
                                                                                                                                                        
ΔΗΜΟΣ   ΝΕΜΕΑΣ       
ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      

    
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το Πρακτικό της αριθμό  16/24-11-2020   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεμέας . 
Αριθμός  Απόφασης - 180 
                   

Περί :Αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης για το τέλος 2021 και εφεξής   
   

Σήμερα  την  24η      του μήνα  Νοεμβρίου  έτους  2020  ημέρα  Τρίτη    , το Δημοτικό 

Συμβούλιο Νεμέας   συνήλθε  σε   συνεδρίαση η οποια έλαβε χώρα δια περιφοράς κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-Δημόσιες Υπηρεσίες 

της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-

11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 

Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και της  αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών (κατά τις 

προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκαν με τις 

αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) , με  ώρα  έναρξης 10:30πμ και 

ώρα λήξης 12:30μμ ,ύστερα από την ’αριθμ.     6253/19-11-2020     πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  που επιδόθηκε    στους Δημοτικούς Συμβούλους  

και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 74 

του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) 

Ο Δήμαρχος  κ. Φρούσιος Κωνσταντίνος ο οποίος ήταν παρών  κλήθηκε νόμιμα με 
την αριθμ. 6253/19-11-2020     όμοια Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.6 Ν.4555/2018  

 Ο  πρόεδρος   διαπίστωσε    μετά από επικοινωνία  πως υπάρχει νόμιμη απαρτία 
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα    (21) Δημοτικών Συμβούλων  ήταν παρόντες είκοσι 
ένα   (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι    και ονομαστικά οι : 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες Πρόεδροι  Κοινοτήτων: Ουδείς  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Δαρσινός Αναστάσιος(πρόεδρος) 
2. Παπαλαμπροπούλου-Μπασανιώτη Ελένη        

(Αντιπρ/δρος) 
3. Παλυβού Ευαγγελία(Γραμματέας) 
4. Σκάζας Σωτήριος 
5. Καρκώνης Αθανάσιος 
6. Σελλάς Γεώργιος 
7. Μπενέκος Σπυρίδων 
8. Ζάχος Πέτρος 
9. Κυριάκος Εμμανουήλ 
10. Ανδριανάκος Ευάγγελος 
11. Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννα 
12. Μπακασέτας (ΖΕΜΠΟΣ) Δημήτριος  
13. Μητραβέλλας  Κωνσταντίνος 
14. Λιμνιάτης Ευάγγελος 
15. Καραχοντζίτης Απόστολος 
16. Δαλιβίγκας Νικόλαος 
17. Κασκαντάμης Παναγιώτης 
18. Κότσιανη Ευγενία 
19. Χρυσικοπούλου Σοφία  
20. Γιαννακόπουλος Απόστολος 
21. Γεωργακόπουλος Χρίστος  

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ουδείς 

 
 

      
.   
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 Παρόντες Πρόεδροι  Κοινοτήτων:Ουδεις (αν  και 
προσκλήθηκαν νόμιμα) 
Απόντες Πρόεδροι  Κοινοτήτων : Μπεξής Ιωάννης (ΔΟΥΚΑΣ) (Νεμέας) 
Παπαϊωάννου Αντώνιος (Αρχ.Νεμέας) Καρυώτης Αντώνιος (Αηδονίων), 
Βουρβόπουλος Θεοφάνης (Αρχ.Κλεωνών), Κόρακας Χαράλαμπος 
(Γαλατά)Σαϊσανάς Σταύρος ( Κουτσίου) , Παπαδόπουλος Νικόλαος (Δάφνης),  
Καραντζιάς Δημήτριος (Καστρακίου) Κυριάκος Δημήτριος,  (Λεοντίου)  
Λεκουσιώτης Γεώργιος (Πετρίου).  
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση  απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το    8ο  θέμα της  
ημερήσιας διάταξης  Περί Αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης για το έτος 
2021 και εφεξής έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής: 

1.Την αριθμ. 17/255/2007   απόφαση του, Δημοτικού Συμβουλίου  που 
νομιμοποιήθηκε με την αριθμ.12846,12845/23-11-2007 απόφαση του Γ.Γ.Π.Π. 
με την οποια ψηφίστηκε ο    Κανονισμός  δικτύου ύδρευσης του Δήμου 
Νεμέας.αντικείμενο του οποιου  είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου 
ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας. 
2. την  αριθμ. 20/246/2008 κανονιστική απόφαση Α.Δ.Σ. που νομιμοποιήθηκε με 
την αριθμ.  821/6-2-2009 όμοια Γ.Γ.Π.Π,   ( σχετ. οι αριθμ. 18/266/23-11-2009 , 
4/43/14-2-2011, 24/264/28-11-2011, 17/218/31-10-2012  Αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου, που έχουν αντίστοιχα νομιμοποιηθεί με τις αριθμ….,1415/8-6-2011, 
986/2-5-2012, 822/11220/10-4-2013 όμοιες Γ.Γ.Α.Δ. ) και ισχύουν για το έτος 
2021  , σύμφωνα με την οποια   
Για τη τοπική κοινότητα Αηδονίων   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 35,00€ 
Για κάθε καφενείο 50,00€ ετησίως, επίσης και ελαιοτριβεία, βιομηχανίες, 
οινοποιεία 100,00€ ετησίως. 
Για τη τοπική κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ. πλέον του παγίου 
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ. πλέον του παγίου 
Για τη τοπική κοινότητα Αρχαίας Νεμέας   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ . 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ.   
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ.  
Για τον οικισμό Δερβενακίων    
Επιβάλλεται τέλος από 1κ.μ. και άνω 0,40€ ανά κ.μ. επιπλέον του παγίου 
Για την τοπική κοινότητα Γαλατά   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ.   
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ.   
Για την τοπική κοινότητα Δάφνης   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ.   
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ.   
Για την τοπική κοινότητα Κουτσίου   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 200κ.μ. 0,50€ ανά κ.μ.   
Από 201κ.μ. και άνω 0,80€ ανά κ.μ.   
Για την τοπική κοινότητα Λεοντίου   

ΑΔΑ: ΨΑΗΕΩΚΔ-3Γ9



 3 

Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ.   
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ.  
Για την τοπική κοινότητα Καστρακίου   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,30€ ανά κ.μ. πλέον του παγίου 
Από 101κ.μ. και άνω 0,45€ ανά κ.μ. πλέον του παγίου και να εξαιρείται η 
κατανάλωση νερού που θα πραγματοποιείται κατά τους μήνες από Οκτώβριο – 
Απρίλιο που είναι η χειμερινή περίοδος, που έχει φυσική ροή και δεν έχει κόστος. 
Για την τοπική κοινότητα Πετρίου   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 35,00€    
Για κάθε καφενείο 50,00€ ετησίως, για κάθε ελαιοτριβείο 100,00€ ετησίως. 
Για την έδρα του Δήμου   
Επιβάλλεται πάγιο 30,00€ ετησίως για κάθε παροχή. 
Από 1 – 200 κ.μ. 0,50€ κατά κυβικό επιπλέον του παγίου 
Από 201- 400κ.μ. 0,80€ κατά κυβικό ετησίως 
Από 401 κ.μ. και πάνω 1,50€/κ.μ. 
3.Την αριθμ. 341/2018 (ΑΔΑ: 9ΙΗΗΩΚΔ-Υ3Π)  απόφαση του Δημοτικού 
συμβουλίου με την οποια: 
Α.1 Αναπροσαρμόστηκαν  τα  τέλη ύδρευσης  για το οικονομικό έτος 
2019 και εφεξής  ως εξής: 
 
Επιβάλλει τέλη για τη Τοπική Κοινότητα Αηδονίων  
Για κάθε παροχή να επιβληθεί πάγιο τέλος 30,00 € ετησίως ανεξαρτήτου 
κατανάλωσης.  
Από 1 μ3  έως 400 μ3 – 0,20/μ3 
Από 400 μ3 και  άνω –   0,50/μ3. 
Επιβάλει για τη Τοπική Κοινότητα Πετρίου. 
Για κάθε παροχή να επιβληθεί πάγιο τέλος 30,00 € ετησίως ανεξαρτήτου 
κατανάλωσης.  
Από 1 μ3  έως 400 μ3 – 0,20/μ3 
Από 400 μ3 και  άνω –  0,50/μ3. 
Καταργηθηκε η  παράγραφος που αφορά την επιβολή τελών της Τ.Κ. 
Καστρακίου ( σύμφωνα με την 246/2008 Α.Δ.Σ. όπως ισχύει μέχρι σήμερα), που 
αναφέρει ότι « Να εξαιρείται η κατανάλωση νερού που θα πραγματοποιείται 
κατά τους μήνες από Οκτώβριο-Απρίλιο που είναι η χειμερινή περίοδος, 
που έχει φυσική ροή και δεν έχει κόστος». 
 
2. Δεν αναπροσαρμόστηκαν  τα τέλη ύδρευσης για τη Δημοτική Κοινότητα Νεμέας 
και τις λοιπές Τοπικές Κοινότητες και παραμένουν ως έχουν διαμορφωθεί και 
επιβληθεί με την 246/2008 κανονιστική ΑΔ.Σ που έχει νομιμοποιηθεί με την αριθμ. 
821/6-2-2009 όμοια Γ.Γ.Π.Π. και ισχύει 
 
Β. Καθορίστηκαν , και επιβλήθηκαν  πρόστιμα και λοιπά τέλη που 
προβλέπονται σε λειτουργικές διαδικασίες της υπηρεσίας ύδρευσης και σε 
εκτέλεση του ισχύοντα  κανονισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Νεμέας(Αριθμ. 
Α.Δ.Σ. 255/3-10-2007, που νομιμοποιήθηκε με την 12846,12845/23-11-2007 
απόφαση Γ.Γ.Π.Πελ/σου ), και συγκεκριμένα 
 
1. Άρθρο 4: Παρεμβάσεις στον υδρομετρητή από τον υδρολήπτη ή τρίτα άτομα 

που ενεργούνται για λογαριασμό του, θεωρείται ως πρόθεση κλοπής νερού και 
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επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ ήτοι σε 500,00€. 

2. Άρθρο 6 παραγρ.2: Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί 
με χώματα ή μπάζα, η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου μας τάσσει στον υπαίτιο 
προθεσμία για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη πάροδό της, επιβάλει 
πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ήτοι σε 50,00€ 

3. Άρθρο 7 παραγρ.1: Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης 
υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου 
μας, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η 
αίτηση διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας ύδρευσης ο οποίος αφού 
διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, συντάσσει τον απαιτούμενο 
προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που 
καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας ήτοι στο κόστος 
προμήθειας των υλικών  από το Δήμο. (κόστος δαπάνης) 

4. Άρθρο 8 παραγρ.2: 2. Για την τοποθέτηση προσωρινών παροχών η αίτηση 
πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

 Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας. 

 Βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. 

 Κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με 
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας ήτοι σε 0,00€, ενιαίο για όλες τις παρόμοιες 
περιπτώσεις. 

5. Άρθρο 12 παραγρ.3: Για κάθε συνδεόμενη παροχή νερού επιβάλλεται δια της 
παρούσης δικαίωμα σύνδεσης παροχής 120,00€ για την έδρα του Δήμου. 
Για κάθε συνδεόμενη παροχή νερού επιβάλλεται δια της παρούσης δικαίωμα 
σύνδεσης παροχής 90,00€ για τις τοπικές κοινότητες. (παρεχόμενη 
υπηρεσία) 

6. Άρθρο 13 παραγρ.6: Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή, 
επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 
του Δήμου μας ήτοι σε 500,00€. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ΄ εκείνον που 
κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησής του, λόγω χρέους υδροδοτείται 
από άλλον υδρολήπτη καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή 
του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. 

7. Άρθρο 17 παραγρ.6: Ο καταναλωτής υποχρεούται να παρακολουθεί ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα το φρεάτιο που έχει τοποθετηθεί ο υδρομετρητής και να 
είναι πάντα σε καλή κατάσταση. Τυχόν κάλυμμα του υδρομετρητή από χώματα 
ή άλλα υλικά βαρύνει τον καταναλωτή και επιφέρει σ’ αυτόν χρηματικό 
πρόστιμο, το ύψος του οποίου, αποφασίζει το Δ.Σ. του Δήμου Νεμέας ήτοι σε 
50,00€. 

8. Άρθρο 18 παραγρ.1: Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμα 
τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα ή άλλο 
τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί 
απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που 
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας και σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Για την έδρα και όλες τις τοπικές κοινότητες 
όποιος στην παροχή του δεν έχει υδρομετρητή θα καταβάλει τέλη ύδρευσης 
500,00€.Για την έδρα και όλες τις τοπικές κοινότητες, όποιος  στην παροχή 
εργοστασίου του δεν έχει υδρομετρητή θα καταβάλλει τέλη ύδρευσης 
1200,00€.   

 
Για φθαρμένες παροχές οι οποίες τακτοποιούνται από το Δήμο θα 
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βεβαιώνονται τα έξοδα τακτοποιήσεως παροχής, επ ονόματι του ιδιοκτήτη της 
παροχής ανάλογα με αυτά της παραγράφου 3 του Β μέρους της παρούσης.  
 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υδρομετρητής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας ή 
κατοικίας κλπ έχει υποστεί βλάβη και δεν επισκευάζεται από τον ιδιοκτήτη της 
παροχής αυτής εντός πέντε (5) ημερών από της ειδοποιήσεώς του από το Δήμο, 
ο Δήμος θα προβαίνει πλην των μέτρων και στη διακοπή της υδρευτικής αυτής 
παροχής με την αντίστοιχη διαδικασία για την επανασύνδεση.   
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 14742/18-2-2019 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού-
Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το οποιο ζητούνται μεταξύ άλλων  διευκρινίσεις στην 
προαναφερόμενη απόφαση σχετικά με το αναφερόμενο ποσό στο σκέλος  Β παρ.4   
και σχετικά με  την παρ. 8 αν αναφέρεται   τέλος ή  για πρόστιμο     
5. Το γεγονός ότι το ανωτέρω έγγραφο δεν απαντήθηκε εκ παραδρομής από την 
υπηρεσία μας  , οπότε η προαναφερθείσα απόφαση δεν νομιμοποιήθηκε αλλά 
εφαρμόστηκε  
6.Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία  , κατάρτισε πίνακα με απολογιστικά στοιχεία 
εσόδων- δαπανών  για τα έτη 2019 & 2020  

Κωδικός  Περιγραφή Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2019 έως 
31-07-2019 

Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2019 έως 
31-12-2019 

Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2020 έως 
31-07-2020 

Εκτιμήσεις 
έως το 
πέρας του 
έτους 2020 

ΕΣΟΔΑ 

0321.001 Δικαιώματα 
σύνδεσης και 
επανασύνδεσης 
με το δίκτυο 

0,00  0,00 0,00 90,00 

0322.001 Τέλος 
ύδρευσης 

0,00 51.184,09 

 

3,0 49.000,00 

0324.001 Λοιπά έσοδα 
της υπηρεσίας 
υδρεύσεως 
(Νέες παροχές) 

720,00 1.020,00 900,00 1100,00 

.2112.001 Από τέλη 
ύδρευσης 
(καταν/ση 
2018) 

121.801,51 146.516,42     82560,89 140.000,00 

2112.002 Πάγια τέλη 
ύδρευσης ΠΟΕ  

0,00 0,00 3449,33 6200,00 

3212.001 Τέλη και 
δικαιώματα 
ύδρευσης 
κατ/γοι Π.Ο.Ε 

79177,07 134.726,39 64.994,69 106.000,00 
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5113.001 χρηματικό 
υπόλοιπο 
τακτικών  
εσόδων 
Προερχόμενα 
από υπόλοιπα 
ανταποδοτικών 
υπηρεσιών 
(ύδρευση) 

 118.545,81  101.398,71 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ  

   

201698,58 
 

 451.992,71  151.907,91   

  
403.788,71 

 

ΕΞΟΔΑ 

Κωδικός Περιγραφή Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2019 έως 
31-07-2019 

Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2019 έως 
31-12-2019 

Απολογιστικά 
στοιχεία από 
1-1-2020 έως 
31-07-2020 

Εκτιμήσεις 
έως το 
πέρας του 
έτους 2020 

25-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 54,660,33  100.319,06  65.072,14 129.000,00 

25-61 Αμοιβες 
αιρετων και 
τρίτων  

3194,24 45.433,60 0,00 31.000,00 

25-62 Παροχές τρίτων 288,00 108.999,86 65.658,00 143.257,34 

25-63 Φόροι-τέλη 150,00 150,00 0,00 150,00 

25-66 Δαπάνες 
Προμήθειας 
αναλωσίμων 

4627,27 34.908,03 1403,00  31.000,00 

25-71 Αγορες κτηρίων 
τεχνικών έργων 
και προμήθειες 
παγιων  

24601,60 49.600,00     0,00 36.764,48 

25-73 Εργα 0,00 0,00 0,00 0,00 

25-81 Πληρωμές ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 3034,42 

    339.410,55 132.133,14 
 

374.206,24 
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Για το έτος 2020 προκύπτει ένα πλεόνασμα ύψους 29582,47 € 
(403.788,71€- 374.206,24€ για το έτος 2021) δηλαδή κατά προσέγγιση   θα 
προκύψει ένα χρηματικό υπόλοιπο ύψους   29582,47 € (αν δεν συνυπολογιστουν 
οι συνεχιζόμενες ενέργειες έτους 2020 συνολικού ύψους 8800,00€ ) , το οποίο θα 
εγγραφεί σε ΚΑΕ 5113 στον Π/Υ του 2021   
Συμπερασματικά σύμφωνα  με τα ανωτέρω και την ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 
(ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253) : 
 τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2021 , καθώς το  πλεόνασμα που έχει 
δημιουργηθεί     ( το οποίο θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 5113) εκτιμάται ότι θα 
καλύψουν τις δαπάνες της   υπηρεσίας των ύδρευσης  έτους 2021  
Συνεπώς δεν απαιτείται αναπροσαρμογή    για το οικον. Έτος 2021  και 
προτείνεται η διατήρηση των υφιστάμενων  
Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία  , κατάρτισε πίνακα με τα προβλεπόμενα έσοδα 
και δαπάνες έσοδα και δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης, όπως αναλύονται 
παρακάτω:  
25ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
Προϋπολογισμός εσόδων έτους  2021 –Εκτιμήσεις είσπραξης δικαιωμάτων 
και τελών έτους 2021 

 

ΕΣΟΔΑ 

Κωδικός  Τίτλος  Προϋπολογιζόμενο ποσό 

0321.001 Δικαιώματα σύνδεσης και 
επανασύνδεσης με το δίκτυο 

120,00 

0322.001 Τέλος ύδρευσης-Πάγιο 2021 60.000,00 

0324.001 Λοιπά εσοδα της υπηρεσίας 
ύδρευσης (νέες παροχές) 

1500,00 

2112.001 (κατανάλωση 2020) 147.000,00 

2112.001 Πάγιο τέλος ύδρευσης ΠΟΕ 5000,00 

3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης  
κατάλογοι ΠΟΕ 

1185.355,90 

5113.001 Χρηματικό υπολοιπο  38382,47-8800,00=29582,47 
 

 

 Γενικό Σύνολο 1.428.558,37 
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ΕΞΟΔΑ  

  Κωδικός                                    Τίτλος                   Προϋπολογιζόμενο ποσό 

25-60 Αμοιβές προσωπικού     119.900,00 

25-61 
Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα 
ν.π         
  

8.000,00 

25-62 Παροχές τρίτων               
124.456,27 
 

25-63 Φόροι-τέλη                           180,00 

25-66 Προμήθεια αναλωσίμων  31.500 

25-71 Προμήθειες παγίων          22.800 

25-73 Έργα                                          0,00 

25-85 
προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπόλοιπων                          

1121.722,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  1.428.558,37 

 

7.Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3853/2010 σύμφωνα με τις οποίες: 
1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, 
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή 
άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε 
επιτροπή του. 
3.Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.   
8. το άρθρο 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): 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." 
9.Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 παρ. ιγ σύμφωνα με τις οποίες : 
Η Οικονομική Επιτροπή : 
Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του 
δήμου, με την επιφύλαξη  της περ. v΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την 
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υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισάγει στο σώμα την αριθμ. 20/195/2020   απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με εισήγηση για  αναπροσαρμογή ή μη 
τελών ύδρευσης για  το έτος 2021 και εφεξής και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο 
όπως αποφασίσει σχετικά. 
O Δημοτικός σύμβουλος κ. Ανδριανάκος Ευάγγελος επικεφαλής της παράταξης 
που αναδείχτηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη μετά από επικοινωνία ,διατύπωσε 
την εξής άποψη (η οποια σημειώνεται ότι δεν συνοδευόταν από εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας καθότι δεν ζητήθηκε η συνδρομή της): 
Να εξαιρούνται οι κοινότητες Καστρακίου, Πετρίου και Αηδονίων από την επιβολή 
τελών για την κατανάλωση νερού που θα πραγματοποιείται κατά τους μήνες από 
Οκτώβριο-Απρίλιο που είναι η χειμερινή περίοδος, και εφόσον είναι πηγαίο δεν 
έχει κόστος άντλησης  
Με την άποψη του κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου  συμφωνήσαν και οι κκ Δημοτικοί 
σύμβουλοι Μπακασέτας Δημήτριος,  Παπαλαμπροπούλου- Μπασανιώτη Ελένη,        
Μητραβέλλας  Κωνσταντίνος, Λιμνιάτης Ευάγγελου  
Η δημοτική σύμβουλος κα Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννα μετά από επικοινωνία 
διατύπωσε την εξής άποψη: θεωρώ  ότι χρειάζεται διαλογική συζήτηση και ως εκ 
τούτου προτείνω να αναβληθεί αν υπάρχει χρονικό περιθώριο για να γίνει δια 
ζώσης. 
Το Δημοτικό  Συμβούλιο αφού  έλαβε υπόψη του: 

 την εισήγηση του κ. Προέδρου,  
 τις διατάξεις τoυ  άρθρου    19  του  από  24-9/20-10-1958   Β.Δ/τος  
 το άρθρο 93 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 
 τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 
 τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 
 το γεγονός ότι τα επιβαλλόμενα τέλη είναι  αντικειμενικά, δίκαια και 

ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας των 
υπόχρεων. 

 Το γεγονός ότι τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας 
και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη με την αύξηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

 Την αριθμ. 20/246/20-10-2008  Α.Δ.Σ. με την οποία είχαν επιβληθεί τα τέλη 
ύδρευσης έτους 2009 και ισχύουν μέχρι σήμερα , που νομιμοποιήθηκε με 
την αριθμ. 821/6-2-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Π.  

 την αριθ. 255/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Περί έγκρισης 
Κανονισμού ύδρευσης Δήμου Νεμέας» 

 Την αριθμ. 341/2018 (ΑΔΑ: 9ΙΗΗΩΚΔ-Υ3Π)  απόφαση του Δημοτικού 
συμβουλίου 

 Την αριθμ. 20/195/2020   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και  μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     
 
1. Δεν Αναπροσαρμόζει τα  τέλη ύδρευσης  για το οικονομικό έτος 2021  
και εφεξής  και παραμένουν όπως είχαν διαμορφωθεί με την  με την αριθμ. 
28/341/2018  (ΑΔΑ: 9ΙΗΗΩΚΔ-Υ3Π)  απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου  
και σύμφωνα με την      αριθμ. 20/195/2020   Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής ,  
σε βάρος     αυτών     που     κάνουν     χρήση     των     υδρευτικών     δικτύων  
των  Κοινοτήτων Αηδονίων, Πετρίου  ως εξής: 
α. Επιβάλλει τέλη για την   Κοινότητα Αηδονίων  
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Για κάθε παροχή να επιβληθεί πάγιο τέλος 30,00 € ετησίως ανεξαρτήτου 
κατανάλωσης.  
Από 1 μ3  έως 400 μ3 – 0,20/μ3 
Από 400 μ3 και  άνω –   0,50/μ3. 
β.Επιβάλλει για την   Κοινότητα Πετρίου. 
Για κάθε παροχή να επιβληθεί πάγιο τέλος 30,00 € ετησίως ανεξαρτήτου 
κατανάλωσης.  
Από 1 μ3  έως 400 μ3 – 0,20/μ3 
Από 400 μ3 και  άνω –  0,50/μ3. 
γ. Δεν εξαιρείται η κοινότητα Καστρακίου από την επιβολή τελών για την 
κατανάλωση νερού που θα πραγματοποιείται κατά τους μήνες από Οκτώβριο-
Απρίλιο που είναι η χειμερινή περίοδος, που έχει φυσική ροή και δεν έχει κόστος 
(δηλαδή καταργηθηκε η   παράγραφος που αφορά την επιβολή τελών της Τ.Κ. 
Καστρακίου ( σύμφωνα με την 246/2008 Α.Δ.Σ. όπως ισχύει μέχρι σήμερα), που 
αναφέρει ότι « Να εξαιρείται η κατανάλωση νερού που θα πραγματοποιείται κατά 
τους μήνες από Οκτώβριο-Απρίλιο που είναι η χειμερινή περίοδος, που έχει 
φυσική ροή και δεν έχει κόστος».) 
2. Δεν αναπροσαρμόζει τα τέλη ύδρευσης για την  Κοινότητα Νεμέας και τις 
λοιπές   Κοινότητες και παραμένουν ως έχουν διαμορφωθεί και επιβληθεί με 
την 246/2008 κανονιστική ΑΔ.Σ που έχει νομιμοποιηθεί με την αριθμ. 821/6-
2-2009 όμοια Γ.Γ.Π.Π. και ισχύει , και σύμφωνα με την εισήγηση της αριθμ. 
20/195/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  δηλαδή ως κατωτέρω: 
Για την   κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ. πλέον του παγίου 
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ. πλέον του παγίου 
Για την   κοινότητα Αρχαίας Νεμέας   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ . 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ.   
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ.  
Για τον οικισμό Δερβενακίων    
Επιβάλλεται τέλος από 1κ.μ. και άνω 0,40€ ανά κ.μ. επιπλέον του παγίου 
Για την   κοινότητα Γαλατά   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ.   
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ.   
Για την   κοινότητα Δάφνης   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ.   
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ.   
Για την   κοινότητα Κουτσίου   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 200κ.μ. 0,50€ ανά κ.μ.   
Από 201κ.μ. και άνω 0,80€ ανά κ.μ.   
Για την   κοινότητα Λεοντίου   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,40€ ανά κ.μ.   
Από 101κ.μ. και άνω 0,50€ ανά κ.μ.  
Για την   κοινότητα Καστρακίου   
Για κάθε παροχή επιβάλλεται πάγιο τέλος 30,00€ ετησίως. 
Από 1 έως 100κ.μ. 0,30€ ανά κ.μ. πλέον του παγίου 
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Από 101κ.μ. και άνω 0,45€ ανά κ.μ. πλέον του παγίου  
Για την κοινότητα της Νεμέας   
Επιβάλλεται πάγιο 30,00€ ετησίως για κάθε παροχή. 
Από 1 – 200 κ.μ. 0,50€ κατά κυβικό επιπλέον του παγίου 
Από 201- 400κ.μ. 0,80€ κατά κυβικό ετησίως 
Από 401 κ.μ. και πάνω 1,50€/κ.μ. 
 3.  Εξακολουθούν να  επιβάλλονται πρόστιμα και λοιπά τέλη που 
προβλέπονται σε λειτουργικές διαδικασίες της υπηρεσίας ύδρευσης και σε 
εκτέλεση του ισχύοντα  κανονισμού δικτύου ύδρευσης Δήμου Νεμέας(Αριθμ. 
Α.Δ.Σ. 255/3-10-2007, που νομιμοποιήθηκε με την 12846,12845/23-11-2007 
απόφαση Γ.Γ.Π.Πελ/σου ), και της αριθμ. 341/2018 (ΑΔΑ: 9ΙΗΗΩΚΔ-Υ3Π)  
απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου  και σύμφωνα με την εισήγηση της αριθμ. 
20/195/2020   Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  και συγκεκριμένα : 

α. Άρθρο 4: Παρεμβάσεις στον υδρομετρητή από τον υδρολήπτη ή τρίτα άτομα 
που ενεργούνται για λογαριασμό του, θεωρείται ως πρόθεση κλοπής νερού και 
επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ ήτοι σε 500,00€. 
β. Άρθρο 6 παραγρ.2: Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί 
με χώματα ή μπάζα, η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου μας τάσσει στον υπαίτιο 
προθεσμία για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη πάροδό της, επιβάλει 
πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ήτοι σε 50,00€ 
γ. Άρθρο 7 παραγρ.1: Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης 
υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου 
μας, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η 
αίτηση διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας ύδρευσης ο οποίος αφού 
διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, συντάσσει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό 
της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας ήτοι στο κόστος προμήθειας των υλικών  
από το Δήμο. (κόστος δαπάνης) 

δ. Άρθρο 8 παραγρ.2: 2. Για την τοποθέτηση προσωρινών παροχών η αίτηση 
πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

 Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας. 

 Βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. 
ε.Άρθρο 12 παραγρ.3: Για κάθε συνδεόμενη παροχή νερού επιβάλλεται δια της 
παρούσης δικαίωμα σύνδεσης παροχής 120,00€ για την έδρα του Δήμου. 

Για κάθε συνδεόμενη παροχή νερού επιβάλλεται δια της παρούσης δικαίωμα 
σύνδεσης παροχής 90,00€ για τις τοπικές κοινότητες. (παρεχόμενη 
υπηρεσία) 
στ.Άρθρο 13 παραγρ.6: Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη 
παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση 
του Δ.Σ. του Δήμου μας ήτοι σε 500,00€. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ΄ 
εκείνον που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησής του, λόγω χρέους 
υδροδοτείται από άλλον υδρολήπτη καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον 
υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. 
ζ.Άρθρο 17 παραγρ.6: Ο καταναλωτής υποχρεούται να παρακολουθεί ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα το φρεάτιο που έχει τοποθετηθεί ο υδρομετρητής και 
να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. Τυχόν κάλυμμα του υδρομετρητή από 
χώματα ή άλλα υλικά βαρύνει τον καταναλωτή και επιφέρει σ’ αυτόν χρηματικό 
πρόστιμο, το ύψος του οποίου, αποφασίζει το Δ.Σ. του Δήμου Νεμέας ήτοι σε 
50,00€. 
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η. Άρθρο 18 παραγρ.1: Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμα 
τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα ή άλλο 
τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί 
απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που 
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας και σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Για την έδρα και όλες τις τοπικές κοινότητες 
όποιος στην παροχή του δεν έχει υδρομετρητή θα καταβάλει πρόστιμο  
500,00€.Για την έδρα και όλες τις τοπικές κοινότητες, όποιος  στην παροχή 
εργοστασίου του δεν έχει υδρομετρητή θα καταβάλλει πρόστιμο  1200,00€.   

Για φθαρμένες παροχές οι οποίες τακτοποιούνται από το Δήμο θα 
βεβαιώνονται τα έξοδα τακτοποιήσεως παροχής, επ ονόματι του ιδιοκτήτη της 
παροχής ανάλογα με αυτά της παραγράφου 3 του Β μέρους της παρούσης.  
Σε περίπτωση κατά την οποία ο υδρομετρητής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας ή 
κατοικίας κλπ έχει υποστεί βλάβη και δεν επισκευάζεται από τον ιδιοκτήτη της 
παροχής αυτής εντός πέντε (5) ημερών από της ειδοποιήσεώς του από το Δήμο, 
ο Δήμος θα προβαίνει πλην των μέτρων και στη διακοπή της υδρευτικής αυτής 
παροχής με την αντίστοιχη διαδικασία για την επανασύνδεση.   

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2021 και εφεξής μέχρι να 
τροποποιηθεί ή ανακληθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 
του Β./Δ/τος 24.9/20-10-1958.   
Μειοψηφούντων  των  δημοτικών  συμβούλων  κ. Ανδριανάκου Ευάγγελου, 
Μπακασέτα  Δημητρίου , Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννας, Παπαλαμπροπούλου- 
Μπασανιώτη Ελένης,        Μητραβέλλα  Κωνσταντίνου και Λιμνιάτη Ευάγγελου  
Προερχόμενων από την  παράταξη  που αναδείχθηκε 2η σε εκλογική δύναμη 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας                                                                                                      
        
Αφού  συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει 

Η   παρούσα απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό  180/2020  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Νεμέα  27  Νοεμβρίου      2020   
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                              
                                          
                                            ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΑΗΕΩΚΔ-3Γ9


