
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Γαύδος: 16/11/2020 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              Αρ. Πρωτ.:  1254 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 

του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 

11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε στην 33η τακτική συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 20/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 08:30 έως 10:30 π.μ η 

οποία θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς,  (σχετ. 426/77233/13-11-2020) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1)Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2020. 

2)Δημοτικά τέλη 2021 

3)Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Γαύδου 

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλεται  ΠΙΝΑΚΑΣ  όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας. Έχετε την 

δυνατότητα να βάλετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
1. Για τη σχετική διαδικασία απαιτείται δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3)  των μελών του 
δημοτικού συμβουλίου. 
2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους  την ώρα που 
καθορίζεται ανωτέρω. Η ψήφος (συμπληρωμένος ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση dimos@gavdos.gr ή pr_ds_gaudou@4200.syzefxis.gov.gr  ή με sms στο τηλ. της προέδρου 
(6971966129). Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω  ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα 
(απόντα). 
3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας 
παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 
4. Στη συνεδρίαση δια περιφοράς, όπως και στη δια ζώσης συνεδρίαση, δεν επιτρέπεται η διατύπωση 
εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά. Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι εναλλακτικές προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα στην πρόεδρο του ΔΣ. Εύλογο χρονικό 
διάστημα για την έγκαιρη κατάθεση θεωρείται μία ημέρα τουλάχιστον πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.   
5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των θεμάτων από την πρόεδρο ή με e-mail 
(dimos@gavdos.gr) από την παραλαβή της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. 
6. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την 
αποστολή του e-mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή. 
7. Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του ΔΣ στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική διά 
ζώσης συνεδρίαση. 

Η πρόεδρος ΔΣ 
Ε. Γεωργακά  

Πίνακας αποδεκτών: 
 
1. Λαμπάκης Μιχαήλ 
2. Μαραβελάκης Σταύρος  
3. Παπαδάκης Γεώργιος 
4. Λουγιάκης Νικόλαος 
5. Μπαλαμπάκης Γεώργιος 
6. Ευαγγελία Καλλίνικου 
7. Λαμπάκης Ευστράτιος 
8. Μιχελαράκης Εμμανουήλ 
9. Κατράκη Μαρία 
10. Τσιγωνάκης Εμμανουήλ 
11. Μπικάκης Αναστάσιος 

12. Βογιατζής Βασίλειος 
13. Στεφανάκη Μανωλία 
Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται: 1)αναρτημένη 
στον Π.Α. του Δήμου 2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
του δήμου 
3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)  
Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει 
αποσταλεί  sms. 
 

 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1 

Σας αποστέλλεται η υπ. αριθμ. 1194/22-10-2020 εισήγηση και η υπ. αριθμ 40/2020 Απόφαση 
της ΟΕ με την οποία εισηγείται την έγκριση των Αποτελεσμάτων από το ΔΣ όπως 
περιγράφονται στους πίνακες.  

ΘΕΜΑ 2 

Το θέμα υποβάλλεται σε επανάληψη για συζήτηση στο ΔΣ.  

Το ίδιο θέμα είχε συμπεριληφθεί στην υπ. αριθμ. 29η συνεδρίαση της 26/10/2020 η οποία 
ματαιώθηκε λόγω έλλειψη απαρτίας.  

Η Οικονομική Επιτροπή με την συνημμένη υπ΄αριθμ. 41/2020   Απόφασή της  εισηγείται την 
ψήφιση των δημοτικών τελών για το 2021 όπως αυτά έχουν τεκμηριωθεί και προταθεί από την 
Οικονομική Υπηρεσία (συν. εισήγηση 1189/22-10-2020). 

 

ΘΕΜΑ 3  

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης (9-11-2020), εισηγούμαστε την ψήφιση του 
Κανονισμού Ύδρευσης με στόχο να  καθοριστούν και στο Δήμο μας οι προϋποθέσεις 
υδροδότησης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, οι σχέσεις ύδρευσης του Δήμου με τους 
καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τη χορήγηση νερού καθώς και παρεπόμενα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.  



                                                                                        
 
 
                                                                   Γαύδος, 22/10/2020 
                                                             Αρ.πρωτ.: 1194 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
         ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                        
         ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 
           τηλ: 28230 41101 
          φαξ: 28230 41101 
       dimarxio@gmail.com 
                                                  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Θέμα: «Τριμηνιαία στοιχεία περιόδου 01-01-2020 έως 30-09-2020 (Γ’ Τρίμηνο 2020) 
προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2020». 
 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 – 7/6/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93 – 14/4/2014), ορίζονται τα 
εξής: 

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών 
του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση 
για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή 
του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται 
και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του 
υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η 
έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης 
των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που 
εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, 
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που 
λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για 
τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, 
μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 
(«Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης 
(ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς 
και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκαν αφενός η υπ΄ αριθμ. 
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ Β’ 2007 – 09/09/2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, 
μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αφετέρου, η 
εγκύκλιος αρ.43 με αριθμ.πρωτ.26124/29-6-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση 
Οικονομικών ΟΤΑ με θέμα «Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού των Δήμων και των 
Περιφερειών». 



 
 
 
 
 Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, 

συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 4, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
απόφαση 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ Β’ 2007 – 09/09/2011) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας υποβάλλουμε τα οικονομικά στοιχεία ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 και 
συγκεκριμένα : 
-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 1) 
-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 2) 
-Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2020(Υπόδειγμα 3) 
-Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης των κριτηρίων της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 (Υπόδειγμα 4) 
 
 
Υπόδειγμα 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 425.983,73 374.642,62 0,879476 375.159,21 0,880689 1,001379
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 7.550,00 5.122,54 0,678482 5.238,50 0,693841 1,022637
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.000,00 3.564,44 0,594073 4.061,00 0,676833 1,139309
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 677,55 483,72 0,713925 387,79 0,572342 0,801683
5 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 411.126,83 365.471,92 0,888952 365.471,92 0,888952 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 629,35 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!
1 Εκτακτα έσοδα 700.528,20 34.295,42 0,048957 34.295,44 0,048957 1,000001

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 8.945,70 8.935,17 0,998823 8.935,17 0,998823 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 687.432,50 25.280,45 0,036775 25.280,45 0,036775 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 4.150,00 79,80 0,019229 79,82 0,019234 1,000251
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 806.937,04 806.937,04 1 0,03 3,72E-08 3,72E-08

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 806.937,04 806.937,04 1 0,03 3,72E-08 3,72E-08
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 104.370,00 55.275,56 0,529612 55.275,56 0,529612 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 97.850,00 51.788,05 0,52926 51.788,05 0,52926 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.000,00 42,70 0,0427 42,70 0,0427 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.520,00 3.444,81 0,62406 3.444,81 0,62406 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 827.165,02 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!

Σύνολα εσόδων 2.864.983,99 1.271.150,64 464.730,24

Κ.Α.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020



 
 
Υπόδειγμα 2 
 

 
 
 
Υπόδειγμα 3 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 1497244,48 841687,41 0,562158 391338,8 0,2613727 321945,5 289453,36 0,193324 0,739649

60 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπικού 126710,72 117840 0,929992 65220,53 0,5147199 65100,53 65100,53 0,5137729 0,9981601

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 192440 132326,4 0,687624 84373,3 0,4384395 60813,3 60813,3 0,3160117 0,7207647

62 Παροχές τρίτων 322549,49 198706,28 0,616049 140770,52 0,4364308 101602,07 94839,11 0,2940296 0,6737143

63 Φόροι - τέλη 1900 610,4 0,321263 427,79 0,2251526 427,79 427,79 0,2251526 1

64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 91668,04 62661,38 0,683568 59260 0,646463 58073,97 55372,9 0,604059 0,934406

65 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 6500 300,2 0,046185 300,2 0,0461846 300,2 300,2 0,0461846 1

66 Δαπ άνες προμήθειας αναλωσίμων 130555,7 61248,51 0,469137 40978,87 0,3138804 35620,05 12591,94 0,0964488 0,3072788

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 619920,53 264994,24 0,427465 0 0 0 0 0 #DIV/0!

68 Λοιπ ά Έξοδα 5000 3000 0,6 7,59 0,001518 7,59 7,59 0,001518 1

7 Επενδύσεις 400367,92 82913,02 0,207092 59207,7 0,1478832 59207,7 59207,7 0,1478832 1

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες παγίων 219708 51602,2 0,234867 50296,88 0,228926 50296,88 50296,88 0,228926 1

73 Έργα 115150 31310,82 0,271913 8910,82 0,0773845 8910,82 8910,82 0,0773845 1

74 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ 64509,92 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

75 Τίτλοι πάγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 1000 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 963264,08 155327,04 0,161251 114203,57 0,1185589 64020,38 63446,69 0,0658664 0,5555579

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 57477,04 57477,04 1 57477,04 1 8419,72 7853,68 0,1366403 0,1366403

82 Αποδόσεις 98850 97850 0,989884 56726,53 0,5738647 55600,66 55593,01 0,5623977 0,9800178

83 Επιχορηγούμενες π ληρωμές υπ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 806937,04 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

9 Αποθεματικό 4107,51

Σύνολα δαπανών 2864983,99 1079927,47 564750,07 445173,58 412107,75

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Μεταβολή

%

1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 827.165,02 1.071.172,78 879.787,82 0,82
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 827.165,02 1.071.172,78 879.787,82 0,82
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 57.477,04 135.615,72 152.642,32 1,13
1. Προμηθευτές 57.477,04 135.615,72 152.642,32 1,13
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 31-12-2019

Προηγούμενο 
τρίμηνο 1/1-30/6/20

3ο Τρίμηνο 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ



 
 
 
Υπόδειγμα 4 
 
 

 
 
 

 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του 
οικονομικού έτους 2020, βλέπουμε ότι τα κριτήρια της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 
ικανοποιούνται πλήρως. 

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο 
να εγκρίνουν την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου του 
οικονομικού έτους 2020 ως έχει. 

 
 
 
 
 

Ο αρμόδιος υπάλληλος  
του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 

 
 
 

Ιωαννίδης Σταύρος 

Κατηγορίες Στοχοθεσίας Στόχος (ποσά σε €) Εκτέλεση (ποσά σε €) Αποκλίσεις Ποσοστό
Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3Β+4) 3.000,00 14.641,31 11.641,31 488,04%

Σύνολο Εσόδων (Α.1) 96.300,00 464.730,24 - -
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) 923.465,02 1.291.895,26 368.430,24 139,90%

Σύνολο Εξόδων (Β.1) 421.057,00 412.107,75 -8.949,25 97,87%
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) 502.408,02 879.787,51 377.379,49 175,11%

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 31.000,00 152.642,32 121.642,32 492,39%
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) 471.408,02 727.145,19 255.737,17 154,25%

19,80%
39,90%

Περίοδος 01/01 - 30/9

Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1194/2020 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ              
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  40/2020 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 21/2020  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου 

  

Στη Γαύδο, σήμερα Δευτέρα, 26/10/2020 και ώρα 16:45 π.μ συνήλθε σε 21η τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς,  ύστερα από την  

1195/22-10-2020 πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 

67 παρ. 4 και 75  του Ν.3852/10 όπως ισχύει, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι 

θέματα: 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Εισηγητική έκθεση Οικονομικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση προϋπολογισμού 3ου 
τριμήνου 2020 προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Αρ. πρωτ: 1194/22-10-2020 εισήγηση ασκούντος 
καθήκοντα Π.Ο.Υ.) 
 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά  (7) μελών παρευρέθηκαν οι 

πέντε (5) και ονομαστικά οι: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Στεφανάκη Μανωλία       1.   Καλλινίκου Ευαγγελία 

2. Μπαλαμπάκης Γεώργιος 2. Βογιατζής Βασίλειος 

3. Λαμπάκης Μιχαήλ        

4. Μαραβελάκης Σταύρος  

5. Λουγιάκης Νικόλαος αντί Παπαδάκη 

Γεώργιο 

 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής. 

 Η με αρ. πρωτ:1194/22-10-2020 εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 

η οποία τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής έχει ως εξής:  

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87 – 7/6/2010), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93 – 14/4/2014), ορίζονται τα εξής: 
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«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του 
οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι 
τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου 
οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των 
συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
τη λήξη κάθε τριμήνου. 
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των 
συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 
γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 
3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών». 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκαν αφενός η υπ΄ αριθμ. 40038/09.09.2011 
(ΦΕΚ Β’ 2007 – 09/09/2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα 
οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και 
Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, 
ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του 
οικείου Δήμου και αφετέρου, η εγκύκλιος αρ.43 με αριθμ.πρωτ.26124/29-6-2012 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ με θέμα «Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού των Δήμων και 
των Περιφερειών». 
 
 
 Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, συντάσσεται 
σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 4, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση 
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ Β’ 2007 – 09/09/2011) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας υποβάλλουμε τα οικονομικά στοιχεία ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα : 
 
-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 1) 
-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2020 (Υπόδειγμα 2) 
-Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2020(Υπόδειγμα 3) 
-Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης των κριτηρίων της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 (Υπόδειγμα 4) 
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Υπόδειγμα 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Υπόδειγμα 2 
 

 

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 425.983,73 374.642,62 0,879476 375.159,21 0,880689 1,001379
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 7.550,00 5.122,54 0,678482 5.238,50 0,693841 1,022637
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.000,00 3.564,44 0,594073 4.061,00 0,676833 1,139309
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 677,55 483,72 0,713925 387,79 0,572342 0,801683
5 Φόροι και εισφορές 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 411.126,83 365.471,92 0,888952 365.471,92 0,888952 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 629,35 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!
1 Εκτακτα έσοδα 700.528,20 34.295,42 0,048957 34.295,44 0,048957 1,000001

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 8.945,70 8.935,17 0,998823 8.935,17 0,998823 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 687.432,50 25.280,45 0,036775 25.280,45 0,036775 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 4.150,00 79,80 0,019229 79,82 0,019234 1,000251
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

21 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 806.937,04 806.937,04 1 0,03 3,72E-08 3,72E-08

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 806.937,04 806.937,04 1 0,03 3,72E-08 3,72E-08
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 104.370,00 55.275,56 0,529612 55.275,56 0,529612 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 97.850,00 51.788,05 0,52926 51.788,05 0,52926 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.000,00 42,70 0,0427 42,70 0,0427 1
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.520,00 3.444,81 0,62406 3.444,81 0,62406 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 827.165,02 0,00 0 0,00 0 #DIV/0!

Σύνολα εσόδων 2.864.983,99 1.271.150,64 464.730,24

Κ.Α.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 1497244,48 841687,41 0,562158 391338,8 0,2613727 321945,5 289453,36 0,193324 0,739649

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 126710,72 117840 0,929992 65220,53 0,5147199 65100,53 65100,53 0,5137729 0,9981601

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 192440 132326,4 0,687624 84373,3 0,4384395 60813,3 60813,3 0,3160117 0,7207647

62 Παροχές τρίτων 322549,49 198706,28 0,616049 140770,52 0,4364308 101602,07 94839,11 0,2940296 0,6737143

63 Φόροι - τέλη 1900 610,4 0,321263 427,79 0,2251526 427,79 427,79 0,2251526 1

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 91668,04 62661,38 0,683568 59260 0,646463 58073,97 55372,9 0,604059 0,934406

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π ίστεως 6500 300,2 0,046185 300,2 0,0461846 300,2 300,2 0,0461846 1

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 130555,7 61248,51 0,469137 40978,87 0,3138804 35620,05 12591,94 0,0964488 0,3072788

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 619920,53 264994,24 0,427465 0 0 0 0 0 #DIV/0!

68 Λοιπά Έξοδα 5000 3000 0,6 7,59 0,001518 7,59 7,59 0,001518 1

7 Επενδύσεις 400367,92 82913,02 0,207092 59207,7 0,1478832 59207,7 59207,7 0,1478832 1

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 219708 51602,2 0,234867 50296,88 0,228926 50296,88 50296,88 0,228926 1

73 Έργα 115150 31310,82 0,271913 8910,82 0,0773845 8910,82 8910,82 0,0773845 1

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 64509,92 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 1000 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 963264,08 155327,04 0,161251 114203,57 0,1185589 64020,38 63446,69 0,0658664 0,5555579

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 57477,04 57477,04 1 57477,04 1 8419,72 7853,68 0,1366403 0,1366403

82 Αποδόσεις 98850 97850 0,989884 56726,53 0,5738647 55600,66 55593,01 0,5623977 0,9800178

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 806937,04 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

9 Αποθεματικό 4107,51

Σύνολα δαπανών 2864983,99 1079927,47 564750,07 445173,58 412107,75

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/9/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
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Υπόδειγμα 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Υπόδειγμα 4 
 
 

 
 

 

Μεταβολή

%

1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 827.165,02 1.071.172,78 879.787,82 0,82
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 827.165,02 1.071.172,78 879.787,82 0,82
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 57.477,04 135.615,72 152.642,32 1,13
1. Προμηθευτές 57.477,04 135.615,72 152.642,32 1,13
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

τέλος 
Προηγούμενου 
έτους 31-12-2019

Προηγούμενο 
τρίμηνο 1/1-30/6/20

3ο Τρίμηνο 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κατηγορίες Στοχοθεσίας Στόχος (ποσά σε €) Εκτέλεση (ποσά σε €) Αποκλίσεις Ποσοστό
Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3Β+4) 3.000,00 14.641,31 11.641,31 488,04%

Σύνολο Εσόδων (Α.1) 96.300,00 464.730,24 - -
Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) 923.465,02 1.291.895,26 368.430,24 139,90%

Σύνολο Εξόδων (Β.1) 421.057,00 412.107,75 -8.949,25 97,87%
Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) 502.408,02 879.787,51 377.379,49 175,11%

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 31.000,00 152.642,32 121.642,32 492,39%
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) 471.408,02 727.145,19 255.737,17 154,25%

19,80%
39,90%

Περίοδος 01/01 - 30/9

Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος
Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ
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Με την αριθμ. 06/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 

και εγκρίθηκε με την αριθμ.204/18-03-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του οικονομικού έτους 
2020, βλέπουμε ότι τα κριτήρια της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 ικανοποιούνται πλήρως. 

 
Με βάση τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνουν την 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 ως έχει. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40/2020 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

1. Την εισήγηση της προέδρου 

2. Την αριθμ. πρωτ. 1194/22-10-2020 εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου του άρθρου 204 του 

ν.4555/2018. 

3. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 06/2020 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου και εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 204/18-03-2020 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο 2020, όπως εμφανίζονται στους άνω πίνακες της 

σχετικής εισήγησης. 

 Αποφασίζει την υποβολή των άνω στοιχείων στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση όπως 

εμφανίζονται στους άνω πίνακες 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 40/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 

                                                      Ακολουθούν υπογραφές 



                                                                                        

 

 

                                                                   Χανιά, 21/10/2021  

                                                                                        Αρ.πρωτ.:1189 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

         ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                        

         ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 

           τηλ: 28230 41101 

          φαξ: 28230 41101 

       dimarxio@gmail.com 

                                                  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Θέμα: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΤΑΠ και 
ύδρευσης έτους 2021». 

 

Α. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του κωδικοποιημένου ΒΔ της 24/9-

20/10/1958 “Περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων”, με τις οποίες επιβλήθηκαν υπέρ 

των δήμων και των κοινοτήτων τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους 

ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των 

απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των 

κοινοχρήστων χώρων. 

Τις ρυθμίσεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 οι οποίες μεταβλήθηκαν ή 

συμπληρώθηκαν αργότερα με τους νόμους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5,17 και 20), 

1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 

παρ.3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ 3) και 3345/2005 (άρθρο 5).  

Τις διατάξεις αυτές, μαζί με τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των 

άρθρων 60 του Ν 1416/84 και 7 παρ 26 του Ν2307/95. 

Τις διατάξεις των άρθρων 13 του Ν. 4368/2016. 

Το άρθρο 17 του Ν.1080/80 όπου ορίζεται ότι το τέλος καθαριότητας και αποκομιδής 

απορριμμάτων θα καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλ. 

αποδοχές τακτικού και ημερομισθίου προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων 

αποκομιδής απορριμμάτων όπως επίσης και κάθε άλλη δαπάνη η οποία έχει να κάνει με την 



διεξαγωγή, λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Με τον ίδιο νόμο 

καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και είσπραξης των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 

Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν 1828/89  “Αναμόρφωση φορολογίας 

εισοδήματος και άλλες διατάξεις”, σύμφωνα με την οποία τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες δημοτικές ή κοινοτικές 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Τις διατάξεις του Άρθρο 185 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : 

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α' 74) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που 

βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την 

κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής 

και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του 

συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους 

δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.  

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από 

την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη 

οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων. 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας 

του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων 

αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία 

χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, 

επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον 

ύψος. 

Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον 

καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων.  

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. (άρθρο 11 Ν.4623/19) 

Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο 

σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των 

συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους.  

Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό 

συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ' αντιπαράθεση.  

Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών 

εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο 

ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε 

περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα. σσ 

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 

συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καμία 

πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, 

τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.». 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της 

παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. 

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. 

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας. 

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς 

συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες 

ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης 

τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών 

χαρακτηριστικών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται 

υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός 



κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού. Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή 

ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού συντελεστή της 

κατοικίας.». 

Η επιφάνεια που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ενιαίου τέλους φωτισμού και 

καθαριότητας και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι η χρησιμοποιούμενη επιφάνεια 

(στεγασμένη και αστέγαστη) του συγκεκριμένου ακινήτου, η οποία ηλεκτροδοτείται από τον 

μετρητή του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να γίνεται διάκριση εάν η επιφάνεια αυτή 

είναι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, εφόσον η χρήση επιδρά μόνο στον καθορισμό του 

συντελεστή που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των τελών αυτών. (ΓνΝΣΚ 237/2018, η 

οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, βλ. σχετικά ΥΠ.ΕΣ. 32292/25.04.2019) 

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 θεσπίζουν 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.  

Επίσης σύμφωνα με τις αποφάσεις ΣτΕ 274/2014 Τμ. & Β' ΣτΕ 1868/2014 η θέσπιση εκ 

μέρους του δημοτικού συμβουλίου ενός συντελεστού για όλους αδιακρίτως τους στεγασμένους 

χώρους, με τις ως άνω αρχές της ανταποδοτικότητας και της ίσης μεταχειρίσεως, δεν 

παρίσταται νόμιμη. 

Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής έναντι της οποίας καταβάλλεται το 

ανταποδοτικό τέλος, η υποχρέωση καταβολής του ούτε την πραγματική χρησιμοποίηση της 

υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέτει κατ' ανάγκην, ούτε την ακριβή αντιστοιχία 

μεταξύ ύψους τέλους και κόστους παρεχόμενης υπηρεσίας, αφού αρκεί απλώς η δυνατότητα 

(ετοιμότητα) παροχής της υπηρεσίας και η κατ' αρχήν κάλυψη των δαπανών της από το τέλος 

που καταβάλλουν οι χρήστες της. (ΣτΕ 1620/2012 Ολομέλεια) 

Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων 

και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται κατά τον 

έλεγχο νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών.  



Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών επισημαίνουμε ότι, λόγω του ανταποδοτικού 

τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού 

έτους.(ΥΠ.ΕΣ. 50106/31.12.2013) 

Επιπλέον  σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών είναι 

δυνατόν να διαφοροποιούνται στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως με την 

έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που 

συνεπάγεται η παροχή της. (ν. 2539/97 αρθ. 25 παρ3  “Οι συνιστώμενοι με το άρθρο 1 νέοι 

δήμοι και οι κοινότητες δύνανται να επιβάλλουν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα 

ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους 

αυτών” &  ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ αριθ. 45/2010 εγκύκλιό) 

Ο Δήμος ανεξάρτητα από τον αριθμό των καθορισμένων συντελεστών, γνωστοποιεί στη 

Δ.Ε.Η. δύο μόνο συντελεστές, ήτοι ένα για κατοικίες και φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ένα για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, 

προσδιορίζει δε για κάθε υπόχρεο το πλασματικό εμβαδόν (σε τετραγωνικά μέτρα) του χώρου, 

το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με τον ενιαίο συντελεστή, αποδίδει ποσό τελών ίσο με εκείνο που 

προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του πραγματικού εμβαδού του χώρου με το συντελεστή της 

κατηγορίας στην οποία ανήκει. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

καθορίζονται οι συντελεστές των συνεισπραττομένων από τη Δ.Ε.Η τελών καθαριότητας και 

φωτισμού υπόκειται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

Β. Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον καθορισμό Τ.Α.Π. (Τέλος ακίνητης περιουσίας)  

Από την 1η Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο 

υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους 

περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα (κτίσματα και οικόπεδα) που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου 

σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων 

οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, εφόσον τα τελευταία πληρούν 

τις, υπό των πολεοδομικών διατάξεων, προβλεπόμενες προϋποθέσεις.  

β) Στα κάθε είδους κτίσματα (όχι οικόπεδα) που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως (νόμιμα ή αυθαίρετα) ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή 

εκτός ορίων οικισμών πλη0υσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Σε αυτήν την 

περίπτωση για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που 



καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ' όσον υφίσταται, ή άλλως η τυχόν υπάρχουσα. (άρθρο 24 παρ. 

1 Ν. 2130/93).  

Ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) καθορίζεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25%ο), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε 

τοις χιλίοις (0,35%o) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια. (άρθρο 24 παρ. 2 

Ν. 2130/93). Ο οριζόμενος με την απόφαση δημοτικού συμβουλίου συντελεστής ισχύει από την 

1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και μέχρι να τροποποιηθεί ή αναπροσαρμοστεί η απόφαση 

αυτή. (άρθρο 24 παρ. 8 Ν. 2130/93). 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ (ΧΡΗΣΗΣ)  

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 οι οποίες δίνονται με 

την υπ’Αριθμ. οικ. 46735 – 23/7/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 3170 – 1/8/2020) ορίζονται τα εξής: 

Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών 

Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως 

υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για 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, 

32168 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3170/01.08.2020 γ) καλύπτουν 

αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να 

εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης: - 

των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ή και - των τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. της κατηγορίας 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» παρέχεται η δυνατότητα 

υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ 

ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του 

επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση 

αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε 

σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το 

έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός. Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, 

από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του Δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των 

ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη 

μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία 

εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) 

και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται 

ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα 

χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση για 

τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, 

για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων 

οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81). 

Συνοπτική παρουσίαση  οικονομικών  στοιχείων του προϋπολογισμού (πληρωθείσες 

δαπάνες -εισπραχθέντα έσοδα)  ετών 2019 ,2020  της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού : 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

K.A. Περιγραφή Πληρωθέντα 
30-09-2019 

Πληρωθέντα 
31-12-2019 

Πληρωθέντα 
30-09-2020 

Εκτιμήσεις 
Πληρωμών 
31-12-2020 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

2021 

20-6041.001 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

1.545,00 7.725,00 12.854,40 12.854,40  20.000,00 



20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ.ΙΚΑ 433,87 2.204,38 3.583,03 3.583,03 6.000,00  

20-6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 
ένστολου προσωπικού) 

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κ.λ.π.) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

20-6211.001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

20-6234.001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 8.680,00 0,00 

20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 793,89 793,89 1.000,00 

20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 7.406,20 7.406,20 5.000,00 

20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

20-6635.001 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & 
καθαριότητας (σακούλες κλπ) 0,00 0,00 334,80 700,00 2.000,00 

20-6641.001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

0,00 384,12 0,00 0,00 7.000,00 

20-6654.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

20-7135.002 Προμήθεια κάδων 0,00 0,00 0,00 0,00  1.000,00 

20-8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ 1.766,42 1.766,42 1.428,00 1.428,00  0,00 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ 

K.A. Περιγραφή 
Εισπραχθέντα 

30-09-2019 
Εισπραχθέντα 

31-12-2019 
Εισπραχθέντα 

30-09-2020 

Εκτιμήσεις 
Εισπράξεων 
31-12-2020 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

2021 

0311.001 Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 0,00 0,00 1.818,13 2.500,00 2.500,00 

0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν 
2130/93) 

0,00 460,00 387,79 600,00 600,00 

 

Για το έτος 2021 προτείνουμε να γίνουν οι εξής αλλαγές στα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού: 
 

Κατηγορία Συντελεστής 
Οικίες 0,90 
Κοινωφελής ,μη κερδοσκοπικοί και φιλανθρωπικοί οργανισμοί 0,90 
Μη στεγασμένοι χώροι 0,30 



Επαγγελματικοί χώροι εν γένει 
Χώροι εστίασης 2,25 
Χώροι λιανικού εμπορίου 2,50 
Χώροι διαμονής 1,10 
 

Στους άνωθεν συντελεστές εισηγούμαστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες εκπτώσεις ήτοι: 

Έκπτωση Πολυτέκνων Με ανήλικο ή φοιτητή ως 23 ετών 20% 

Έκπτωση Τρίτεκνων  Με ανήλικο ή φοιτητή ως 23 ετών 15% 

Έκπτωση αναπήρων  Αναπηρία >67% 30% 
Έκπτωση λόγω γήρατος 
(>70ετών) 

Εισοδηματικά κριτήρια* 100% 

Άνεργοι 
Βεβαίωση ανεργίας κατά τους μήνες της 
πανδημίας από το Μάρτιο 2020 μέχρι και 
σήμερα* 

100% 

 

* Μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και μέχρι 10.350 ευρώ για νοικοκυριά 
με δύο ενήλικες 

 

Για το 2021 προτείνουμε να μη γίνει καμία αλλαγή στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να 
παραμείνει στην ελάχιστη τιμή του συντελεστή , ήτοι ΤΑΠ 0,25%ο. 
 

 
 

 Γ)Τιμολόγιο Ύδρευσης-Άρδευσης  

Συνοπτική παρουσίαση  οικονομικών  στοιχείων του προϋπολογισμού (πληρωθείσες 

δαπάνες -εισπραχθέντα έσοδα)  ετών 2019 ,2020  της υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης-

αποχέτευσης : 

 

K.A. Περιγραφή Πληρωθέντα 
30-09-2019 

Πληρωθέντα 
31-12-2019 

Πληρωθέντα 
30-09-2020 

Εκτιμήσεις 
Πληρωμών 
31-12-2020 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

2021 

25-6041.001 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, 2.604,00 5.394,00 3.481,99 3.481,99 5.000,00 

25-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ.ΙΚΑ 646,05 1.358,24 853,03 853,03 1.200,00 

25-6262.004 Συντήρηση δικτύου άρδευσης 0,00 6.944,00 0,00 18.972,00 20.000,00 

25-6262.006 Συντήρηση αφαλατωτή 0,00 10.416,00 0,00 0,00 1.000,00 

25-6642.001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
αντλιοστασίων 0,00 5.449,64 0,00 3.356,47 12.000,00 

25-6662.001 Προμήθεια Υλικών συντήρησης & επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ρολόγια, λάστιχα νερού & λοιπά) 

0,00 0,00 3.506,17 4.996,03 5.000,00 



25-6699.001 Προμήθεια αναλώσιμων για την λειτουργία του 
αφαλατωτή 

0,00 0,00 0,00 913,20 0,00 

25-6699.002 
Προμήθεια αναλώσιμων για την βελτίωση της 
ποιότητας του νερού των δεξαμενών 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

25-7325.001 Επεκτάσεις βελτιώσεις ηλεκτροδότησης 
αντλιοστασίου γεώτρησης στο  Καστρί 0,00 0,00 5.606,03 5.606,03 0,00 

25-7325.002 Επεκτάσεις βελτιώσεις ηλεκτροδότησης 
αντλιοστασίου γεώτρησης στα  Βατσιανά 

0,00 0,00 3.304,79 3.304,79 0,00 

25-8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ 4.393,66 4.393,66 0,00 566,04 0,00 

25-8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
ΚΑΕ 3213 

0,00 0,00 0,00 0,00 49.427,47 

ΣΥΝΟΛΟ 7.643,71 33.955,54 16.752,01 42.049,58 96.627,47 

 

ΕΣΟΔΑ 

K.A. Περιγραφή Εισπραχθέντα 
30-09-2019 

Εισπραχθέντα 
31-12-2019 

Εισπραχθέντα 
30-09-2020 

Εκτιμήσεις 
Εισπράξεων 
31-12-2020 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

2021 

0322 Τέλη ύδρευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 

0331.001 
Δικαιώματα χρήσεων αρδευτικού υδρευτικού 
δικτύου  

0,00 0,00 2.242,78 3.000,00 0,00 

3213 Τέλη και διακώματα άρδευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 49.427,47 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 2.242,78 3.000,00 52.727,47 

 

 

Αναφορικά με το τιμολόγιο Ύδρευσης-Άρδευσης, εισηγούμαστε επίσης να μην μεταβληθεί 

το υφιστάμενο ,για το έτος 2020, ήτοι: 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

μ3 €/μ3 
0 - 150 0,75 

151 - 300 1,00 
301 - 500 1,50 

501 - 100.000 3,50 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
μ3 €/μ3 

1 - 100.000 1,00 

 

 

 



Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου 

 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαύδου 

 

 

Ιωαννίδης Σταύρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1189/2020 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ              
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  41/2020 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 21/2020  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου 

  

Στην Γαύδο  σήμερα, τη Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 16:45 π.μ συνήλθε σε 21η τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την  1195/22-10-2020 πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε 

νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 67 παρ. 4 και 75  του Ν.3852/10 όπως ισχύει, για την συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός ύψους δημοτικών τελών για το έτος 2021 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά  (7) μελών παραβρέθηκαν  στην 
συνεδρίαση τα πέντε (5) και ονομαστικά οι: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Στεφανάκη Μανωλία 1.  Βογιατζής Βασίλειος 

2. Μαραβελάκης Σταύρος 2.  Καλλινίκου Ευαγγελία 

3. Μπαλαμπάκης Γεώργιος        

4. Λαμπάκης Μιχαήλ  

5. Λουγιάκης Νικόλαος αντί Παπαδάκη 

Γεώργιου 

 

 
Η πρόεδρος κήρυξη την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της Ο.Ε. 

Η πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο  θέμα της συνεδρίασης είπε τα εξής: 

Θέτω υπόψη σας την με αριθμ. 1189/21-10-2020 εισήγηση του Ασκούντος Χρέη Π.Ο.Υ. Γαύδου. Σύμφωνα με 

την παραπάνω εισήγηση προτείνεται να γίνει μείωση στα υφιστάμενα τιμολόγια όσο αφορά στα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού για τους επαγγελματικούς χώρους ενώ το ΤΑΠ να μείνει αμετάβλητο αφού είναι το 

χαμηλότερο δυνατόν. Ο Δήμος οφείλει να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του τους δημότες και τις επιχειρήσεις του 

νησιού στη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία του covid19.  

Για τα τέλη ύδρευση προτείνεται εξορθολογισμός των χρεώσεων και συγκεκριμένα έως κατανάλωση 80κ.μ. ο 

συντελεστής παραμένει ίδιος, για κατανάλωση από 81κ.μ. έως 150κ.μ.προτείνεται ποσοστό μείωσης 25%,  από 

151-220κ.μ. προτείνεται ποσοστό μείωσης 33%, από 221-280κ.μ. προτείνεται ποσοστό μείωσης 50%,  από 

280-300κ.μ. ποσοστό μείωσης 72%,  από 301-500κ.μ.  ποσοστό μείωσης 52% ενώ από 500κ.μ. και πάνω ο 

συντελεστής παραμένει ο ίδιος. Οι μειώσεις προκύπτουν μετά την επιδιόρθωση του δικτύου ύδρευσης, τον 

περιορισμό διαρροών και τον τακτικό έλεγχο του δικτύου. Στην εν λόγω εισήγηση, αφού αναλύεται το θεσμικό 

πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών, προϋπολογίζονται τα 
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ανταποδοτικά έσοδα και οι ανταποδοτικές δαπάνες που προβλέπονται για το 2021 και προτείνονται οι σχετικοί 

συντελεστές όπως αναλύονται παρακάτω:  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021  

Σύμφωνα με τις οδηγίες προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 οι οποίες δίνονται με την υπ’αριθμ. οικ. 

46735 – 23/7/2020 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 3170 – 1/8/2020) ορίζονται τα 

εξής:...Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Β.3.1. Οι 

εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, 

υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για 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. ...Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την 

αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του Δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον 

προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων 

οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 

21).Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, 

θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση για τον 

ΑΔΑ: 639ΦΩ9Κ-Μ8Ω



3 
 

υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την 

ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν 

πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81). 

Α) Συνοπτική παρουσίαση  οικονομικών  στοιχείων του προϋπολογισμού (πληρωθείσες δαπάνες -

εισπραχθέντα έσοδα)  ετών 2019, 2020 (μήνας αναφοράς Οκτώβριος)  της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού : 

ΕΣΟΔΑ 

K.A. Περιγραφή Εισπραχθέντα 
30-09-2019 

Εισπραχθέντα 
31-12-2019 

Εισπραχθέντα 
30-09-2020 

Εκτιμήσεις 
Εισπράξεων 
31-12-2020 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

2021 

0311.001 
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 0,00 0,00 1.818,13 2.500,00 2.500,00 

0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν 
2130/93) 

0,00 460,00 387,79 600,00 600,00 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

K.A. Περιγραφή 
Πληρωθέντα 
30-09-2019 

Πληρωθέντα 
31-12-2019 

Πληρωθέντα 
30-09-2020 

Εκτιμήσεις 
Πληρωμών 
31-12-2020 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

2021 

20-6041.001 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

1.545,00 7.725,00 12.854,40 12.854,40  20.000,00 

20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ.ΙΚΑ 433,87 2.204,38 3.583,03 3.583,03 6.000,00  

20-6061 
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 
ένστολου προσωπικού) 

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κ.λ.π.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

20-6211.001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

20-6234.001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 8.680,00 0,00 

20-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 793,89 793,89 1.000,00 

20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 7.406,20 7.406,20 5.000,00 

20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

20-6635.001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & 
καθαριότητας (σακούλες κλπ) 

0,00 0,00 334,80 700,00 2.000,00 

20-6641.001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 0,00 384,12 0,00 0,00 7.000,00 

20-6654.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

20-7135.002 Προμήθεια κάδων 0,00 0,00 0,00 0,00  1.000,00 
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20-8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ 1.766,42 1.766,42 1.428,00 1.428,00  0,00 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 47 του 4483/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Για την ισοσκέλιση 
των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω 
των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα 
έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό». Αναφορικά με το τιμολόγιο Τελών Καθαριότητας 
εισηγούμαστε να διαμορφωθούν ωε εξής: 
 
 

Για το έτος 2021 προτείνουμε να γίνουν οι εξής αλλαγές στα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού: 
 

Κατηγορία Συντελεστής 
1)Οικίες 0,90 
2)Κοινωφελής ,μη κερδοσκοπικοί και φιλανθρωπικοί οργανισμοί 0,90 
3)Επαγγελματικοί χώροι εν γένει 
Α. Χώροι εστίασης 2,25 
Β. Χώροι λιανικού εμπορίου 2,50 
Γ. Χώροι διαμονής 1,10 
 
Στους άνωθεν συντελεστές εισηγούμαστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες εκπτώσεις ήτοι: 

Έκπτωση Πολυτέκνων Με ανήλικο ή φοιτητή ως 23 ετών 20% 

Έκπτωση Τρίτεκνων  Με ανήλικο ή φοιτητή ως 23 ετών 15% 

Έκπτωση αναπήρων  Αναπηρία >67% 30% 
Έκπτωση λόγω γήρατος 
(>70ετών) 

Εισοδηματικά κριτήρια* 100% 

Άνεργοι 
Βεβαίωση ανεργίας κατά τους μήνες της 
πανδημίας από το Μάρτιο 2020 μέχρι και 
σήμερα* 

100% 

 

* Μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και μέχρι 10.350 ευρώ για νοικοκυριά με δύο 
ενήλικες 
 
 
Β) Για το 2021 προτείνουμε να μη γίνει καμία αλλαγή στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να 

παραμείνει στην ελάχιστη τιμή του συντελεστή , ήτοι ΤΑΠ 0,25%ο. 

 
 
Γ) Συνοπτική παρουσίαση  οικονομικών  στοιχείων του προϋπολογισμού (πληρωθείσες δαπάνες-

εισπραχθέντα έσοδα)  ετών 2019, 2020 της υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης: 
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ΕΣΟΔΑ 

K.A. Περιγραφή 
Εισπραχθέντα 

30-09-2019 
Εισπραχθέντα 

31-12-2019 
Εισπραχθέντα 

30-09-2020 

Εκτιμήσεις 
Εισπράξεων 
31-12-2020 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

2021 

0322 Τέλη ύδρευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 

0331.001 Δικαιώματα χρήσεων υδρευτικού δικτύου  0,00 0,00 2.242,78 3.000,00 0,00 

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 49.427,47 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 2.242,78 3.000,00 52.727,47 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

K.A. Περιγραφή 
Πληρωθέντα 
30-09-2019 

Πληρωθέντα 
31-12-2019 

Πληρωθέντα 
30-09-2020 

Εκτιμήσεις 
Πληρωμών 
31-12-2020 

Εκτιμώμενος 
Προϋπολογισμός 

2021 

25-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, 

2.604,00 5.394,00 3.481,99 3.481,99 5.000,00 

25-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ.ΙΚΑ 646,05 1.358,24 853,03 853,03 1.200,00 

25-6262.004 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης 0,00 6.944,00 0,00 18.972,00 20.000,00 

25-6262.006 Συντήρηση αφαλατωτή 0,00 10.416,00 0,00 0,00 1.000,00 

25-6642.001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
αντλιοστασίων 

0,00 5.449,64 0,00 3.356,47 12.000,00 

25-6662.001 
Προμήθεια Υλικών συντήρησης & επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ρολόγια, λάστιχα νερού & λοιπά) 

0,00 0,00 3.506,17 4.996,03 5.000,00 

25-6699.001 Προμήθεια αναλώσιμων για την λειτουργία του 
αφαλατωτή 

0,00 0,00 0,00 913,20 0,00 

25-6699.002 
Προμήθεια αναλώσιμων για την βελτίωση της 
ποιότητας του νερού των δεξαμενών 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

25-7325.001 
Επεκτάσεις βελτιώσεις ηλεκτροδότησης 
αντλιοστασίου γεώτρησης στο  Καστρί 0,00 0,00 5.606,03 5.606,03 0,00 

25-7325.002 
Επεκτάσεις βελτιώσεις ηλεκτροδότησης 
αντλιοστασίου γεώτρησης στα  Βατσιανά 

0,00 0,00 3.304,79 3.304,79 0,00 

25-8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ 4.393,66 4.393,66 0,00 566,04 0,00 

25-8511.001 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
ΚΑΕ 3213 0,00 0,00 0,00 0,00 49.427,47 

ΣΥΝΟΛΟ 7.643,71 33.955,54 16.752,01 42.049,58 96.627,47 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 47 του 4483/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Για την ισοσκέλιση 
των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό 
κάτω   των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, μπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους 
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υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους 
τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό». Αναφορικά με το τιμολόγιο 
Ύδρευσης εισηγούμαστε τον εξορθολογισμό του τιμοκαταλόγου ως εξής: 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

μ3 €/μ3 
0 - 150 0,75 

151 - 300 1,00 
301 - 500 1,50 

501 - 100.000 3,50 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
μ3 €/μ3 

1 - 100.000 1,00 

 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

1. Την εισήγηση του ασκούντος χρέη Π.Ο.Υ. Γαύδου 

 2. Την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ, ζ του Ν.3852/2010  

4. Το άρθρο 47 παρ.1 του 4483/2017 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τα Δημοτικά Τέλη του Δήμου Γαύδου έτους 2021 να διαμορφωθούν ως εξής:  

Α. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κατηγορία Συντελεστής 
Οικίες 0,90 
Κοινωφελής ,μη κερδοσκοπικοί και φιλανθρωπικοί οργανισμοί 0,90 
Μη στεγασμένοι χώροι 0,30 

Επαγγελματικοί χώροι εν γένει 
Χώροι εστίασης 2,25 
Χώροι λιανικού εμπορίου 2,50 
Χώροι διαμονής 1,10 

 

Στους άνωθεν συντελεστές να ισχύουν -με τεκμηρίωση- οι κάτωθι εκπτώσεις ήτοι: 

Έκπτωση Πολυτέκνων Με ανήλικο ή φοιτητή ως 23 ετών 20% 
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* Μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και μέχρι 10.350 ευρώ για νοικοκυριά με δύο 
ενήλικες 

 

Β. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Για το 2021  να μη γίνει καμία αλλαγή στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να παραμείνει στην  ελάχιστη 

τιμή του συντελεστή , ήτοι ΤΑΠ 0,25%ο. 

  

Γ. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

μ3 €/μ3 
0 - 150 0,75 

151 - 300 1,00 
301 - 500 1,50 

501 - 100.000 3,50 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
μ3 €/μ3 

1 - 100.000 1,00 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 41/ 2020 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Έκπτωση Τρίτεκνων  Με ανήλικο ή φοιτητή ως 23 ετών 15% 

Έκπτωση αναπήρων  Αναπηρία >67% 30% 
Έκπτωση λόγω γήρατος 
(>70ετών) 

Εισοδηματικά κριτήρια* 100% 

Άνεργοι 
Βεβαίωση ανεργίας κατά τους μήνες της 
πανδημίας από το Μάρτιο 2020 μέχρι και 
σήμερα* 

100% 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΑ:  ΟΥΔΕΝ 

 
Ο Δήμος Γαύδου, θέτει από σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, σε 
δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ.  
Με τον Κανονισμό στοχεύουμε να  καθοριστούν οι προϋποθέσεις υδροδότησης από το δημοτικό 
δίκτυο ύδρευσης, οι σχέσεις ύδρευσης του Δήμου με τους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν 
τη χορήγηση νερού καθώς και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις 
σχέσεις αυτές. 
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, 
καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων. Τα 
σχόλια και οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται εντός την καθορισμένης προθεσμίας, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (dimos@gavdos.gr) ή με fax (2823043031) ή τηλεφωνικά 
(6945100393) και θα αναρτώνται στη καρτέλα της διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου, και ώρα 16:00. 

Η Δήμαρχος Γαύδου 

Λ. Στεφανάκη 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
    Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό του οποίου η χρήση πρέπει να γίνεται με σύνεση και να 
διέπεται από κανόνες που θα εξασφαλίζουν την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του. Ως 
κοινωνικό αγαθό, ο Δήμος αναλαμβάνει απλά την διαχείριση και διανομή του στους 
καταναλωτές χωρίς να μπορεί: 
    α) Να κερδοσκοπεί από τις χρεώσεις των λογαριασμών κατανάλωσης. Οι χρεώσεις θα 
πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες διαχείρισης και διανομής του νερού.  
     β) Να ασκεί πολιτικές ξένες ως προς την ύδρευση των καταναλωτών χρησιμοποιώντας ως 
μέσο πίεσης την υδροδότηση ακινήτων. 
 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο του κανονισμού 
     Ο παρών Κανονισμός Ύδρευσης καθορίζει τις προϋποθέσεις υδροδότησης των 
καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, τις σχέσεις ύδρευσης του Δήμου με τους 
καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τη χορήγηση νερού καθώς και παρεπόμενα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές. 
    Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική διοικητική 
πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου. 
 
 

Άρθρο 2 



Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης 
Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης, οι δεξαμενές και οι γεωτρήσεις ανήκουν 

στην ιδιοκτησία του Δήμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των 
δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα των σωληνώσεων για την παροχή νερού 
στους καταναλωτές, μετά τον υδρομετρητή είναι ιδιοκτησίας τους και αυτοί ευθύνονται για 
την συντήρηση και την επισκευή τους.  

 
Άρθρο 3 

Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης 
1. Η υδροδότηση των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το 
δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο. 
Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου (όνομα, επώνυμο, 
διεύθυνση, ΑΦΜ κ.λ.π.), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της 
υδροδότησης (για οικιακές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες), καθώς και τα 
στοιχεία του παραλήπτη της ειδοποίησης πληρωμής του τέλους ύδρευσης. Μαζί με την 
αίτηση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Η 
υδροδότηση, κτισμάτων εκτός οικισμών, θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του 
ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον Δήμο 
για να διαπιστώνεται ότι για το εν λόγω ακίνητο  παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του 
με βάση τη νομοθεσία περί υδροδότησης. 
2. Για την υδροδότηση ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις υδροδότησης σε περιοχές 
εκτός οικισμού και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερόμενους αίτηση και εφόσον 
είναι τεχνικά και οικονομικά δυνατόν, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης δύναται οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν αποφάσεως του 
Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υδροδότησης, να προβούν 
μόνοι τους στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης, για την υδροδότηση των ακινήτων τους με 
μελέτη και επίβλεψη του Δήμου και με έξοδα των ιδίων. Σε κάθε περίπτωση το δίκτυο 
αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου.  
3. Η σύνδεση των νέων οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης θα γίνεται μετά την 
διαπίστωση ότι οι εργασίες κατασκευής έχουν ξεκινήσει και εφόσον έχουν υποβληθεί τα 
σχετικά δικαιολογητικά και έχει πληρωθεί το αναλογούν τέλος σύνδεσης.  
4. Η σύνδεση των παλαιών κτισμάτων θα γίνεται μετά την υποβολή στον Δήμο των 
σχετικών δικαιολογητικών (βεβαίωση μηχανικού για σύνδεση με τα δίκτυα) και την 
πληρωμή του αναλογούντος τέλους συνδέσεως.  
5. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα υδροδοτούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου 
με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (αριθμός κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης). 
 
 
 

Άρθρο 4 
Δικαιολογητικά 

1. Για την σύνδεση των νέων οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται: 
 Τίτλος ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί η αίτηση να γίνει από έναν 
από τους ιδιοκτήτες ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του ακινήτου έναντι του Δήμου. 
 Η προσκόμιση θεωρημένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας με την 
απαιτούμενη  έγκριση υδροδότησης εκ μέρους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.  
 Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του καταναλωτή όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 



 Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού, κάθε 
επόμενη τροποποίησή του καθώς και την νομοθεσία περί υδροδότησης ακινήτων. 
 Για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης παλαιών κτισμάτων απαιτείται τίτλος 
ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα αναφέρεται ότι το κτίσμα 
είναι παλαιό και κατοικήσιμο. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί η αίτηση να γίνει από 
έναν από τους ιδιοκτήτες ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του ακινήτου έναντι του 
Δήμου. 
 
 

Άρθρο 5 
Δικαίωμα Σύνδεσης 

     Κάθε ακίνητο υδροδοτείται από μία (1) και μόνο παροχή. Εξαιρούνται ακίνητα στα 
οποία διαμένουν δύο (2) η περισσότερες οικογένειες καθώς και περιπτώσεις όπου τα ακίνητο 
χρησιμοποιείται και ως επαγγελματική στέγη. Στις περιπτώσεις αυτές εγκρίνεται η 
τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός (1) υδρομέτρου ανάλογα με τις χρήσεις του ακινήτου. 

1. Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου χρηματικό ποσό, ως δικαίωμα σύνδεσης. Το 
ύψος του ποσού  καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   

2. Για ακίνητο το οποίο έχει υδροδοτηθεί στο παρελθόν, αλλά έγινε προσωρινή διακοπή, 
το κόστος επανασύνδεσης είναι το ήμισυ του δικαιώματος σύνδεσης και 
προκαταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου.  

3. Το δικαίωμα σύνδεσης μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου οποτεδήποτε.  

4. Το κόστος χρήσης υδρομέτρου συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό.  
5. Οι εργασίες και τα υλικά τοποθέτησης των υδρομετρητών, βαρύνουν τον καταναλωτή 

και θα γίνονται κατόπιν υποδείξεως και επίβλεψης τεχνικού.   
6. Απαγορεύεται ρητώς η υδροδότηση ποιμνιοστασίων και λοιπών επαγγελματικών 

χώρων που δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν πληρούν τις 
υγειονομικές διατάξεις.  

 
 

Άρθρο 6 
Αυθαίρετη Σύνδεση 

1. Κανείς δεν δικαιούται να έχει παροχή νερού, εάν αυτή δεν είναι δηλωμένη στο Δήμο, 
όπως αυτό προκύπτει από το βεβαιωτικό κατάλογο του προηγούμενου τετραμήνου.  
2. Από την ισχύ του παρόντος, σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος 
σύνδεσης θα διακόπτεται η παροχή, χωρίς καμιά ειδοποίηση του παραβάτη, κατόπιν 
βεβαιώσεως από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, και θα επιβάλλεται με απόφαση 
Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο. Το ύψος του ποσού  καθορίζεται με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου.   
 
 

Άρθρο 7 
Ενστάσεις-Εκδίκαση Ενστάσεων 

1.Μέχρι σήμερα και από την εμπειρία λειτουργίας των Κανονισμών άλλων Δήμων 
αποδείχθηκε ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις κατά την εφαρμογή τους που οφείλονται σε 
διάφορους λόγους, όπως σε παρερμηνείες των διατάξεων από τους εμπλεκόμενους, ή 
παράλειψη ενεργειών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας των 
υπηρεσιών ύδρευσης και τη μη εξυπηρέτηση των δημοτών. 



Για τον λόγο αυτό και άλλους παρόμοιους καθώς και για την εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία της Ύδρευσης στο νησί, αλλά και για την αποφόρτιση εργασιών του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου, συστήνεται Επιτροπή με την επωνυμία «Επιτροπή Ενστάσεων και 
Τήρησης Κανονισμού Ύδρευσης» αποτελούμενη λόγω παρούσας στελέχωσης του Δήμου, 
από: 
1) Το Δήμαρχο 
2) Έναν αντιδήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο 
3) Τον υδρονομέα** 
 * Θα αντικατασταθεί σε περίπτωση στελέχωσης του Δήμου με τεχνικό προσωπικό.  
** Αν δεν υπηρετεί υδρονομέας θα ορίζεται δημοτικός σύμβουλος με απόφαση Δημοτικού    
Συμβουλίου. 
2. Η σύσταση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση Δημάρχου και η θητεία της μπορεί να 
διαρκέσει από ένα (1) ή έως πέντε (5) έτη. Με απόφαση του Δημάρχου για την σύσταση της 
Επιτροπής, ορίζεται ο Πρόεδρος αυτής, τα μέλη και το μέλος που εκτελεί χρέη Γραμματέα. 
Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά στα οποία υπογράφουν όλα τα 
παριστάμενα μέλη. Η συνεδρίαση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής 
προς τα μέλη αυτής με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 παρ. 1 του 
Ν.3463/06 και το 75 του Ν.3852/2010. 
3. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών που αφορά 
στις διατάξεις του παρόντος, αντιρρήσεις χρεώσεων ή επίλυσης οικονομικών διαφορών. Για 
την εξέταση τέτοιων αιτημάτων μπορεί να παρίσταται και ο Δημότης του οποίου εξετάζεται το 
αίτημα. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός και οι αποφάσεις 
της δεν αποτελούν δέσμευση για την λήψη απόφασης από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Η 
Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά την Ύδρευση εφόσον της ζητηθεί 
από το Δήμαρχο ή άλλα αρμόδια όργανα του Δήμου. 
Για την λήψη απόφασης που αφορά θέματα οικονομικών διαφορών, μειώσεις χρέωσης 
λογαριασμών κλπ, λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία που ακολουθείται για την λειτουργία 
της αντίστοιχης Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών. Απόσπασμα του Πρακτικού με το οποίο 
εξετάστηκαν αιτήματα αντίρρησης χρεώσεων, μειώσεις, διαγραφές και κάθε άλλη 
οικονομική διαφορά των υδροληπτών που αφορά σε θέματα ύδρευσης, υποβάλλεται στο 
αρμόδιο θεσμικό όργανο για έγκριση. Καμία απόφαση της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι 
εκτελεστέα αν δεν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. 
4. Ο υδρολήπτης, για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση, 
μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει το ύψος του παραβόλου για τον επανέλεγχο του 
υδρομετρητή. Το ποσό του παραβόλου θα επιστρέφεται στον καταναλωτή σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι πράγματι καταμετρώνται ποσότητες νερού χωρίς αυτές να παρέχονται 
πραγματικά (μέτρηση διερχόμενου αέρα από το δίκτυο.  
Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μέσα σε ένα 
(1) μήνα από την υποβολή τους. Μπορεί με απόφαση του να ανασταλεί η πληρωμή των 
λογαριασμών μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.   
Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει ότι το λάθος οφείλεται σε λανθασμένη λήψη 
ένδειξης ή διαρροή χωρίς υπαιτιότητα του υδροδοτούμενου θα πρέπει πριν την επιδιόρθωση 
να ενημερώσει άμεσα το δήμο και να συντάξει  σχετική έκθεση που θα αιτιολογεί την 
εισήγησή της. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι διαγραφής ποσού, η απόφαση-εισήγηση 
της Επιτροπής θα υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο για τελική έγκριση. 
 
 

 
Άρθρο 8 

Επανασύνδεση 



Σε περίπτωση επανασύνδεσης της υδροδότησης που διακόπηκε, είτε για παράβαση των 
διατάξεων του Κανονισμού είτε λόγω οφειλής τελών ύδρευσης, το τέλος επανασύνδεσης 
καθορίζεται στο διπλάσιο του τέλους αρχικής σύνδεσης και καταβάλλεται πριν την 
επανασύνδεση. Η επανασύνδεση του υδρομετρητή θα γίνεται μετά την εξόφληση του ποσού 
ή τη πληρωμή της πρώτης δόσης σε περίπτωση διακανονισμού. Σε περίπτωση που 
ακολουθηθεί η διαδικασία του διακανονισμού και μείνει απλήρωτη δόση, τότε αυτόματα 
γίνεται και πάλι αφαίρεση του υδρομετρητή με την διαφορά ότι για να γίνει επανασύνδεση 
του θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ το ποσό που είναι χρεωμένο και ξανά το ποσό του 
τέλους επανασύνδεσης.  
Επανασύνδεση δεν επιτρέπεται αν υπάρχουν οφειλές ή δεν έχουν ρυθμιστεί οι οφειλές.  

 
 

Άρθρο 9 
Εργασίες και υλικά σύνδεσης 

1. Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης, εκτελούνται από το Δήμο, εφόσον διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, είτε από τον 
ίδιο τον καταναλωτή μετά από έγκριση και με την επίβλεψη του Δήμου.  
2. Σε περίπτωση που οι εργασίες σύνδεσης γίνουν από τον καταναλωτή, αυτός θα είναι 
υπεύθυνος για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου του δικτύου όδευσης του δικτύου ή της 
παροχής του. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης θα του καταλογίζεται η δαπάνη. 
3. Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης, βαρύνουν σε 
κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη. Όλες οι παροχές σύνδεσης και τα υδρόμετρα θα έχουν 
διατομή ½ ίντσας και σε ειδικές περιπτώσεις που θα απαιτούνται μεγαλύτερες διατομές θα 
γνωμοδοτεί η Επιτροπή και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Άρθρο 10 

Επισκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης. 
1. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου 
ύδρευσης, γίνεται από το Δήμο, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις 
οικονομικές του δυνατότητες. 

 
Άρθρο 11 

Τέλος Ύδρευσης 
1. Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: 
α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και 
β) τις δαπάνες απόσβεσης των υπενδεδυμένων κεφαλαίων.  
2. Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/69 και των άρθρων 3 
και 4 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.  
3. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κάθε τετράμηνο καθώς και όποτε άλλοτε κριθεί 
απαραίτητο.  
4. Ο Δήμος υποχρεούται να δίδει ακριβή στοιχεία στον καταναλωτή, κάθε φορά που θα 
γίνεται μέτρηση, για την ποσότητα του νερού που έχει καταναλώσει και το ύψος του ποσού 
που οφείλει να πληρώσει.  
5. Ο καταναλωτής μπορεί να προβαίνει σε ένσταση εάν δεν αποδέχεται αυτά τα στοιχεία, η 
οποία εξετάζεται από την Επιτροπή του άρθρου 7 η οποία εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  
6. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να συμβουλευθεί τον οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα 
κατά την κρίση του, για την ασφαλέστερη και ακριβέστερη μέτρηση του υδρομετρητή.  
7. Εκτός από τα τέλη κατανάλωσης νερού οι καταναλωτές θα πληρώνουν και πάγιο τέλος 
χρήσης υδρομέτρου ανά τετράμηνο. Το ύψος του παγίου θα καθορίζεται με απόφαση του 



Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αρχικής σύνδεσης στη διάρκεια τετραμήνου, ο 
καταναλωτής θα πληρώνει εξ ολοκλήρου το πάγιο τέλος ύδρευσης.  

 
 

Άρθρο 12 

Τεκμαρτή κατανάλωση. 
Ως τεκμαρτή κατανάλωση ορίζεται η κατανάλωση του αντίστοιχου τετραμήνου 
προηγούμενου έτους. 
Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά ή δεν 
είναι δυνατή η ανάγνωση της μέτρησης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον 
υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από 
προηγούμενες καταναλώσεις. 

 
 
 

Άρθρο 13 
Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών 

Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής : 
Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών, των καταστημάτων και 
των τουριστικών εγκαταστάσεων και το πότισμα των ζώων. Αν υπάρχει πλεόνασμα διατίθεται 
για τις ανάγκες του λιμανιού και τέλος των δημοτικών ντουζ. Δεν διατίθεται το νερό της 
ύδρευσης για άρδευση.  

 
Άρθρο 14 

Διαδοχή καταναλωτή 
Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο μεν νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται 
να ενημερώσει το Δήμο για την μεταβολή, ο δε παλαιός ιδιοκτήτης υποχρεούται να 
εξοφλήσει αμέσως τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές, από την κατανάλωση νερού καθώς 
και τα οφειλόμενα πάγια. Εάν κατά το χρόνο της μεταβολής, είχε διακοπεί η υδροδότηση, 
αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη. Σε περίπτωση 
που ο ενοικιαστής ενός ακινήτου δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για την 
καταβολή τελών ύδρευσης και παγίων τελών αυτά θα πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη του 
ακινήτου.  

 
 

Άρθρο 15 
Ανώτατα όρια κατανάλωσης 

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού μεγίστου ορίου κατανάλωσης 
νερού ειδικά την θερινή περίοδο, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης να προβαίνει ακόμα 
και στην διακοπή της παροχής.  
1.Το ανώτατο όριο κατανάλωσης ύδατος για οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία κ.λ.π, θα 
καθορίζεται από το Δήμο, ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες ύδατος.  
2. Σε όσους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο κατανάλωσης, επιβάλλεται την πρώτη φορά 
πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο και την δεύτερη φορά πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο της επί 
πλέον ποσότητας νερού που καταναλώθηκε.  
 

 
Άρθρο 16 

Υποχρεώσεις καταναλωτών 
1. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώσουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή 
βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων, σε περίπτωση δε σκόπιμης παράλειψης, 



υπόκεινται σε πρόστιμο και επιπλέον θα βεβαιώνεται σε βάρος τους, για το χρονικό 
διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα του νερού, που είχε καταναλωθεί το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Το ύψος του προστίμου  καθορίζεται 
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   
2. Απαγορεύεται η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου.  
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λαμβάνεται νερό παρανόμως επιβάλλεται πρόστιμο 
στον λήπτη. Το ύψος του προστίμου  καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε 
περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο για τον λήπτη διπλασιάζεται. 
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. 
Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η παραπάνω τοποθέτηση, θα εφαρμόζονται οι 
υγειονομικές διατάξεις. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων 
εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού. 
5. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος 
να την εξασφαλίσει, με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο 
κατάλληλο τρόπο. 
6. Οι υδρευόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στα αρμόδια 
όργανα του Δήμου, για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων, σε περίπτωση δε 
άρνησης, είναι δυνατή η διακοπή της υδροδότησης, ύστερα από απόφαση Δημάρχου. 

 
Άρθρο 17 

Διακοπές υδροδότησης 
 1. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο 
παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : Α) Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Β) Για τεχνικούς (επισκευή 
και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου, δεξαμενών κ.λ.π.). Γ) Όταν δεν υπάρχει 
επαρκής ποσότητα ύδατος.  
2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, 
φροντίζει να ενημερώσει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές. Σε καμία 
περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως 
προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.  
3. Σε περίπτωση βλάβης κεντρικού δικτύου ύδρευσης, δεξαμενής ή αντλητικών 
συγκροτημάτων που οφείλεται σε ανωτέρα βία (κεραυνούς- σεισμούς κ.λ.π.) ο Δήμος δεν 
έχει ευθύνη άμεσης ενημέρωσης και ούτε αποζημίωσης των καταναλωτών. 
4. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα διακοπής παροχής νερού και αφαίρεσης του υδρομετρητή 
χωρίς την ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που υπάρχει ληξιπρόθεσμο χρέος  
σε εκδοθέν λογαριασμό ή επί του συνόλου τρεχόντων λογαριασμών ποσού πάνω από 
τριακόσια (300,00€) ευρώ. Η επανασύνδεση του υδρομετρητή θα γίνεται όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.  
Σε περίπτωση αιτήσεως για αφαίρεση υδρομέτρου χρήσης παροχής από τον ιδιοκτήτη θα 
πρέπει πρώτα να πληρωθούν εφάπαξ οι όποιες οφειλές υπάρχουν και αφού δοθεί εγγράφως 
η εντολή εξόφλησης από την οικονομική υπηρεσία, θα πραγματοποιείται η αφαίρεση. 
Οφειλές ενοικιαστή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση φυγής του από το υδροδοτούμενο 
ακίνητο. Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα αιτήσεως για διακοπή ή αφαίρεση του 
υδρομέτρου χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, παρά μόνο σε περίπτωση που η αρχική 
παροχή ύδρευσης έχει γίνει από τον ίδιο, αφού πρώτα εξοφληθούν εφάπαξ όλες οι οφειλές. 
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής παροχής. 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια έχοντας την απαίτηση 
πληρωμής των χρωστούμενων. 
5. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής υδροδότησης σε κάθε άλλη 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 



Από την διακοπή υδροδότησης λόγω ανεξόφλητων οφειλών υδροδότησης παροχών οικιών 
και μόνο, εξαιρούνται οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως άνεργοι, άποροι, ανάπηροι και 
οι πάσχοντες από χρόνιες και ανίατες ασθένειες (νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς κ.λπ.). Για 
την τεκμηρίωση του καθεστώτος του υπόχρεου, προσκομίζονται στο Δήμο τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά. 

 
Άρθρο 18 

Κατηγορίες παροχών. 
α) Οι παροχές με βάση τη χρήση τους διακρίνονται σε: 
1.Ύδρευσης 
2. Πυροσβεστικές 
3. Κτηνοτροφικές 
4. Προσωρινές ορισμένου χρόνου, για εργοταξιακή ή άλλη χρήση. 
Οι πυροσβεστικές παροχές φέρουν πυροσβεστικούς κρουνούς, η θέση τους καθορίζεται από 
το Δήμο σε συνεργασία με την πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Δασική Υπηρεσία και 
χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Δεν χορηγούνται παροχές για 
πότισμα αγρών, δενδροφυτειών, κήπων, πισίνων και για κάθε άλλη χρήση που δεν συνάδει 
με την έννοια της υδροδότησης κτίσματος.  
Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση των παροχών για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο 
χορηγήθηκαν, αλλιώς ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη διακοπή υδροδότησης από την 
συγκεκριμένη παροχή, μετά από έκθεση του προσωπικού του Δήμου που είναι 
επιφορτισμένος με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών και απόφαση του Δημάρχου. 
Ο Δήμος προβαίνει στην αυτεπάγγελτη κατάργηση των προσωρινών παροχών ορισμένου 
χρόνου, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκαν και πάντως 
με τη συμπλήρωση 1 έτους από τη χορήγησή τους. 
Η χρήση των παροχών αυτών μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
εφόσον προσκομισθούν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τα απαραίτητα δικαιολογητικά η με 
τεκμηριωμένη αιτιολογία ζητήσει την παράταση της. 
Οι εργοταξιακές παροχές για ανέγερση οικοδομών τοποθετούνται στο στάδιο των εργασιών 
και χορηγούνται μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Αποχαρακτηρίζονται από 
εργοταξιακές, δηλαδή προσωρινές, μετατρέπονται σε οριστικές μετά την υποβολή της 
οικοδομικής Άδειας θεωρημένης για το τελικό στάδιο εργασιών και μεταφέρονται στην 
οριστική θέση. 
Οι εργοταξιακές παροχές που χορηγούνται για κατασκευή Δημοσίων και Δημοτικών έργων, 
καταργούνται μετά την αποπεράτωση των έργων. 

 
Άρθρο 19 
Υδρόμετρα 

1. Για κάθε υδρευόμενο χώρο (κατοικία, επιχείρηση, κ.λπ.), μπορεί να γίνεται ξεχωριστή 
παροχή και να χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο.  
2. Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής.  
3. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην 
παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκόμενου ύδατος ή στην διαγραφή 
καταναλωθείσης ποσότητας, συνεπάγεται την διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε 
βάρος του υδρολήπτη προστίμου. Το ύψος του προστίμου  καθορίζεται με απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου.   
4. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την προστασία και καλή λειτουργία του υδρομέτρου 
του.  
5. Τα υδρόμετρα θα σφραγίζονται από το Δήμο με μολυβδοσφραγίδες ή με οποιοδήποτε 
πρόσφορο τρόπο.  

 



Άρθρο 20 
Χώρος υδρομέτρων 

1. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε χώρο που να είναι εύκολα προσπελάσιμος και να 
ευρίσκεται στην είσοδο του οικοπέδου.   
2. Σε περίπτωση διέλευσης από τον χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων 
αποχέτευσης πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Όταν απαιτείται 
μετατόπιση των ανωτέρω εγκαταστάσεων αυτό θα πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνες 
των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρις ότου 
συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.  

 
 

Άρθρο 21 
Έλεγχος-Επισκευή και συντήρηση υδρομέτρων 

Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από την συνήθη 
κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή, επεκτείνεται, εάν είναι δυνατόν, στις 
εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την 
περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, το υδρόμετρο δεν 
λειτουργούσε κανονικά ή υπάρχει αφανής διαρροή η χρέωση γίνεται με βάση την 
κατανάλωση του αντίστοιχου τετραμήνου του προηγούμενου έτους.  

 
 

Άρθρο 22 
Αντικατάσταση 

Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από το Δήμο, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης 
ή παρουσιάζουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη.  

 
 

Άρθρο 23 
Επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης 

1. Απαγορεύεται ρητώς στους πάντες, πλην του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου που 
ορίζεται με απόφαση Δημάρχου και του υδρονομέα η επέμβαση στα δίκτυα ύδρευσης 
(εσωτερικό και εξωτερικό) και στους χώρους λήψης ύδατος (υδρομαστεύσεις, φρεάτια και 
δεξαμενές).  
2. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων, 
τιμωρούνται με πρόστιμο όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του 
παρόντος κανονισμού.  

 
 

Άρθρο 24 
Όδευση Δικτύων Ύδρευσης 

 1. Σε περιοχές εντός οικισμού η όδευση των δικτύων διανομής και μεταφοράς νερού θα 
γίνεται στους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου.  
2. Όπου δεν υπάρχει σχέδιο (πολεοδόμηση) η όδευση των ανωτέρω δικτύων θα είναι 
ελεύθερη.  
3. Σε περίπτωση μετατόπισης των δικτύων διανομής και μεταφοράς ύδατος από ένα 
οικόπεδο, λόγω ανέγερσης οικοδομής σε αυτό, θα υποβάλλεται αίτηση από τον 
ενδιαφερόμενο με αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και η μετατόπιση θα γίνεται με 
δαπάνες του Δήμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που ζητείται μετατόπιση δικτύων, ο 
ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση προς το Δήμο, η οποία θα εξετάζεται για την 



ικανοποίηση ή μη του αιτήματος από την ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή και η δαπάνη 
μετατόπισης θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.  

 
Άρθρο 25 

Διευθέτηση παλαιών παροχών 
Παλαιές παροχές που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα εκ του παρόντος κανονισμού θα 
διευθετηθούν με ενέργειες του Δήμου.  
 
 
 

Άρθρο 26 
Καταβολή τελών και προστίμων 

Τα πρόστιμα του παρόντος κανονισμού ύδρευσης καθορίζονται με πρόσφατη (από 1 έως 5 
έτη) κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα τέλη ύδρευσης και τα πρόστιμα, 
εφόσον βεβαιώνονται, θα αποστέλλονται προς είσπραξη στο Δημόσιο Ταμείο Χανίων. Εάν οι 
υπόχρεοι δεν εξοφλήσουν εντός δίμηνης προθεσμίας, θα διακόπτεται υποχρεωτικά η 
παροχή.  
 

Άρθρο 27 
Ειδικές περιπτώσεις 

Ο Δήμος καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και την 
διανομή του σε όλο το νησί στα πλαίσια των υδατικών συνθηκών και δυνατοτήτων. Δεν έχει 
καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά είναι δυνατόν να 
προκύψει λόγω της ποιότητας από τη χρήση του νερού.  
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης, όπως ανεπάρκεια νερού ή 
δικτύων κλπ., δύναται να χρησιμοποιούνται πηγές ύδρευσης των οποίων η ποιότητα του 
νερού δεν είναι σταθερή και κατάλληλη για πόση.  
Σε ειδικές περιπτώσεις, που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, και για την 
παρούσα δημοτική περίοδο, θα αποφαίνεται η διαρκής ομάδα με αντικείμενο την 
«Αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης νερού» για την υποστήριξη της Δημάρχου στην άσκηση 
των καθηκόντων της που έχει συγκροτηθεί με την υπ΄αριθμ. 22/2020.  
 
 
 

Άρθρο 28 
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τιμωρείται σύμφωνα με τον 
Ποινικό Κώδικα.  
 
 

Άρθρο 29 
Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τις δημοσιεύσεώς του κατά τον τρόπο που προβλέπει το 
άρθρο 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006). 

 




