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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/31-01-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: «Επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2020».
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 31-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου
518/28-01-2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νισύρου για να λάβει απόφαση στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Δήμου Νισύρου για να λάβει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.

Παρόντες
Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου

Απόντες
1. Χαράλαμπος Διακομιχάλης
2. Κατσιματίδου Άννα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα πέντε μέλη ο πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 3ο θέμα, λέει τα παρακάτω:
Θέτω υπόψιν σας την με αρ. 6153/31.12.2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με την Επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και
αποχέτευσης έτους 2020, η οποία λέει τα ακόλουθα:
“Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019), ο ορισμός των φόρων, τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών διενεργείται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις
που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Για την επιβολή τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη:
 Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, όπου ορίζεται, ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος
δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης, τα δικαιώματα
επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.
 Τα οριζόμενα στην της υπ’ αριθμ. 38347/27-07-2018 κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018) με
θέμα την Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της αριθμ.
7028/2004 (Β΄253) απόφασης,
 Οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης’’,
 Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167)
 Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014)
 Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», στις οποίες 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.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να:
 Καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας 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,
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Μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται
φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
Καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που
αναλογούν στην υπηρεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία από την διαχείριση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης του
Δήμου Νισύρου:
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των εσόδων από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και
αποχέτευσης κατά τη χρήση 2018 έχει ως ακολούθως:
Κωδικοί εσόδων
0321
0322
0323.01
0323.02
0324
0342
0343
3219
Σύνολο

Περιγραφή
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
Τέλος ύδρευσης
Πωλήσεις ύδατος (μέσω δικτύου)
Πωλήσεις ύδατος (με βυτιοφόρο)
Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως
Τέλη χρήσεως υπονόμων
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης
Λοιπά έσοδα

Εισπραχθέντα έσοδα
χρήσης 2018
96,78 €
8.118,49 €
37.623,23 €
3.624,00 €
502,54 €
1.809,84 €
268,32 €
33.725,15 €
85.768,35 €

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των εσόδων από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και
αποχέτευσης για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019 έχει ως ακολούθως:
Κωδικός
Περιγραφή
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
00322 Τέλος ύδρευσης
0323.01 Πωλήσεις ύδατος (μέσω δικτύου)
0323.02 Πωλήσεις ύδατος (με βυτιοφόρο)
0323.04 Πωλήσεις ύδατος (από μονάδα πώλησης νερού)
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων
0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Σύνολο εσόδων ύδρευσης - αποχέτευσης έως 31/12/2019

Εισπραχθέντα
532,28 €
8.101,53 €
29.834,93 €
3.291,98 €
14,86 €
305,59 €
217,75 €
1.790,37 €
128,04 €
9.512,55 €
1.009,49 €
17.693,03 €
779,75 €
73.212,15 €

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να
ανέλθει συνολικά στο ύψος των 73.212,15 €.
Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα κατά τη χρήση
του 2018 έχει ως ακολούθως:
Κωδικός
25.6021.01
25.6052
25.6063.01
25.6142.01
25.6211.01
25.6262.01
25.6262.02
25.6263
25.6264

Περιγραφή
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ.)
Αναλύσεις νερού
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας εργ. αφαλάτωσης
Συντήρηση δικτύου ύδρευσης
Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Πληρωθέντα
66.697,45 €
18.448,33 €
1.478,93 €
1.490,48 €
45.000,00 €
4.324,19 €
3.239,19 €
3.774,19 €
1.116,00 €
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25.6633
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ.)
25.6662.01
Προμήθεια σωληνώσεων
25.6671
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
25.6672.01
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (μονάδες αφαλάτωσης)
25.6672.02
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (αντλιοστάσια)
25.7131.01
Προμήθεια αντλιών
25.7135
Λοιπός εξοπλισμός
25.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων
Σύνολο δαπανών 2018 υπηρεσίας 25

2.945,00 €
3.992,80 €
2.830,49 €
2.938,80 €
996,96 €
4.798,80 €
3.682,80 €
39.979,62 €
207.734,03 €

Πρέπει να σημειωθεί πως το έτος 2018 δαπάνες συνολικούς ύψους 121.698,68 € είναι χρηματοδοτούμενες και συγκεκριμένα:
 ποσό ύψους 8.481,60 € χρηματοδοτήθηκαν από τα αδιάθετα υπόλοιπα της τακτικής επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα (πρώην
Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) έως 31/12/2018,
 ποσό ύψους 47.938,80 € χρηματοδοτήθηκαν από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης ΚΑΠ για τη λειτουργία της μονάδας
αφαλάτωσης έτους 2018 και
 ποσό ύψους 65.545,28 € χρηματοδοτήθηκαν από το αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους
της χώρας έτους 2018.
Συνεπώς, το ποσό των δαπανών που χρηματοδοτήθηκε από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης ανήλθε στο
ύψος των 85.768,35 €.
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το έτος 2018 δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εισπράξεις του 2018 από τα τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης και αποχέτευσης ύψους 85.768,35 € και στις αντίστοιχες δαπάνες που πληρώθηκαν από αυτά ύψους 85.738,35 €.
2. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2019
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα κατά την περίοδο
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του 2019 έχει ως ακολούθως:
Κωδικός
Περιγραφή
25.6021.01
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
25.6052
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
25.6063.01
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
25.6142.01
Αναλύσεις νερού
25.6211.01
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας εργ. αφαλάτωσης
25.6234
Μισθώματα μεταφορικών μέσων
25.6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
25.6262.01
Συντήρηση δικτύου ύδρευσης
25.6262.02
Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης
25.6262.04
Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης
25.6264
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
25.6633
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)
25.6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
25.6662.01
Προμήθεια σωληνώσεων
25.6672.01
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (μονάδες αφαλάτωσης)
25.6672.02
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (αντλιοστάσια)
25.7135.01
Λοιπός εξοπλισμός
25.7135.02
Προμήθεια αντλιών
25.7312.02
Εξορθολογισμός Ύδρευσης Νισύρου
25.8111
Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
25.8121
Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
Σύνολο δαπανών 2019 υπηρεσίας 25

Πληρωθέντα
67.837,36 €
19.056,01 €
939,81 €
1.413,25 €
25.000,00 €
24.738,00 €
520,80 €
18.237,61 €
16.742,48 €
23.227,20 €
3.995,55 €
3.000,00 €
9.884,52 €
4.384,64 €
16.851,16 €
934,83 €
6.153,28 €
4.941,84 €
9.547,38 €
141,11 €
310,00 €
257.856,83 €

Πρέπει να σημειωθεί πως το έτος 2019 δαπάνες συνολικούς ύψους 184.644,68 € είναι χρηματοδοτούμενες και συγκεκριμένα:
 ποσό ύψους 20.952,50 € χρηματοδοτήθηκαν κατά 13.765,61 € από τα αδιάθετα υπόλοιπα της τακτικής επιχορήγησης για επενδύσεις και
έργα (πρώην Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) έως 31/12/2018 και κατά 7.186,89 € από την τακτική επιχορήγηση για
επενδύσεις και έργα (πρώην Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) του 2019.
 ποσό ύψους 65.078,36 € χρηματοδοτήθηκαν κατά 49.511,20 € από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης ΚΑΠ για τη λειτουργία της
μονάδας αφαλάτωσης έτους 2018 και κατά 15.567,16 € από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης ΚΑΠ για τη λειτουργία της
μονάδας αφαλάτωσης έτους 2019 και τέλος
 ποσό ύψους 98.613,82 € χρηματοδοτήθηκαν κατά 30.986,60 € από το αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης σε μικρούς νησιωτικούς και
ορεινούς Δήμους της χώρας έτους 2018 και κατά 67.627,22 € από το αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης σε μικρούς νησιωτικούς και
ορεινούς Δήμους της χώρας έτους 2019.
Συνεπώς, το ποσό των δαπανών που χρηματοδοτήθηκε από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης ανήλθε στο
ύψος των 73.212,15 €.
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Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι το έτος 2019 δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εισπράξεις του 2019 από τα τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης και αποχέτευσης ύψους 73.212,15 € και στις αντίστοιχες δαπάνες που πληρώθηκαν από αυτά ύψους 73.212,15 €.
Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020
Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οικονομικού έτους 2020.
Οι υφιστάμενοι συντελεστές των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Νισύρου για το 2019, σύμφωνα με την
195/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου, είναι οι ακόλουθοι:
Α. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
1. Το τέλος προμήθειας του υδρομέτρου ½΄΄ ορίζεται στα 30,00€.
2. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:
 Για κατοικίες 120,00€.
 Για επαγγελματικές στέγες 150,00€.
Τα έξοδα τοποθέτησης, υλικά, εργασία, κ.λπ. βαρύνουν τον καταναλωτή.
3. Τέλος διακοπής 20,00€ και επανασύνδεσης: 50,00€ για όλες τις κατηγορίες.
4. Επιβάλλεται πρόστιμο 150,00€ σε καταναλωτές που αποδεδειγμένα έχουν παρέμβει στο υδρόμετρο τους ή στο δίκτυο ύδρευσης, προς
όφελος τους.
5. Πάγιο τέλος ύδρευσης:
 Για κατοικίες 5,18 € και για επαγγελματικές στέγες 7,25 €.
6. Πώληση ύδατος με βυτίο του καταναλωτή η τιμή καθορίζεται στα 2,00 €/m3.
7. Πώληση ύδατος με βυτίο της ΔΕΥΑΝ, η τιμή καθορίζεται, ανάλογα την περιοχή ως εξής:
 Μανδράκι (ζώνη 3 χλμ.): 30,00 €/8m3.
 Μανδράκι, Πάλοι: 50,00 €/8m3.
 Λυές: 90,00 €/16m3.
 Εμπορειός: 75,00 €/8m3.
 Ηφαίστειο, Νικειά : 90,00 €/8m3 και 120,00 €/16m3.
8. Αξία καταναλισκόμενου ύδατος από οικίες και επαγγελματικές στέγες, σε τρείς κλίμακες:
 Για κατανάλωση από 1-60 m3: 1,12€/m3.
 Για κατανάλωση από 61-120 m3: 1,21€/m3.
 Για κατανάλωση από 121-απεριόριστα m3: 1,30€/m3.
Β. ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης:
 Για κατοικίες 120,00€.
 Για επαγγελματικές στέγες 150,00€.
Τα έξοδα τοποθέτησης, υλικά, εργασία, κ.λπ. βαρύνουν τον καταναλωτή.
2. Πάγιο τέλος αποχέτευσης: ενιαίο για οικίες-επαγγ. στέγες 2,57€.
3. Αξία αποχέτευσης με βάσει την καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος, σε τρείς κλίμακες:
 Για κατανάλωση από 1-60 m3: 0,00€/m3.
 Για κατανάλωση από 61-120 m3: 0,11€/m3.
 Για κατανάλωση από 121-απεριόριστα m3: 0,20€/m3.
4. Τέλος εκκένωσης βόθρων και διάθεσης λυμάτων:
 25,00€ με το μικρό βυτιοφόρο όχημα.
 50,00€ με το μεγάλο βυτιοφόρο όχημα.
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η έκδοση των λογαριασμών θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο.
2. Το όριο διακοπής της υδροδότησης ορίζεται στα 200,00€ ανά παροχή ύδρευσης.
3. Καταβολή εγγύησης από τον μισθωτή οικίας 150,00€.
4. Εγγύηση από τον μισθωτή επαγγελματικής στέγης 200,00€.
5. Δεν επιβάλλονται τέλη ύδρευσης αποχέτευσης σε ακίνητα του Δήμου Νισύρου. Στη ρύθμιση αυτή δεν εμπίπτουν δημοτικά ακίνητα τα
οποία είναι μισθωμένα σε ιδιώτες.
6. Η μεταφορά ύδατος με βυτιοφόρο όχημα του Δήμου επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που έχουν ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο και όχι σε
αγροτικούς δρόμους.
7. Το βυτιοφόρο όχημα ύδατος ΚΧΕ7745 ικανοποιεί τις ανάγκες μεταφοράς ύδατος στις δημοτικές δεξαμενές, στα Νικειά και στον
Εμπορείο και κατ’ εξαίρεση στην περιοχή του Ηφαιστείου και στις Λυές.
Υπολογισμός εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
Ο υπολογισμός των αναμενόμενων εισπράξεων (δυνατότητας είσπραξης) από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης που
βεβαιώθηκαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 4
Αναλυτικά:
Εισπράξεις βεβαιωθέντων ΠΟΕ - ομάδα εσόδων «32» έτους 2018
(+) Θετική Διαφορά εισπραχθέντων ανάμεσα στις απαιτήσεις Π.Ο.Ε. έτους 2019 και έτους 2018
(=) Δυνατότητα εισπράξεων από εισπρακτέα υπόλοιπα εντός του 2020
4

ΑΔΑ: Ω8Κ4ΩΚΜ-5ΨΞ
Για το Δήμο Νισύρου:
Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30/11/2018

30/11/2019

31/12/2018

3219
3212
3214

Λοιπά έσοδα
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

32.336,49 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
16.728,61 €
685,45 €

33.725,15 €
0,00 €
0,00 €

32.336,49 €

17.414,06 €

33.725,15 €

Σύνολα:

Δεδομένου ότι η διαφορά είναι αρνητική, μπορεί να εκτιμηθεί, ότι από τον Κ.Α.Ε «32» δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2020
ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 33.725,15 €.
Το ανωτέρω ποσό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό ως διαφορά ανάμεσα στην πίστωση των Κ.Α.Ε. 3212 & 3214 ως προς το σκέλος των
εσόδων και στο ποσό του Κ.Α.Δ. 25.8511 ως προς το σκέλος των δαπανών.
Αναλυτικά:
A. Υπολογισμός εισπρακτέου υπολοίπου της 31/12/2019 (απαιτήσεις από την ύδρευση και αποχέτευση):
ΚΑΕ

Περιγραφή

0321
0322
0323.01
0323.02
0323.04
0324
0341
0342
0343
2112
2114
3212
3214
Σύνολα:

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
Τέλος ύδρευσης
Πωλήσεις ύδατος (μέσω δικτύου)
Πωλήσεις ύδατος (με βυτιοφόρο)
Πωλήσεις ύδατος (από μονάδα πώλησης νερού)
Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
Τέλη χρήσεως υπονόμων
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

Εισπρακτέα
Υ 30/11/2019
96,78 €
8.026,81 €
31.488,49 €
1,98 €
14,86 €
88,70 €
96,78 €
1.700,16 €
162,27 €
3.581,28 €
336,46 €
17.277,18 €
913,52 €
63.785,27 €

Εκτίμηση
βεβαιωθέντων
31/12/2019
629,06 €
13.984,76 €
49.447,31 €
3.291,98 €
14,86 €
394,29 €
314,53 €
2.984,94 €
241,62 €
12.853,14 €
1.310,76 €
34.005,79 €
1.598,97 €
121.072,01 €

Εκτίμηση
εισπραχθέντων
31/12/2019
532,28 €
8.101,53 €
29.834,93 €
3.291,98 €
14,86 €
305,59 €
217,75 €
1.790,37 €
128,04 €
9.512,55 €
1.009,49 €
17.693,03 €
779,75 €
73.212,15 €

Εισπρακτέα Υ
31/12/2019
96,78 €
5.883,23 €
19.612,38 €
0,00 €
0,00 €
88,70 €
96,78 €
1.194,57 €
113,58 €
3.340,59 €
301,27 €
16.312,76 €
819,22 €
47.859,86 €

B. . Υπολογισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων (Κ.Α.Δ. 85):
Κ.Α.Ε. 3212 «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης»
Κ.Α.Ε. 3214 «Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης»
Μείον (-) Δυνατότητα εισπράξεων από εισπρακτέα υπόλοιπα εντός του 2020
Διαφορά (Κ.Α.Ε. 25.8511)

45.334,44 €
2.525,42 €
(-) 33.725,15 €
14.134,71 €

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στον προϋπολογισμό εσόδων έτους 2020 θα εγγραφούν πιστώσεις από τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης συνολικού ύψους 102.599,23 € (όπως αναλύεται και στον πίνακα παρακάτω).
Εκτίμηση εσόδων 2020 (με τους υφιστάμενους συντελεστές 2019)

73.212,15 €

Εκτίμηση εισπραχθέντων κωδικού "32" του 2019

-18.472,78 €

Εκτίμηση επαναβεβαιωμένων εσόδων 2020 (εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/2019)

47.859,86 €

Εκτιμώμενα έσοδα 2020

102.599,23 €

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας
ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Κωδικός
25.6021.01
25.6022
25.6052

Περιγραφή
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Π/Ϋ 2020
53.000,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
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25.6063.01
25.6063.02
25.6142.01
25.6211.01
25.6234
25.6253
25.6262.01
25.6262.02
25.6262.03
25.6262.04
25.6263
25.6264
25.6322
25.6633
25.6641
25.6662.01
25.6662.02
25.6662.03
25.6672.01
25.6672.02
25.7135.01
25.7135.02

Προμήθεια ειδών ατομ. προστασίας
Προμήθεια γάλακτος
Αναλύσεις νερού
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας εργ. αφαλάτωσης
Μισθώματα μεταφορικών μέσων
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Συντήρηση δικτύου ύδρευσης
Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης
Επισκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης (έκτακτες βλάβες)
Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ.)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Προμήθεια σωληνώσεων
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (μονάδες αφαλάτωσης)
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (αντλιοστάσια)
Λοιπός εξοπλισμός
Προμήθεια αντλιών
Προμήθεια και εγκατάσταση μίας μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης για το εργοστάσιο της αφαλάτωσης
25.7311.01
του Δήμου Νισύρου
25.7312.02
Εξορθολογισμός Ύδρευσης Νισύρου
25.7312.03
Ύδρευση-Αποχέτευση Πάλων
25.7312.04
Νέο δίκτυο ύδρευσης Μανδρακίου
25.7336.02
Επισκευή δεξαμενών στην περιοχή Πάλοι και Νικειών του Δ. Νισύρου
25.7412.01
Μελέτη κατασκευής αγωγού μεταφοράς λυμάτων Πάλοι -ΕΕΛ
25.7412.03
Μελέτη "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Μανδρακίου Νισύρου"
25.7412.04
Επικαιροποίηση μελέτης συστήματος ύδρευσης - αποχέτευσης Πάλων
25.8115
Διάφορα Έξοδα
25.8116
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
25.8511
Προβλέψεις
Σύνολο δαπανών υπηρεσίας 25 έτους 2019

500,00 €
1.000,00 €
1.413,25 €
50.000,00 €
50.000,00 €
1.000,00 €
20.000,00 €
14.500,00 €
2.000,00 €
24.800,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €
1.500,00 €
0,00 €
5.523,88 €
10.000,00 €
1.000,00 €
644,13 €
2.000,00 €
63.872,00 €
27.572,62 €
1.500,00 €
1.500,00 €
20.000,00 €
19.840,00 €
17.112,00 €
9.920,00 €
340,46 €
84,07 €
14.134,71 €
459.257,12 €

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι δαπάνες που θα απαιτηθούν το 2020 για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης
του Δήμου Νισύρου και την εύρυθμη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 459.257,12 €.
Από τις ανωτέρω δαπάνες:
1. οι κάτωθι, συνολικού ύψους 347.140,31 €, θα χρηματοδοτηθούν από ειδικευμένες πιστώσεις (πλήν των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης
– αποχέτευσης):
Κωδικός

Περιγραφή

Εγκεκριμένος
Π/Ϋ

Ποσό
Χρημ/σης

25.6021.01

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

53.000,00 €

17.000,00 €

25.6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση αορίστου χρόνου

15.000,00 €

5.000,00 €

25.6211.01

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
παραγωγικής διαδικασίας εργ.
αφαλάτωσης

50.000,00 €

50.000,00 €

25.6234

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

50.000,00 €

50.000,00 €

25.6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

1.000,00 €

1.000,00 €

25.6262.01

Συντήρηση δικτύου ύδρευσης

20.000,00 €

20.000,00 €

25.6262.02

Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης

14.500,00 €

14.500,00 €

Φορέας Χρηματοδότησης
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης ΚΑΠ για
τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης έτους 2019
(ΚΑΕ 5112)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης ΚΑΠ για
τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης έτους 2019
(ΚΑΕ 5112)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης ΚΑΠ για
τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης έτους 2019
(ΚΑΕ 5112)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
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25.6262.03

Επισκευή δικτύου ύδρευσης και
αποχέτευσης (έκτακτες βλάβες)

25.6262.04

Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
6.967,84 € : Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της
επιχορήγησης ΚΑΠ για τη λειτουργία της μονάδας
αφαλάτωσης
έτους
2019
(ΚΑΕ
5112)
17.832,16 € : Από την επιχορήγηση ΚΑΠ για τη
λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης έτους 2020 (ΚΑΕ
0619.01)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
Από την επιχορήγηση ΚΑΠ για τη λειτουργία της
μονάδας αφαλάτωσης έτους 2020 (ΚΑΕ 0619.01)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης σε
μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας
έτους 2019 (ΚΑΕ 5113)
Από την επιχορήγηση ΚΑΠ για τη λειτουργία της
μονάδας αφαλάτωσης έτους 2020 (ΚΑΕ 0619.01)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της τακτικής επιχορήγησης
για επενδύσεις και έργα έτους 2019 (ΚΑΕ 5112)
1.000,00 € : Από την τακτική επιχορήγηση για
επενδύσεις και έργα έτους 2020 (ΚΑΕ 1311)
1.000,00 € : Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της τακτικής
επιχορήγησης για επενδύσεις και έργα έτους 2019
(ΚΑΕ 5112)

2.000,00 €

2.000,00 €

Συντήρηση και επισκευή μονάδας
αφαλάτωσης

24.800,00 €

24.800,00 €

25.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων

10.000,00 €

482,42 €

25.6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων

2.000,00 €

2.000,00 €

25.6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

1.500,00 €

1.500,00 €

25.6633

Προμήθεια χημικού υλικού
(Απολυμαντικά, χημικά κλπ.)

5.000,00 €

5.000,00 €

25.6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων

9.000,00 €

9.000,00 €

25.6662.01

Προμήθεια σωληνώσεων

1.500,00 €

1.372,78 €

25.6672.01

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
(μονάδες αφαλάτωσης)

10.000,00 €

10.000,00 €

25.7135.01

Λοιπός εξοπλισμός

644,13 €

644,13 €

25.7135.02

Προμήθεια αντλιών

2.000,00 €

2.000,00 €

25.7311.01

Προμήθεια και εγκατάσταση μίας
μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης για το
εργοστάσιο της αφαλάτωσης του Δήμου
Νισύρου

63.872,00 €

63.872,00 €

25.7312.02

Εξορθολογισμός Ύδρευσης Νισύρου

27.572,62 €

96,98 €

20.000,00 €

20.000,00 €

19.840,00 €

19.840,00 €

17.112,00 €

17.112,00 €

Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της τακτικής επιχορήγησης
για επενδύσεις και έργα έτους 2019 (ΚΑΕ 5112)

9.920,00 €

9.920,00 €

Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της τακτικής επιχορήγησης
για επενδύσεις και έργα έτους 2019 (ΚΑΕ 5112)

430.260,75 €

347.140,31 €

25.7336.02
25.7412.01
25.7412.03
25.7412.04
Σύνολα:

Επισκευή δεξαμενών στην περιοχή Πάλοι
και Νικειών του Δ. Νισύρου
Μελέτη κατασκευής αγωγού μεταφοράς
λυμάτων Πάλοι -ΕΕΛ
Μελέτη "Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης οικισμού Μανδρακίου
Νισύρου"
Επικαιροποίηση μελέτης συστήματος
ύδρευσης - αποχέτευσης Πάλων

Από την επιχορήγηση ΚΑΠ για τη λειτουργία της
μονάδας αφαλάτωσης έτους 2020 (ΚΑΕ 0619.01)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της τακτικής επιχορήγησης
για επενδύσεις και έργα έτους 2019 (ΚΑΕ 5112)
Από την τακτική επιχορήγηση για επενδύσεις και έργα
έτους 2020 (ΚΑΕ 1311)
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα της τακτικής επιχορήγησης
για επενδύσεις και έργα έτους 2019 (ΚΑΕ 5112)

Συνεπώς οι δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης θα ανέλθουν στο ύψος των
112.116,81 €.
Συμπεράσματα:
Κατά συνέπεια τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 102.599,23 €, πλέον μέρους του
αδιάθετου υπολοίπου της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) ύψους 48.613,11 €, μέρους της επιχορήγησης για
επενδύσεις και έργα 2020 που αναμένεται να καταβληθεί στον Δήμο ύψους 21.000,00 €, μέρους του αδιάθετου υπολοίπου της
χρηματοδότησης των ΚΑΠ για την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης ύψους 78.967,84 €, μέρους της επιχορήγησης των ΚΑΠ για
την λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης 2020 που αναμένεται να καταβληθεί στον Δήμο ύψους 96.704,16 € και μέρους του αδιάθετου
υπολοίπου της χρηματοδότησης των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων της χώρας ύψους 101.855,20 € εκτιμάται ότι
υπολείπονται των δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2020 οι οποίες προβλέπεται ότι θα
ανέλθουν στο ύψος των 459.257,12 € κατά 9.517,58 €.
Το ανωτέρω ποσό προτείνεται να καλυφθεί από την ακόλουθη μεταβολή:
Α. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
1. Το τέλος προμήθειας του υδρομέτρου ½΄΄ ορίζεται στα 30,00€.
2. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:
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 Για κατοικίες 120,00€.
 Για επαγγελματικές στέγες 150,00€.
Τα έξοδα τοποθέτησης, υλικά, εργασία, κ.λπ. βαρύνουν τον καταναλωτή.
3. Τέλος διακοπής 20,00€ και επανασύνδεσης: 50,00€ για όλες τις κατηγορίες.
4. Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€ σε καταναλωτές που αποδεδειγμένα έχουν παρέμβει στο υδρόμετρο τους ή στο δίκτυο ύδρευσης, προς
όφελος τους.
5. Πάγιο τέλος ύδρευσης:
 Για κατοικίες 5,18 € και για επαγγελματικές στέγες 7,30 €.
6. Πώληση ύδατος με βυτίο του καταναλωτή η τιμή καθορίζεται στα 2,00 €/m3.
7. Πώληση ύδατος με βυτίο, η τιμή καθορίζεται, ανάλογα την περιοχή ως εξής:
 Μανδράκι (ζώνη 3 χλμ): 30,00 €/8m3.
 Μανδράκι, Πάλοι: 50,00 €/8m3.
 Λυές: 90,00 €/16m3.
 Εμπορειός: 75,00 €/8m3.
 Ηφαίστειο, Νικειά : 90,00 €/8m3 και 120,00 €/16m3.
8. Αξία καταναλισκόμενου ύδατος από οικίες και επαγγελματικές στέγες, σε τρείς κλίμακες:
 Για κατανάλωση από 1-60 m3: 1,12€/m3.
 Για κατανάλωση από 61-120 m3: 1,21€/m3.
 Για κατανάλωση από 121-απεριόριστα m3: 1,30€/m3.
Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Β. ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης:
 Για κατοικίες 120,00€.
 Για επαγγελματικές στέγες 150,00€.
Τα έξοδα τοποθέτησης, υλικά, εργασία, κ.λπ. βαρύνουν τον καταναλωτή.
2. Πάγιο τέλος αποχέτευσης: ενιαίο για οικίες-επαγγ. στέγες 2,57€.
3. Αξία αποχέτευσης με βάσει την καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος, σε τρείς κλίμακες:
 Για κατανάλωση από 1-60 m3: 0,05 €/m3.
 Για κατανάλωση από 61-120 m3: 0,11€/m3.
 Για κατανάλωση από 121-απεριόριστα m3: 0,20€/m3.
4. Τέλος εκκένωσης βόθρων και διάθεσης λυμάτων:
 25,00€ με το μικρό βυτιοφόρο όχημα.
 50,00€ με το μεγάλο βυτιοφόρο όχημα.
Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η έκδοση των λογαριασμών θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο.
2. Το όριο διακοπής της υδροδότησης ορίζεται στα 200,00€ ανά παροχή ύδρευσης.
3. Καταβολή εγγύησης από τον μισθωτή οικίας 150,00€.
4. Εγγύηση από τον μισθωτή επαγγελματικής στέγης 200,00€.
5. Δεν επιβάλλονται τέλη ύδρευσης αποχέτευσης σε ακίνητα του Δήμου Νισύρου. Στη ρύθμιση αυτή δεν εμπίπτουν δημοτικά ακίνητα τα
οποία είναι μισθωμένα σε ιδιώτες.
6. Η μεταφορά ύδατος με βυτιοφόρο όχημα του Δήμου επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που έχουν ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο και όχι σε
αγροτικούς δρόμους.
7. Το βυτιοφόρο όχημα ύδατος ΚΧΕ7745 ικανοποιεί τις ανάγκες μεταφοράς ύδατος στις δημοτικές δεξαμενές, στα Νικειά και στον
Εμπορείο και κατ’ εξαίρεση στην περιοχή του Ηφαιστείου και στις Λυές.
Η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1) Το αρ. 266 παρ. 7 του Ν.3852/2010.
2) Το αρ. 266 παρ. 7 του Ν.3852/2010.
3) Την με αρ. πρ. 6153/31.12.2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
4) Την με αρ. 195/2018 προηγούμενη απόφαση του ΔΣ Νισύρου.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Προτείνει τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2020 να καθοριστούν, ως εξής:
Α. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
1. Το τέλος προμήθειας του υδρομέτρου ½΄΄ ορίζεται στα 30,00€.
2. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:
 Για κατοικίες 120,00€.
 Για επαγγελματικές στέγες 150,00€.
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Τα έξοδα τοποθέτησης, υλικά, εργασία, κ.λπ. βαρύνουν τον καταναλωτή.
3. Τέλος διακοπής 20,00€ και επανασύνδεσης: 50,00€ για όλες τις κατηγορίες.
4. Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00€ σε καταναλωτές που αποδεδειγμένα έχουν παρέμβει στο υδρόμετρο τους ή στο δίκτυο ύδρευσης, προς
όφελος τους.
5. Πάγιο τέλος ύδρευσης:
 Για κατοικίες 5,18 € και για επαγγελματικές στέγες 7,30 €.
6. Πώληση ύδατος με βυτίο του καταναλωτή η τιμή καθορίζεται στα 2,00 €/m3.
7. Πώληση ύδατος με βυτίο, η τιμή καθορίζεται, ανάλογα την περιοχή ως εξής:
 Μανδράκι (ζώνη 3 χλμ): 30,00 €/8m3.
 Μανδράκι, Πάλοι: 50,00 €/8m3.
 Λυές: 90,00 €/16m3.
 Εμπορειός: 75,00 €/8m3.
 Ηφαίστειο, Νικειά : 90,00 €/8m3 και 120,00 €/16m3.
8. Αξία καταναλισκόμενου ύδατος από οικίες και επαγγελματικές στέγες, σε τρείς κλίμακες:
 Για κατανάλωση από 1-60 m3: 1,12€/m3.
 Για κατανάλωση από 61-120 m3: 1,21€/m3.
 Για κατανάλωση από 121-απεριόριστα m3: 1,30€/m3.
Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Β. ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης:
 Για κατοικίες 120,00€.
 Για επαγγελματικές στέγες 150,00€.
Τα έξοδα τοποθέτησης, υλικά, εργασία, κ.λπ. βαρύνουν τον καταναλωτή.
2. Πάγιο τέλος αποχέτευσης: ενιαίο για οικίες-επαγγ. στέγες 2,57€.
3. Αξία αποχέτευσης με βάσει την καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος, σε τρείς κλίμακες:
 Για κατανάλωση από 1-60 m3: 0,05 €/m3.
 Για κατανάλωση από 61-120 m3: 0,11€/m3.
 Για κατανάλωση από 121-απεριόριστα m3: 0,20€/m3.
4. Τέλος εκκένωσης βόθρων και διάθεσης λυμάτων:
 25,00€ με το μικρό βυτιοφόρο όχημα.
 50,00€ με το μεγάλο βυτιοφόρο όχημα.
Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η έκδοση των λογαριασμών θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο.
2. Το όριο διακοπής της υδροδότησης ορίζεται στα 200,00€ ανά παροχή ύδρευσης.
3. Καταβολή εγγύησης από τον μισθωτή οικίας 150,00€.
4. Εγγύηση από τον μισθωτή επαγγελματικής στέγης 200,00€.
5. Δεν επιβάλλονται τέλη ύδρευσης αποχέτευσης σε ακίνητα του Δήμου Νισύρου. Στη ρύθμιση αυτή δεν εμπίπτουν δημοτικά ακίνητα τα
οποία είναι μισθωμένα σε ιδιώτες.
6. Η μεταφορά ύδατος με βυτιοφόρο όχημα του Δήμου επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που έχουν ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο και όχι σε
αγροτικούς δρόμους.
7. Το βυτιοφόρο όχημα ύδατος ΚΧΕ7745 ικανοποιεί τις ανάγκες μεταφοράς ύδατος στις δημοτικές δεξαμενές, στα Νικειά και στον
Εμπορείο και κατ’ εξαίρεση στην περιοχή του Ηφαιστείου και στις Λυές.
Β) Η παρούσα να διαβιβαστεί στο ΔΣ Νισύρου για έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 3/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 31-01-2020
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΤΣΕ ΑΝΝΑ
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