
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ. Αποφ.: 329/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από  το  Πρακτικό  Αρ.  18/04-12-2015
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Καθορισμός τελών  ύδρευσης,  για το οικ.
έτος 2016 & εφεξής.

  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου  που  βρίσκεται  στο  παλαιό  Δημοτικό  Κατάστημα  επί  της  οδού
Λασκαρίνας  3α , σήμερα στις 4 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 19865/30-11-2015
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
με  αποδεικτικό  ή  γνωστοποιήθηκε  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  κ.κ.  Δημοτικούς
Συμβούλους,  στον  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ελεούσας  και  στους
Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης  κοινοποιήθηκε  ή  γνωστοποιήθηκε  στους  Προέδρους  των
Τοπικών  Συμβουλίων  Νέων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Πασσαρώνος,  Εκάλης  και
Μολοσσών. 
   Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις
(24), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Λιάκος Παναγιώτης
2. Σταλίκας Γεώργιος

  3.  Βότσικας Αλκιβιάδης 
  4.  Σφήκας Νικόλαος 
  5.  Γεωργούλη Γιαννούλα
  6.  Καρατασίτσας Ανέστης  
  7.  Μαλισσόβας Παναγιώτης
8. Γρίβας Περικλής

  9.  Μάστακας Θωμάς 
10.  Μιχάλης Στέφανος 
11.  Μπότσιου Δήμητρα
12.  Λάμπρου Δημήτριος 
13. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος

14. Γκουγιάννος Ευάγγελος 
15. Γαρδίκος Βασίλειος 
16. Τσακανίκας Δημήτριος 
17. Λεοντίου Κων/νος 
18. Γκαραλέας Δημήτριος
19. Xανδόλιας Απόστολος 
20. Καλογήρου Ιωάννα
21. Στέφος Θεόδωρος
22. Καλόγηρος Δημήτριος
23. Μανούσης Σωτήριος
24. Ματσάγκας Εμμανουήλ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ράρρας Φώτιος

2. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
3. Βούζας Χρυσόστομος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
 Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 
 Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 
 Ο  υπηρεσιακός  Γραμματέας  κ.  Δρόσος  Ιωάννης  για  την  τήρηση  των

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επί του 16  ου   θέματος της ημερήσιας διάταξης:    

  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λάμπρου Δημήτριο ο οποίος
αναφέρθηκε  στα  κυριότερα  σημεία  της  έγγραφης  εισήγησης  του  τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είχε σταλεί στα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής για λήψη σχετικής εισηγητικής Απόφασης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η
οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 262/2015 Απόφασή της υιοθέτησε την σχετική
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πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και το ίδιο πρότεινε να πράξει και το
Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια κατέθεσε την πρόταση αυτή, που είχε αποσταλεί
έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:
  «Από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  19  του  από  24-9/20-10-58  Β.  Δ/τος  «Περί
κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων
των  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  ορίζεται  ότι  σε  όσους  κάνουν  χρήση  δημοτικών  ή
κοινοτικών κτημάτων,  έργων ή υπηρεσιών,  ο  Δήμος ή η Κοινότητα  δικαιούται  να
επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση Δ.Σ.
   Επίσης  και  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  17  του  νόμου  1080/80  «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
ΟΤΑ νομοθεσίας και  άλλων τινών συναφών διατάξεων» ορίζεται  ότι  τα τέλη αυτά
πρέπει  να καλύπτουν όλες γενικά τις  ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται  ο
Δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης
υπηρεσίας. 
  Ύστερα  από  την  ψήφιση  του  Ν.  4172/2013  τροποποιήθηκαν  οι  διαδικασίες
κατάρτισης  του  προϋπολογισμού,  μεταφέροντας  κατά  πρώτον  την  προθεσμία
υποβολής σχεδίου προϋπολογισμού, από την εκτελεστική στην οικονομική επιτροπή
μέχρι  5/9  και  κατά  δεύτερον  προστέθηκε  ο  έλεγχος  του  σχεδίου  από  το
παρατηρητήριο  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο.Τ.Α.  και  η  διατύπωση
παρατηρήσεων στον Δήμο προκειμένου αυτός να τις λάβει  υπόψη και να υποβάλλει
τον  προϋπολογισμό  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μέχρι  31/10  ώστε  να  ψηφιστεί  το
αργότερα μέχρι 15/11. 
  Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. ρεαλιστικών και
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία, καθώς και η παρακολούθηση σε μηνιαία βάση
της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α
  Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α.
στον προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησής τους, όπου αυτό
κρίνεται  αναγκαίο  και  ιδίως  όταν  τα  έσοδα  εμφανίζονται  υπέρ  εκτιμημένα  και  μη
ρεαλιστικά.
  Με βάση δε την ΚΥΑ υπ΄  αριθμ. 26945/31-072015  (ΑΔΑ:ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν), 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.
  Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υποβολής σχεδίου
του προϋπολογισμού, από την εκτελεστική στην οικονομική επιτροπή μέχρι την 5-9-
2015  και  στη  συνέχεια  να  πραγματοποιηθεί  ο  έλεγχος  του  σχεδίου  από  το
παρατηρητήριο  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο.Τ.Α.  και  η  διατύπωση
παρατηρήσεων  στον  Δήμο,  είναι  η  προηγούμενη  λήψη  απόφασης  επιβολής  και
καθορισμού των ανταποδοτικών τελών, μεταξύ των οποίων και των τελών ύδρευσης.
  Ενόψει  των  πιο  πάνω  και  λόγω  της  έγκαιρης  και  σύννομης  κατάρτισης  του
προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2016  με  βάση  τις  διατάξεις  του
άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’,  τις  διατάξεις  του
άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167)  και της σχετικής υποχρέωσης στη λήψη από το
Δημοτικό Συμβούλιο της απόφασης καθορισμού του ύψους των συντελεστών του
ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  ύδρευσης   για  το  έτος  2016,  παρακαλούμε  να
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εισηγηθείτε  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης.
  Η  σχετική  απόφαση  που  θα  ληφθεί  αφορά  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  και  ο
καθορισμός των νέων  συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των
εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2016 σε συνάρτηση με το
κόστος παροχής της υπηρεσίας. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου  Ζίτσας 

Ι. Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων 

Ι. Απολογιστικά στοιχεία Οικονομικού έτους 2014

1. Για το έτος 2014 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.033.808,61 €.

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου   2014 (ΚΑ Προϋπολογισμού 032 -2112-
3212) εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 338.045,94 €.

3. Για την περίοδο  Ιούλιος -  Δεκέμβριος  2014 εισπράχθηκε ποσό συνολικού
ύψους 695.762,67 € (ΚΑ Προϋπολογισμού 032 -2112-3212).  

ΙΙ. Απολογιστικά στοιχεία Οικονομικού έτους 2015

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 εισπράχθηκε 

2.   ποσό συνολικού ύψους 295.811,96 ευρώ.

3. Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  και  εκτιμήσεις   των  αρμοδίων

υπηρεσιών θα εισπραχθούν μέχρι 31/12/2015, ποσό ύψους 828.715,75 ευρώ, τα

οποία αφορούν την περίοδο  Ιουλίου - Δεκεμβρίου   2015.

4.  Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συνολικές εισπράξεις από

το  ανταποδοτικό  τέλος  ύδρευσης   για  το  οικονομικό  έτος  2015,  εκτιμάται  θα

ανέλθουν στο ποσό συνολικού ύψους: 1.124.527,71 ευρώ.

 Ι. Πρόβλεψη - εκτίμηση εσόδων

Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμόν

355/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίσθηκαν τα τέλη ύδρευσης για το

2015 και έχουν ως παρακάτω ανά δημοτική ενότητα.

Α1.Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος:
1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
2. 0,60  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
3. 0,63 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,

αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α2. Δημοτική Ενότητα Εκάλης:

1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,

αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α3. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών:

1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
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2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,

αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α4. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας:

1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,

αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α5. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών:

1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,

αγροκτήματα κ.λ.π.).
B. Δικαίωμα αρχικής σύνδεσης παροχών ύδρευσης:

1. 50,00 €  για στάβλους.
2. 88,00 €  για οικίες.
3. 103,00 €   για καταστήματα – αγροκτήματα με κτίσμα.
4. 147,00 €   για βιομηχανίες, επιχειρήσεις και πτηνοτροφεία.

  Το ποσό αυτό αφορά δικαίωμα συνδέσεων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό
Ύδρευσης, χωρίς συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκσκαφής και αποκατάστασης,
που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
  Η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται  κατά 120,00 ευρώ επιπλέον όταν ο Δήμος
αναλαμβάνει τις δαπάνες των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης ύστερα από
αίτημα του ιδιοκτήτη. 
 Γ. Αποκαταστάσεις βλαβών, διακοπή και επανασύνδεση παροχών ύδρευσης:

1. Ποσό  25,00  €  για  εργασίες  αποκατάστασης  βλαβών  στο  δίκτυο  από  το
υδροδοτούμενο ακίνητο έως το υδρόμετρο του καταναλωτή.

2. Ποσό 30,00 € για δικαίωμα διακοπής παροχής ύδρευσης.
Ποσό 30,00 € για δικαίωμα επανασύνδεσης (μετά από διακοπή παροχής).

 Σύμφωνα με το τέλος το οποίο διαμορφώθηκε (Α.Δ.Σ 355/2014) και τα κυβικά 
κατανάλωσης νερού  όπως  έχουν καταμετρηθεί για το σύνολο του 2014, εκτιμάται  
το ύψος των εσόδων  για το οικονομικό έτος  2015 να είναι όπως αποτυπώνεται στον
παρακάτω πίνακα.

Κατηγορίες Κυβικά

κατανάλωσης /

υδρόμετρα

Σύνολο

Ύδρευση κατανάλωση  1.243.480 644.122,64
Πάγιο 11.480 241.080,00
Εκτίμηση  εισπράξεων

οφειλών  Π.Ο.Ε ύδρευσης
239.325,07

ΣΥΝΟΛΟ 1.124.527,71

Σύνολο εκτιμώμενων εσόδων 2015 υπηρεσίας ύδρευσης  1.124.527,71 €.
I. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η

εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :
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1.                       Απολογιστικά δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Χρονική περίοδος ΠΟΣΟ

Υπηρεσία ύδρευσης Τιμολογηθέντα 2014 818.327,15

Υπηρεσία ύδρευσης Οφειλές 2013 55.794,16

Υπηρεσία ύδρευσης Λοιπές δαπάνες
ύδρευσης για

συμμετοχή σε έργα

159.306,87

ΣΥΝΟΛΟ 1.033.428,18

Περιγραφή Α΄ Εξάμηνο  2014 ποσό

Υπηρεσία ύδρευσης Τιμολογηθέντα 249.645,62

Υπηρεσία ύδρευσης Ενταλθέντα 207.819,63

Υπηρεσία ύδρευσης Πληρωθέντα 146.606,25

2.                     Απολογιστικά και προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα οικονομικού έτους (χρήσης) 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 
Κωδικός

Λογαριασμού
Περιγραφή

Πληρωθέντα
Σύνολο

02.25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 212.164,80

 

02.25.6011.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) 36.232,11

02.25.6041.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) 20.040,00

02.25.6051.002
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 1.104,36

02.25.6051.003
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  ΤΥΔΚΥ 4.529,04

02.25.6054.001
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
ΙΚΑ 5.158,95

02.25.6061.001 Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ 264,60
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02.25.6061.003 Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 268,14

02.25.6211.001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια
ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας  Δήμου 
Ζίτσας 31.700,09

02.25.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 53.606,23
02.25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.568,43
02.25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.752,75

02.25.6264.001
Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού  αντλιοστασίων-γεωτρήσεων 1.865,91

02.25.6279.001
Αμοιβή για μέτρηση των υδρομέτρων 
ύδρευσης ΤΚ-ΔΚ Δήμου Ζίτσας 15.553,39

02.25.6279.002

Επίβλεψη και παρακολούθηση πόσιμου 
ύδατος - έλεγχος χλωρίωσης και ανάλυσης 
αποβλήτων για το περιβάλλον - χλωρίωση 
δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης 8.141,37

02.25.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 155,40
02.25.6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ ) 160,00
02.25.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 772,44

02.25.6633.002
Προμήθεια χλωρίου και λοιπά χημικά για 
ανάγκες ΤΔ  Δήμου Ζίτσας 1.230,00

02.25.6641.001
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση  μεταφορικών 
μέσων 5.972,21

02.25.6641.002
Προμήθεια καυσίμων για εργαλεία χειρός (με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης) 94,78

02.25.6641.003
Προμήθεια  λιπαντικών  μεταφορικών μέσων 
και εργαλείων εσωτερικής καύσης 236,16

02.25.6662.008
Προμήθεια  υλικών συντήρησης δικτύου 
ύδρευσης  Δήμου 13.026,27

02.25.6671.001
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 
μέσων γενικά 1.311,34

02.25.6671.002 Προμήθεια  ελαστικών  μεταφορικών μέσων 0,00

02.25.6672.001
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
αντλιοστασίων γεωτρήσεων 955,83

02.25.7131.001 Προμήθεια μικροεργαλείων 299,00
02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.166,00
 ΣΥΝΟΛΟ 212.164,80

Κατά  συνέπεια  για  το  οικονομικό  έτος  2015  οι  δαπάνες  που
πραγματοποιήθηκαν  μέχρι  τις  30/06/2015  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της
υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας  ανήλθαν στο ύψος των 212.164,80 €. Οι
αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο 7  ου   – 12  ου   /2015 αναμένεται να ανέλθουν στο
ύψος των 912.362,91 €.

Ως εκ τούτου το σύνολο των πραγματοποιηθέντων αναγκών του Δήμου για
την  κάλυψη  των  αναγκών  της  υπηρεσίας  ύδρευσης  για  το  2015  θα  ανέλθει
συνολικά στο ποσό των 1.124.527,71 ευρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ.
26945/31-07-2015  ΚΥΑ  του  Υπ.  Οικονομικών  και  Εσωτερικών
(ΑΔΑ:ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) με θέμα την  Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2016, οι εγγραφές στο σκέλος
των  δαπανών  που  αφορούν  σε  ανταποδοτικές  υπηρεσίες  (όπως  υπηρεσία
ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ 2016 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 2015. 

Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2015 εκτιμάται ότι
δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2015, τότε
το  ποσό  που  δεν  καλύπτεται  θα  πρέπει  να  συνυπολογιστεί  στην  απόφαση
καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2016, επιφέροντας αύξηση αυτών η
η να πραγματοποιηθεί μείωση των δαπανών. 
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Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2015 εκτιμάται ότι
θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2015, τότε το
ποσό  που  υπερκαλύπτεται  θα  πρέπει  να  συνυπολογιστεί  στην  απόφαση
καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2016, επιφέροντας μείωση αυτών. 

Κατά συνέπεια, για τον προσδιορισμό του ποσοστού του τέλους ύδρευσης
οικονομικού  έτους  2016  θα  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  μας  το  έλλειμμα  /
πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στο 2015 για το οποίο παρατηρούμε ότι δεν θα
υπάρξει διαφορά πλεονάσματος η ελλείμματος, τυχόν οφειλές συνυπολογίζονται
στις δαπάνες του επόμενου έτους για τον καθορισμό των τελών. 

II. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2016

1 Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  λαμβάνοντας  υπόψη τους  τα  ανωτέρω στοιχεία,
κατάρτισαν  πίνακα  με  τις  προβλεπόμενες  δαπάνες  της  υπηρεσίας  ύδρευσης
όπως αναλύονται ακολούθως:

Πρόβλεψη Δαπανών  υπηρεσίας ύδρευσης  2016
Λογαριασμός Περιγραφή Προτεινόμενος

2016

02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.195.006,11
02.25.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

73.000,00

02.25.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές

600,00

02.25.6021.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου 
χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

12.500,00

02.25.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές

150,00

02.25.6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

40.100,00

02.25.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές

150,00

02.25.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου  ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ

2.400,00

02.25.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σε σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου  ΤΥΔΚΥ

9.500,00

02.25.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου

3.125,00

02.25.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
ΙΚΑ

10.500,00

02.25.6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής 
ασφάλισης 

30.521,00

02.25.6061.001 Προμήθεια γάλακτος μονίμων Δ.Υ 1.400,00
02.25.6061.002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 1.000,00
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εργαζομένων  Δ.Υ
02.25.6061.003 Προμήθεια γάλακτος έκτακτου προσωπικού 950,00
02.25.6061.004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έκτακτου 

προσωπικού
600,00

02.25.6061.005 Παροχή γάλα στο προσωπικό αορίστου χρόνου 400,00
02.25.6061.006 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας - ένδυσης 

στο προσωπικό αορίστου χρόνου
250,00

02.25.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 
τελών και φόρων 

31.000,00

02.25.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια 
ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας  Δήμου 
Ζίτσας 

102.000,00

02.25.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 446.792,64
02.25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00
02.25.6262.003 Συντήρηση επισκευή δεξαμενών ύδρευσης 

Δήμου
2.000,00

02.25.6262.004 Συντήρηση  επισκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου 2.000,00
02.25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00
02.25.6264.001 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού  αντλιοστασίων-γεωτρήσεων
24.600,00

02.25.6264.003 Συντήρηση εργαλείων - φορητών μηχανημάτων 
ύδρευσης

1.000,00

02.25.6275.002 Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης ΤΔ  Δήμου 20.000,00
02.25.6279.001 Αμοιβή για μέτρηση των υδρομέτρων ύδρευσης 

ΤΚ-ΔΚ Δήμου Ζίτσας 
24.600,00

02.25.6279.002 Επίβλεψη και παρακολούθηση πόσιμου ύδατος -
έλεγχος χλωρίωσης και ανάλυσης αποβλήτων 
για το περιβάλλον - χλωρίωση δεξαμενών και 
αντλιοστασίων ύδρευσης 

24.600,00

02.25.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.900,00
02.25.6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( ΚΤΕΟ ) 400,00
02.25.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων
300,00

02.25.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00
02.25.6633.002 Προμήθεια χλωρίου και λοιπά χημικά για 

ανάγκες ΤΔ  Δήμου Ζίτσας
4.000,00

02.25.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση  μεταφορικών 
μέσων

38.000,00

02.25.6641.002 Προμήθεια καυσίμων για εργαλεία χειρός (με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης)

1.300,00

02.25.6641.003 Προμήθεια  λιπαντικών  μεταφορικών μέσων και 
εργαλείων εσωτερικής καύσης

6.000,00

02.25.6662.003 Προμήθεια  υδρομέτρων   Δήμου 3.000,00
02.25.6662.008 Προμήθεια  υλικών συντήρησης δικτύου 

ύδρευσης  Δήμου
60.000,00

02.25.6662.020 Προμήθεια καπάκια μεταλλικά για δεξαμενές 
ύδρευσης 

2.000,00

02.25.6671.001 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 
γενικά

8.000,00

02.25.6671.002 Προμήθεια  ελαστικών  μεταφορικών μέσων 2.000,00
02.25.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

αντλιοστασίων γεωτρήσεων
15.000,00

02.25.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.000,00
02.25.7131.001 Προμήθεια μικροεργαλείων 500,00
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02.25.7131.006 Προμήθεια  πάγιου εξοπλισμού Γεωτρήσεων 15.000,00
02.25.7131.009 Προμήθεια Χλωριοτών 1.500,00
02.25.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.900,00
02.25.8115 Διάφορα έξοδα 148.967,47

 ΣΥΝΟΛΟ 1.195.006,11
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας

ύδρευσης  για το έτος 2016 αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.195.006,11
€.
2 Προβλέψεις  εσόδων  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  σύμφωνα  με  τα

ισχύοντα τέλη ύδρευσης 

Σύμφωνα  με  τα   ισχύοντα  τέλη  ύδρευσης  -  παγίου  -  νέων  συνδέσεων
επανασυνδέσεων   του  2015,  τα  καταμετρηθέντα  κυβικά  μέτρα  κατανάλωσης
νερού  του  έτους  2014 και  τους  εγκατεστημένους  υδρομετρητές  (παροχές)  στο
σύνολο τους  η πρόβλεψη των εσόδων για το 2016 εκτιμάται ως ακολούθως :
Πρόβλεψη εσόδων έτους 2016 με ισχύοντα τέλη ύδρευσης

Κατηγορίες Κυβικά

κατανάλωσης 

Σύνολο

Ύδρευση

κατανάλωση νερού 
1.243.480 644.122,64

Πάγιο (υδρόμετρα) 11.480 241.080,00
Λοιπά  έσοδα

υπηρεσίας

ύδρευσης 

1.136,00

Εισπράξεις  Π.Ο.Ε

ύδρευσης 
308.667,47

ΣΥΝΟΛΟ 1.195.006,11

Συμπεράσματα: 

Εκτιμώντας  το  ύψος των εσόδων τα  οποία  αναμένεται  σύμφωνα με  τις
παροχές και τα καταγραμμένα κ.μ. κατανάλωσης νερού να ανέλθουν στο ποσό
του 1.195.006,11 €, καθώς και η κάλυψη των  εκτιμώμενων δαπανών  οι οποίες
είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης ότι θα
ανέλθουν στο ποσό των 1.195.006,11 €, προτείνεται το τέλος ύδρευσης το πάγιο
οι  νέες  συνδέσεις  καθώς  και  οι  επανασυνδέσεις  που  θα  πραγματοποιηθούν,
έχοντας  υπόψη την ανταποδοτικότητα του τέλους  να παραμείνουν αμετάβλητα
για το οικονομικό έτος 2016 και ειδικότερα ως ακολούθως. 

 Τέλος ύδρευσης από 01-01-2016 ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου ως εξής:
Α1.Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος:

1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
2. 0,60  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες

     3. 0,63 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,
αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α2. Δημοτική Ενότητα Εκάλης:
    1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
    2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
    3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,
αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α3. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών:
   1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
   2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
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   3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,
αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α4. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας:
   1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
   2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
   3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,
αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α5. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών:

1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,

αγροκτήματα κ.λ.π.).
B. Δικαίωμα αρχικής σύνδεσης παροχών ύδρευσης:

1. 50,00 €  για στάβλους.
2. 88,00 €  για οικίες.
3. 103,00 €   για καταστήματα – αγροκτήματα με κτίσμα.
4. 147,00 €   για βιομηχανίες, επιχειρήσεις και πτηνοτροφεία.

  Το ποσό αυτό αφορά δικαίωμα συνδέσεων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό
Ύδρευσης, χωρίς συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες εκσκαφής και αποκατάστασης,
που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
  Η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται  κατά 120,00 ευρώ επιπλέον όταν ο Δήμος
αναλαμβάνει τις δαπάνες των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης ύστερα από
αίτημα του ιδιοκτήτη. 
Γ. Αποκαταστάσεις βλαβών, διακοπή και επανασύνδεση παροχών ύδρευσης:

1.Ποσό  25,00  €  για  εργασίες  αποκατάστασης  βλαβών  στο  δίκτυο  από  το
υδροδοτούμενο ακίνητο έως το υδρόμετρο του καταναλωτή.

2. Ποσό 30,00 € για δικαίωμα διακοπής παροχής ύδρευσης.
      3.Ποσό 30,00 € για δικαίωμα επανασύνδεσης (μετά από διακοπή)    
  Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι προ Φ.Π.Α.

Πίνακας Ανακεφαλαίωσης:

Προβλεπόμενα έσοδα από την επιβολή του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους χρήσης 2016

1.195.006,11

Προβλεπόμενες δαπάνες υπηρεσίας ύδρευσης 2016 1.195.006,11

Διαφορά: ΜΗΔΕΝ

Έσοδα που εγγράφονται στον προϋπολογισμό 2016  1.195.006,11

Κ.Α.Ε Εσόδων 032 Υπηρεσία ύδρευσης(άρθρο 19 ΒΔ 
24/9 -20/10/1958)  

886.338,64

Κ.Α.Ε Εισπράξεις Π.Ο.Ε από ύδρευση 3213 848.298,75

ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Κ.Α.Ε 25.8511.001

539.631,28

  Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΥ  ΖΙΤΣΑΣ»  κ.  Μανούση  Σωτηρίου,  ο  οποίος  είπε  ότι  καταψηφίζει  την
εισήγηση,  καθώς  θεωρεί  ότι  στην  πράξη  υπάρχει  αύξηση  των  δημοτικών  τελών
καθώς το εισόδημα των δημοτών έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και ο απλός λαός
υπερφορολογείται.  Πρότεινε  δε,  να υπάρξει  κεντρικός σχεδιασμός από το κράτος,
από τον προϋπολογισμό του οποίου οι  Δήμοι  να χρηματοδοτούνται,  η φορολογία
των μεγάλων επιχειρήσεων να αυξηθεί, να μειωθούν τα τέλη στις κατοικίες και τις
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μικρές  επιχειρήσεις  και  να  ληφθεί  μέριμνα  μείωσης  των  τελών  για  ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες.  
  Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ»  κ.  Ματσάγκας
Εμμανουήλ, στη συνέχεια πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα, έκπτωσης των τελών
σε συνδημότες που πληρούν τα κριτήρια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και
η σύνταξη μελέτης κοστολόγησης για τεκμηρίωση των δαπανών και των τελών.     
  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σφήκας Νικόλαος στην τοποθέτησή του, αφού πρότεινε
να καθορισθούν τα ίδια τέλη ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητας του Δήμου τα
οποία να κυμαίνονται σε 0,50 ευρώ ανά κυβικό μέτρο νερού, είπε ότι  σε αντίθετη
περίπτωση καταψηφίζει την εισήγηση.  
  Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ κλείνοντας την συζήτηση του θέματος, πρότεινε να
εγκριθεί η εισήγηση ως έχει και επιπλέον σχετικά με την πρόταση του κ. Ματσάγκα
για μελέτης κοστολόγησης για τεκμηρίωση των δαπανών και των τελών, είπε ότι θα
διερευνηθεί η δυνατότητα σύνταξής της, για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς
τον πολίτη, εφόσον το κόστος της δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 ευρώ, στο
οποίο μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί.               
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο
αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, η οποία είναι σύμφωνη με την υπ’
αριθ.  262/2015 εισηγητική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και τις
σχετικές τοποθετήσεις

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Επιβάλλει τέλος ύδρευσης από 1-1-2016 ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου ως εξής:
Α1.Δημοτική Ενότητα Πασσαρώνος:

1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
2. 0,60  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες

     3. 0,63 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,
αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α2. Δημοτική Ενότητα Εκάλης:
    1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
    2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
    3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,
αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α3. Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών:
   1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
   2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
   3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,
αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α4. Δημοτική Ενότητα Ζίτσας:
   1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
   2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
   3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,
αγροκτήματα κ.λ.π.).
Α5. Δημοτική Ενότητα Μολοσσών:

1. Πάγιο τέλος για κάθε παροχή  21 €  ετησίως 
2. 0,40  € κατά κυβικό μέτρο για τις οικίες
3. 0,40 € κατά κυβικό μέτρο για τις λοιπές χρήσεις (καταστήματα, επιχειρήσεις,

αγροκτήματα κ.λ.π.).
B. Δικαίωμα αρχικής σύνδεσης παροχών ύδρευσης:

1. 50,00 €  για στάβλους.
2. 88,00 €  για οικίες.
3. 103,00 €   για καταστήματα – αγροκτήματα με κτίσμα.
4. 147,00 €   για βιομηχανίες, επιχειρήσεις και πτηνοτροφεία.
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  Το  ποσό  αυτό  αφορά  δικαίωμα  συνδέσεων  όπως  προβλέπεται  από  τον
Κανονισμό  Ύδρευσης,  χωρίς  συμμετοχή  του  Δήμου  στις  δαπάνες  εκσκαφής  και
αποκατάστασης, που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
  Η ανωτέρω δαπάνη προσαυξάνεται  κατά 120,00 ευρώ επιπλέον,  όταν ο Δήμος
αναλαμβάνει τις δαπάνες των εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης ύστερα από
αίτημα του ιδιοκτήτη. 
   Γ. Αποκαταστάσεις βλαβών, διακοπή και επανασύνδεση παροχών ύδρευσης:

1.Ποσό  25,00  €  για  εργασίες  αποκατάστασης  βλαβών  στο  δίκτυο  από  το
υδροδοτούμενο ακίνητο έως το υδρόμετρο του καταναλωτή.

2. Ποσό 30,00 € για δικαίωμα διακοπής παροχής ύδρευσης.
      3.Ποσό 30,00 € για δικαίωμα επανασύνδεσης (μετά από διακοπή)    
  Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι προ Φ.Π.Α.

Πίνακας Ανακεφαλαίωσης:

Προβλεπόμενα έσοδα από την επιβολή του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους χρήσης 2016

1.195.006,11

Προβλεπόμενες δαπάνες υπηρεσίας ύδρευσης 2016 1.195.006,11

Διαφορά: ΜΗΔΕΝ

Έσοδα που εγγράφονται στον προϋπολογισμό 2016  1.195.006,11

Κ.Α.Ε Εσόδων 032 Υπηρεσία ύδρευσης(άρθρο 19 
ΒΔ 24/9 -20/10/1958)  

886.338,64

Κ.Α.Ε Εισπράξεις Π.Ο.Ε από ύδρευση 3213 848.298,75

ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Κ.Α.Ε 25.8511.001

539.631,28

                                                                                                                                                
Μειοψηφούντων  των  Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ.  Μανούση  Σωτηρίου  και  Σφήκα
Νικολάου.
    H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  329/2015
    Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

                                                     Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου

12

ΑΔΑ: 7ΖΨ4ΩΡΓ-ΞΡ4


	Έδρα: Ελεούσα
	Ακριβές Απόσπασμα
	Δημοτικού Συμβουλίου

		2015-12-16T12:41:51+0200
	Athens




