, 

άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2021». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός Οκτωβρίου του 

έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ. 11424/16-10-2020 γραπτή 

πρόσκληση που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

134/Α’/9-8-2019).  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 5: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

 Παρών στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος Λουλούδης Ιωάννης στη θέση του 

τακτικού μέλους Παπαζώτου Κυριακή.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των 

πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση 

των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την αριθμ. πρωτ. 11359/15-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι: 

(…)ΘΕΜΑ : Καθορισμός τέλους χρήσης ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης έτους 2021 

και εφεξής. 
 

 Σύμφωνα 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. 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. Σύμφωνα 

με το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν.3463/06 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να 

καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές. 

Τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης είναι ανταποδοτικά και τα προσδοκώμενα έσοδα θα πρέπει να 

καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης, όπως αποδοχές 

προσωπικού, συντήρηση δικτύων, προμήθεια υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει 

σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

Επιπλέον στην ΚΥΑ 46735/23-07-2020 «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των 

προϋπολογισμών των δήμων «Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε 

ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για 
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τον προϋπολογισμό 2021 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 2020. 

Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη 

δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2020, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα 

πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2021, 

επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της 

δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών 

υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

- την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2019, 

- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2020 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του 

σχεδίου του προϋπολογισμού 2021, 

- την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο 

προϋπολογισμού 2021 καταρτίζεται Ιούλιο 2020, τα στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 και 

2020), 

- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2020, η οποία υπολογίζεται με 

βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2019. Για τον προσδιορισμό 

του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα 

έσοδα πρέπει να: 

α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών 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,  

β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν 

να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου.». 

 

Παρακάτω αναλύονται τα έσοδα και έξοδα κατά το έτος 2019: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

 ΕΣΟΔΑ 2019 

Κωδ. 

Λογ/σμού 

Περιγραφή Εισπραχθέντα 

0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 1.109,34 

0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 230,00 

0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 2.639,46 

0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 1.112,35 

2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 211.494,66 

2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 26.077,08 

2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 86.437,56 

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 117.034,78 

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 7.112,73 

3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 47.131,44 

4124.04 ΦΠΑ εκροών Υπηρεσιών 13% 38.983.96 

4124.05 ΦΠΑ εκροών Υπηρεσιών 23% 2.148,96 

 ΣΥΝΟΛΑ  541.512,32 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΕΞΟΔΑ 2019 

Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Πληρωθέντα  

25/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

39.407,01 

25/6012.02 Ειδική εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 550,00 

25/6012.03 Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή 

και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 

260,00 

25/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

81.237,94 
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25/6021.02 Ειδική εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 1.375,00 

25/6021.03 Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή 

και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 

650,00 

25/6041.02 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ 8.624,05 

25/6051.01 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 1.089,20 

25/6051.02 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 2.019,73 

25/6051.04 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 731,50 

25/6051.08 Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης 3.247,20 

25/6052.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 20.716,64 

25/6054.01 Εργοδοτική εισφορά έκτακτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 2.050,07 

25/6063.01 Παροχή γάλακτος 2.996,74 

25/6162.11 Εργασίες καθαρισμού φρεατίων 12.276,00 

25/6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

158.181,00 

25/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.251,87 

25/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 798,56 

25/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.976,00 

25/6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 315,00 

25/6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 115,00 

25/6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.353,52 

25/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.195,12 

25/6641.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

(απ.αναθεση αριθ.6032/10-6-2019 αποφ. Δημάρχου) 

1.306,83 

25/6641.04 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

(απ.αναθεση αριθ.10793/18-9-2019 αποφ. Δημάρχου) 

1.071,56 

25/6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 431,80 

25/6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Δοξάτου 11.696,25 

25/6662.02 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. 

Καλαμπακίου 

1.529,17 

25/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.126,96 

25/6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.788,29 

25/6672.01 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης-

άρδευσης- αποχέτευσης 

2.963,60 

25/8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 582,37 

25/8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων-Παροχές τρίτων 4.951,98 

25/8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.480,06 

 ΕΞΟΔΑ 381.346,02 € 

 ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

310.437,17 €  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  691.783,19 € 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΣΟΔΑ 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΕΣΟΔΑ ΜΕΧΡΙ 

30/09/2019 

ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΧΡΙ 

30/09/2020 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 541.512,32€ 269.181,61€ 1.072.174,29€  1.160.000,00€ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΞΟΔΑ 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΧΡΙ 

30/09/2019 

ΕΞΟΔΑ 

ΜΕΧΡΙ 

30/09/2020 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΞΟΔΩΝ 2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 381.346,02€ 251.452,53€  639.567,07€ 920.000,00€  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα έσοδα του 2019 (εκτιμούνται σε 190.000,00€) υπολείπονται των 

προϋπολογισθέντων καθώς καθυστέρησε η βεβαίωση και είσπραξη των δημοτικών τελών, 

με αποτέλεσμα τα έσοδα να πραγματοποιηθούν κατά το μεγαλύτερο ποσό τους, το 2020. 

 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι υφιστάμενες χρεώσεις με βάση την υπ΄ αριθμό 15/2020 απόφαση του Δ.Σ. έχουν ως 

εξής: 

Ι. Οικιακά: 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0-300 0,3 

301-600 0,4 

601-1000 0,6 

1001-2000 1 

2001- 1,3 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 
 

  

ΙΙ. Βιομηχανικά – Επαγγελματικά 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0-2000 0,6 

2001- 0,9 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 50 

  ΙΙΙ. Μονάδες Κοινωνικής –Ψυχικής Υγείας 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0- 0,3 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 

 

IV. Κτηνοτροφικές μονάδες  

ΥΔΡΕΥΣΗ  ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ  10 

0-1000 0,2 

1000- 0,3 
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V. Άρδευση 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΕΛΟΣ 

ΚΑΠΝΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΕΥΤΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 25 

ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΤΗΡΑ ΠΟΥ 

ΠΟΤΙΣΤΗΚΑΝ 10 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ 15 

ΠΑΓΙΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ.Κ. 

ΦΤΕΛΙΑΣ (επίσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής 

άρδευσης σύµφωνα µε την τιµή στρέµµατος ανάλογα 

µε την καλλιέργεια που αρδεύεται, σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα, για την οµαλή λειτουργία της 

ποµόνας. 0,15/κυβικό  
 

 

VI. Σύνδεση Αποχέτευσης 

Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης για συνδέσεις εντός οικισμού στο ποσό των 

50,00€. 

Επιπλέον, η Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης και αφορά το 

κόστος κατασκευής της παροχής. Το κόστος αυτό θα υπολογίζεται ανάλογα με τα υλικά που θα 

απαιτούνται για την σύνδεση καθώς και τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων που θα εργαστούν 

για την κατασκευή της σύνδεσης. Η δαπάνη θα χρεώνεται από το Δήμο. Εφόσον ο Δήμος 

Δοξάτου δεν διαθέτει άμεσα τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή της παροχής, είναι δυνατή 

η προμήθεια των απαραίτητων υλικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται μόνο 

το κόστος της  

VII.Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης 

για συνδέσεις εντός οικισμού στο ποσό των 100,00€ ενιαία σε όλο το Δήμο Δοξάτου για το έτος 

2020. 

VIII. Το τέλος αποχέτευσης επιβάλλεται σε όσους κάνουν χρήση της υπηρεσίας 

 

2Α.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Α. Μείωση 50%: 

 Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 12.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. (Σύμφωνα με 

το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α) , ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που 

έχει 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 πέμπτο (25ο) έτος της 

ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως 

ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα 

τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

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

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% - 80% με συνολικό 

εισόδημα έως 12.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 

10.000€ 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€ 

 

Β. Απαλλαγή 100%: 

 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και συνολικό 

εισόδημα έως 20.000€ 

 Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

6.000€ 
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 Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 10.000€ 

προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€ 

 Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως 

εισοδήματος 

Επισημάνσεις : 

 Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος σύμφωνα με το 

Νόμο 3838/2010 που 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/την γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και 

μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

 Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό - δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπ’ όψιν όλων 

όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων) 

 Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης είναι 

φορολογικά ενήμερος απέναντι στο Δήμο. 

 Οι Παραπάνω μειώσεις ισχύουν με όριο κατανάλωσης τα 150 m3 κυβικά μέτρα. 

 

2Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Προτείνεται η μείωση της πάγιας χρέωσης αποχέτευσης από 50,00€ σε 25,00€. 

Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ως εξής : 

ΧΡΕΩΣΗ 2020  286 καταστήματα Χ 50,00€ = 14.300,00€ 

ΧΡΕΩΣΗ 2021              286 καταστήματα Χ 25,00€ =   7.150,00€  (…) 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να 

τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4735/2020. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).  

4. 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». 

5. 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». 

6. Το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν.3463/06.  

7. Την ανωτέρω εισήγηση.  

Μετά από συζήτηση:  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τέλους ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου για το έτος 2021 και εφεξής, ως κάτωθι: 

Ι. Οικιακά: 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0-300 0,3 

301-600 0,4 

601-1000 0,6 

1001-2000 1 
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2001- 1,3 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 
 

 

ΙΙ. Βιομηχανικά – Επαγγελματικά 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0-2000 0,6 

2001- 0,9 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 

  ΙΙΙ. Μονάδες Κοινωνικής –Ψυχικής Υγείας 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0- 0,3 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 

 

IV. Κτηνοτροφικές μονάδες  

ΥΔΡΕΥΣΗ  ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ  10 

0-1000 0,2 

1001-  0,3 

 

V. Άρδευση 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΕΛΟΣ 

ΚΑΠΝΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΕΥΤΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 25 

ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΣΙΤΗΡΑ ΠΟΥ 

ΠΟΤΙΣΤΗΚΑΝ 10 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ 15 

ΠΑΓΙΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ.Κ. 

ΦΤΕΛΙΑΣ (επίσης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής 

άρδευσης σύµφωνα µε την τιµή στρέµµατος ανάλογα 

µε την καλλιέργεια που αρδεύεται, σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα, για την οµαλή λειτουργία της 

ποµόνας. 0,15/κυβικό  
 

  

VI. Σύνδεση Αποχέτευσης 

Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης για συνδέσεις εντός οικισμού στο ποσό των 

50,00€. 

Επιπλέον, η Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης και αφορά το 

κόστος κατασκευής της παροχής. Το κόστος αυτό θα υπολογίζεται ανάλογα με τα υλικά που θα 

απαιτούνται για την σύνδεση καθώς και τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων που θα εργαστούν 

για την κατασκευή της σύνδεσης. Η δαπάνη θα χρεώνεται από το Δήμο. Εφόσον ο Δήμος 

Δοξάτου δεν διαθέτει άμεσα τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή της παροχής, είναι δυνατή 

η προμήθεια των απαραίτητων υλικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τις 
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προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται μόνο 

το κόστος της  

 

VII.Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης 

για συνδέσεις εντός οικισμού στο ποσό των 100,00€ ενιαία σε όλο το Δήμο Δοξάτου για το έτος 

2020. 

 

VIII. Το τέλος αποχέτευσης επιβάλλεται σε όσους κάνουν χρήση της υπηρεσίας 

 

Β. Εισηγείται τον καθορισμό των κριτηρίων μείωσης και απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού, ως κάτωθι: 

1. Μείωση 50%: 

 Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 12.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. (Σύμφωνα με 

το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α) , ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που 

έχει 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 πέμπτο (25ο) έτος της 

ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως 

ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα 

τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

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

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% - 80% με συνολικό 

εισόδημα έως 12.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 

10.000€ 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€ 

2. Απαλλαγή 100%: 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και συνολικό 

εισόδημα έως 20.000€ 

 Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

6.000€ 

 Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 10.000€ 

προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€ 

 Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως 

εισοδήματος 

Επισημάνσεις : 

 Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος σύμφωνα με το 

Νόμο 3838/2010 που 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/την γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και 

μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

 Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό - δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπ’ όψιν όλων 

όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων) 

 Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης είναι 

φορολογικά ενήμερος απέναντι στο Δήμο. 

 Οι Παραπάνω μειώσεις ισχύουν με όριο κατανάλωσης τα 150 m3 κυβικά μέτρα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/20-10-2020…»  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

4. Την αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).  

6. 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». 

7. 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». 

8. Το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν.3463/06  

9. Την αριθμ. 117/90814/19-12-2020 εγκύκλιο του Τμήματος Εσόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.   

10. Την ανωτέρω απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

11. Την κατατεθείσα εναλλακτική πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως 

εξής: 

 «….Για τα θέματα 20ο και 21ο 

Για μεν το 20ο θέμα και την ενότητα 2Α που αφορά Προτεινόμενες 

απαλλαγές και μειώσεις  εισηγούμαι η παράγραφος  Β. Απαλλαγή 100% να 

τροποποιηθεί ως εξής: Αντί «Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό 

αναπηρίας πάνω από 80%.............» να γίνει «Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με 

ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω.......». Δηλαδή στην απόφαση να 

συμπεριλαμβάνονται  και τα άτομα με αναπηρία 80%. Τα υπόλοιπα μέρη της 

εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής να παραμείνουν ως έχουν. 

Το ίδιο ακριβώς εισηγούμαι και για το 21ο θέμα. 

Δηλαδή στο σκέλος των απαλλαγών  κατά 100% να συμπεριλαμβάνονται και 

οι ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 80%. Κατά τα λοιπά 

συμφωνώ να παραμείνουν ως έχουν….» 

12. Την αριθμ.πρωτ. 12364/03-11-2020 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την κατατεθείσα εναλλακτική πρόταση και αποφασίζει: 

Α) Τον καθορισμό τέλους ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου για 

το έτος 2021 και εφεξής, ως κάτωθι: 

Ι. Οικιακά: 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0-300 0,3 

301-600 0,4 

601-1000 0,6 

1001-2000 1 
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2001- 1,3 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 
 

 

ΙΙ. Βιομηχανικά – Επαγγελματικά 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0-2000 0,6 

2001- 0,9 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 

  ΙΙΙ. Μονάδες Κοινωνικής –Ψυχικής Υγείας 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 5 

ΠΑΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 

ΠΑΓΙΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 5 

0- 0,3 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΓΙΟ 25 

 

IV. Κτηνοτροφικές μονάδες  

ΥΔΡΕΥΣΗ  ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΑΓΙΟ  10 

0-1000 0,2 

1001-  0,3 

 

V. Άρδευση 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΕΛΟΣ 

ΚΑΠΝΟ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΤΕΥΤΛΑ, 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 25 

ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, 

ΣΙΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΟΤΙΣΤΗΚΑΝ 10 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ 15 

ΠΑΓΙΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ.Κ. 

ΦΤΕΛΙΑΣ (επίσης παρέχεται η δυνατότητα 

επιλογής άρδευσης σύµφωνα µε την τιµή 

στρέµµατος ανάλογα µε την καλλιέργεια που 

αρδεύεται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, 

για την οµαλή λειτουργία της ποµόνας. 0,15/κυβικό  
 

  

VI. Σύνδεση Αποχέτευσης 

Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης για συνδέσεις εντός οικισμού 

στο ποσό των 50,00€. 

Επιπλέον, η Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης και 

αφορά το κόστος κατασκευής της παροχής. Το κόστος αυτό θα υπολογίζεται ανάλογα 

με τα υλικά που θα απαιτούνται για την σύνδεση καθώς και τις ώρες εργασίας των 

υπαλλήλων που θα εργαστούν για την κατασκευή της σύνδεσης. Η δαπάνη θα 

χρεώνεται από το Δήμο. Εφόσον ο Δήμος Δοξάτου δεν διαθέτει άμεσα τα απαραίτητα 
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υλικά για την κατασκευή της παροχής, είναι δυνατή η προμήθεια των απαραίτητων 

υλικών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα χρεώνεται μόνο το κόστος της  

 

VII.Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης 

για συνδέσεις εντός οικισμού στο ποσό των 100,00€ ενιαία σε όλο το Δήμο Δοξάτου 

για το έτος 2020. 

 

VIII. Το τέλος αποχέτευσης επιβάλλεται σε όσους κάνουν χρήση της υπηρεσίας 

 

Β. Τον καθορισμό των κριτηρίων μείωσης και απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού, ως κάτωθι: 

 

1. Μείωση 50%: 

 Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

12.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

(Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α) , ως τρίτεκνος 

γονέας νοείται ο γονέας που έχει 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 πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν 

σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας 

τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία 

σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως 

ηλικίας.) 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% - 80% με 

συνολικό εισόδημα έως 12.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες 

με εισόδημα έως 10.000€ 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€ 

 

2. Απαλλαγή 100%: 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω και 

συνολικό εισόδημα έως 20.000€ 

 Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 6.000€ 

 Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€ 

 Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως 

εισοδήματος 

Επισημάνσεις : 

 Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος 

σύμφωνα με το Νόμο 3838/2010 που 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/την 
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γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 

25ου έτους της ηλικίας τους. 

 Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό - δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπ’ 

όψιν όλων όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων) 

 Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης 

είναι φορολογικά ενήμερος απέναντι στο Δήμο. 

 Οι Παραπάνω μειώσεις ισχύουν με όριο κατανάλωσης τα 150 m3 κυβικά 

μέτρα. 

 

Οι κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Ιωάννου, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Μουλιστάνος, 

Στάντζιος (7) ψήφισαν κατά της ως άνω πρότασης ισχυριζόμενοι ότι πρέπει να γίνει 

μείωση στα τέλη κατά 50%. Οι προβλέψεις στα έξοδα και στα έσοδα είναι 

εξωπραγματικές και διατυπώνουν τις εξής ερωτήσεις: Γιατί υπάρχει αύξηση στα 

προβλεπόμενα έξοδα κατά 300.000€; Πόσα συμψηφίζουμε τελικά με ΔΕΗ ; 

 

Οι ανωτέρω ψήφοι που αντιτίθενται μεν στις δύο κατατιθέμενες προτάσεις 

θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της 

πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, σύμφωνα με τις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 174/04-11-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

 

ΑΔΑ: Ω733Ω95-ΦΛ8
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