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      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                             
       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ    Απιθμόρ Απόθαζηρ :102 /2022 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 20εο/2022  πλεδξίαζεο ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο -Μεζάλσλ 
 

ΘΔΜΑ : «Έγκριση της σπ αριθ. 268/22 απόυασης της Ο.Ε.» 

 
ήκεξα ηελ 23ε επηεκβξίνπ  2022 εκέξα Παξαζθεπή  θαη από ώξα 21:00 έσο 23.30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη  θαη θαηόπηλ ηεο έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ππ’ αξηζκ.20/2022 θαη Αξ. 
Πξση.: 4862/ 19-09-20022,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 13, 
σο θάησζη 
 
 Α. ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ       
1. Σδηληέξεο Αλδξέαο (Ππόεδπορ), 2. Μέιινπ Μαξία, 3. Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4. Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία, 
5. Λίηζαο Κσλ/λνο, 6. νύριαο σηήξηνο, 7. Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 8. Λαδάξνπ Κσλ/λνο, 9. Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο, 10. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 11. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12. Καξλέδεο ππξίδσλ 
(πξνζήιζε ζην 2

ν
 ζέκα ΖΜ/Γ),13.Αζαλαζίνπ άββαο (Ο θ. Αζαλαζίνπ άββαο δήισζε παξώλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνρώξεζε πξηλ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο) 
 
ΑΠΟΝΣΔ 
1. Θενδσξνπνύινπ νθία, 2. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, 3. Αλδξένπ Υξπζνύια, 4. Παληειήο Βαζίιεηνο, 
5.Μέιινο Ησάλλεο, 6. Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 7. ακπάλεο  Γεκήηξηνο, 8. νύρια ηπιηαλή. 
 
Β. ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ. ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ: 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  Οςδείρ 
ΑΠΟΝΣΔ:  1. Κνηδηάο ηακάηηνο (Κ.Σαθηηθνύπνιεο), 2.  Μνύγηνπ Μαξία  (Κ. Άλσ Φαλαξίνπ), 3. Υαηδίλαο 
Γεώξγηνο  (Κ.Μεγαινρσξίνπ), 4. Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κ.Λνπηξνπόιεσο),  5. Παπιήο Ησζήθ  (Κ. Κπςέιεο), 
6. Λίιινο ππξίδσλ (Κ.Καξαηδά), 7. Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο  (Κ.Γξπόπεο), 8. Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο  
(Κ.Γαιαηά),  9.  Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο  (Κ.Κνπλνππίηζαο), 10. Νηάλνο Αζαλάζηνο (Κ.Σξνηδήλνο). 
 

 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. 
Κόιιηαο Δπάγγεινο.  
 
Θέκα 3ν                                                                                            Α.ΑΠ: 102/22 
 

«Έγκριση της σπ αριθ. 268/22 απόυασης της Ο.Ε.» 

 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. νύρια ν 
νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 268/22 απόθαζε ηεο Ο.Δ , ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019), ο 
οριςμόσ των φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν διενεργείται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, 
ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ οικονομικισ επιτροπισ και τισ τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ που 
ςυντάςςονται και κατατίκενται από τουσ επικεφαλισ των παρατάξεων. 

Θεςμικό Πλαίςιο : 

Για τθν επιβολι και τον κακοριςμό του φψουσ των τελϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ λαμβάνονται 

υπόψθ οι διατάξεισ : 

1) του άρκρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίο κείμενο νόμου των 

ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Κοινοτιτων”, όπου ορίηεται, ότι ςε 

αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν δθμοτικά κτιματα, ζργα ι υπθρεςίεσ, ο διμοσ δικαιοφται να 

επιβάλλει τζλθ ι δικαιϊματα, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Για τθν υπθρεςία 

φδρευςθσ, τα δικαιϊματα επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν θ υδρολθψία παρζχεται από υπθρεςία 

του Διμου. Δεν επιτρζπεται θ επιβολι δικαιϊματοσ ςτισ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπεται 

δαπάνθ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ υδρεφςεωσ ςε προςωπικό ι ζργα. 

2) του άρκρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ 

περί των προςόδων των Ο.Τ.Α. νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων», ςτισ οποίεσ 

ορίηεται ότι τα τζλθ αυτά πρζπει να καλφπτουν όλεσ γενικά τισ ετιςιεσ δαπάνεσ ςτισ οποίεσ 

υποβάλλεται ο διμοσ για τθ ςυντιρθςθ ι βελτίωςθ των ζργων και τθ λειτουργία τθσ αντίςτοιχθσ 

υπθρεςίασ.  

3) του άρκρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ) ‘’Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ’’,  

4) του άρκρου 77 του Ν. 4172/13 (Αϋ167)  

5) του άρκρου 64 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) 

6) τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 άρκρου 15 του Ν. 4915/22 (ΦΕΚ 63/Α/24-3-22) & του άρκρου 165 Ν. 
4964/22 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-22) 

7) τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικμ. 49039/2022 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και 
Οικονομικϊν (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022),  

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ ζπληειεζηώλ επηβνιήο ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ ζα πξέπεη ηα 

ηέιε λα : 

1. θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη 

ειιείκκαηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια ηπρόλ δηαθνξέο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ αλεπαξθή θάιπςε ηεο δαπάλεο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, 

2. κελ ππεξβαίλνπλ ην ύςνο ησλ δαπαλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξνρή ησλ αληαπνδνηηθώλ 

ππεξεζηώλ, άιισο ππνθξύπηεηαη θνξνινγία, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο 

αληαπνδνηηθόηεηαο, 

3. θαιύπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηηο δαπάλεο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη όρη άιιεο 

δαπάλεο ηνπ δήκνπ, πέξαλ εθείλσλ πνπ αλαινγνύλ ζηελ ππεξεζία. 

ελώ εηδηθά γηα ην έηνο 2023, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ησλ (ιεηηνπξγηθώλ ή επελδπηηθώλ) 

αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ δήκνπ δύλαηαη 

λα ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε κεηαθνξά πάζεο θύζεσο αλεηδίθεπησλ πηζηώζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ (ΚΑΠ) επελδπηηθώλ δαπαλώλ θαζώο θαη ηνπ 

εηδηθνύ ηέινπο ηεο παξ. Α'1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3468/2006 (Α' 129), ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.  

 

Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο : 

I. Απολογιςτικά τοιχεία Εςόδων-Δαπανϊν 2020 – 2021 
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«Σύκθσλα κε ηελ παξ. Β.3.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 55040/2021 θνηλή απόθαζε ησλ 

Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Παποσή οδεγιών για ηεν καηάπηιζε ηος 

πποϋπολογιζμού ηων Δήμων, οικονομικού έηοςρ 2022 - μεπική ηποποποίεζε ηερ ςπ’ απ. 7028/2004 

(Β’ 253) απόθαζερ»  

«Σηο πλαίζιο αςηό, ζηεν απόθαζε επιβολήρ ηων ηελών ςποσπεωηικά αναγπάθονηαι ηα ζσεηικά 

ζηοισεία εζόδων και εξόδων πος πποκύπηοςν από:  

- ηεν εκηέλεζε ηος πποϋπολογιζμού ηος έηοςρ 2020  

- ηεν εκηέλεζε ηερ πεπιόδος από ηεν απσή ηος έηοςρ 2021 και μέσπι ηο μήνα καηάπηιζερ ηος ζσεδίος 

ηος πποϋπολογιζμού 2022  

- ηεν εκηέλεζε ηος πποϋπολογιζμού 2020 για ηεν ίδια, ωρ άνω πεπίοδο (δελ. εάν ηο ζσέδιο 

πποϋπολογιζμού 2022 καηαπηίδεηαι Ιούλιο 2021, ηα ζηοισεία Ιαν-Ιοςνίος 2020 και 2021)  

- ηεν εκηίμεζε ειζππάξεων και δαπανών για ηο ζύνολο ηος έηοςρ 2021, ε οποία ςπολογίδεηαι με βάζε 

ηε σπονική ποπεία εκηέλεζερ ηος πποϋπολογιζμού ηος έηοςρ 2020». 

 

Τα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα κελ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 49039/2022 όκνηα απόθαζε θη 

σο εθ ηνύηνπ λα κελ απνηειεί πιένλ πξναπαηηνύκελν ε αλαθνξά ηνπο ζηελ απόθαζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ ηνπ 2023, αιιά θξίλνπκε ζθόπηκν λα ηα παξαζέζνπκε ζηελ 

θξίζε ησλ αξκνδίσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα λα δηακνξθώζνπλ ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην 

έηνο 2023  

Με δεδνκέλν ινηπόλ όηη ν κήλαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022 είλαη ν Ινύληνο ηνπ 

2022 ζαο παξαζέηνπκε ηα αθόινπζα ζηνηρεία : 

 

Οη εηζπξάμεηο ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2021 είραλ σο αθνινύζσο : 

 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ 

30/06/21 
ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ 

31/12/21 

0321 Δικαιϊματα ςφνδεςθσ και επαναςφνδεςθσ με το δίκτυο          2.108,87 €           4.267,90 €  

0322 Τζλοσ φδρευςθσ                       -   €         59.384,24 €  

0341 Δικαιϊματα ςφνδεςθσ με το αποχετευτικό δίκτυο          1.800,00 €           7.000,00 €  

0342 Τζλθ χριςεωσ υπονόμων                       -   €           3.052,00 €  

2112 Τακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ      187.752,95 €       292.296,39 €  

2114 Τακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ          9.078,09 €         14.950,54 €  

3212.001 Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ        59.403,79 €       133.372,37 €  

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ  του Διμου          1.894,79 €           4.828,52 €  

φνολο :      262.038,49 €       519.151,96 €  

 

Οη πιεξσκέο ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2021 είραλ σο αθνινύζσο : 

 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 

30/06/21 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 

31/12/21 

6.011.001 
Τακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα 
εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

      24.171,48 €           48.650,41 €  

6.012.001 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

 -   €                798,40 €  

6.021.001 Αποδοχζσ υπαλλιλων αορίςτου χρόνου Φπ.Υδρευςθσ         9.013,53 €           17.466,00 €  

6022 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

            106,50 €                 934,50 €  

6.041.001 
Τακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα 
εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

 -   €            7.056,00 €  

6.051.001 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλ.φδρευςθσ         1.099,74 €             2.213,47 €  
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6.051.002 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για ΤΑΣΚΥ μονίμων υπαλλ.φδρευςθσ         2.356,20 €             4.752,40 €  

6.051.003 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΤΕΑΔΥ             760,14 €             1.530,87 €  

6.051.004 ΕΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΕΣ ΥΡΕ ΣΥΝΤΑΞΘΣ             761,40 €             1.526,24 €  

6052 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων με ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου         2.476,89 €             4.995,33 €  

6054 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου προςωπικοφ         6.418,77 €           10.165,67 €  

6061 Ραροχζσ ζνδυςθσ (ενδυςθ εργατοτεχνικοφ και ζνςτολου προςωπικοφ) 
 -   € 

           4.999,75 €  

6162 Λοιπά ζξοδα τρίτων(Ραγία προκαταβολι κλπ)  -   €            1.981,32 €  

6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και 
κοινόχρθςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 

    156.533,00 €         283.000,00 €  

6253 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων             953,00 €                 953,00 €  

6.262.001 
Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (πλθν 
κτιρίων ζργων)-Υπ.Φδρευςθσ 

        3.114,50 €             5.594,50 €  

6.262.002 
Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων (πλθν 
κτιρίων ζργων)-Υπ.Αποχζτευςθσ 

        2.436,60 €             7.492,80 €  

6.262.004 Συντ/ςθ - επιςκευι εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ  -   €                744,00 €  

6.262.006 Συντιρθςθ εργοςταςίου Βιολογικοφ Κακαριςμοφ  -   €            1.494,20 €  

6.262.007 Επιςκευθ και ςυντιρθςθ δικτφου φδρευςθσ του Διμου Τροιηθνίασ  -   €            4.650,00 €  

6263 Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων  -   €                198,40 €  

6275 Δαπάνεσ κακαριςμοφ φρεατίων, δεξαμενϊν κ.λ.π.         2.436,60 €           10.575,06 €  

6277 Λοιπεσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, κακαριότθτα             746,48 €             1.716,78 €  

6322 Τζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν αυτοκινιτων  -   €                854,00 €  

6323 Λοιπά τζλθ κυκλοφορίασ  -   €            1.880,00 €  

6422 Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ μετακινοφμενων υπαλλιλων  -   €                182,48 €  

6.495.001 Λοιπζσ δαπάνεσ  -   €             4.176,32 €  

6641 Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων         1.820,65 €             8.871,91 €  

6642 Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ ανλτιοςταςίων             210,47 €                 246,52 €  

6644 Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για λοιπζσ ανάγκεσ             999,98 €             3.831,93 €  

6.662.003 
Ρρομικεια αςφάλτου για αποκατάςταςθ βλαβϊν του δικτφου 
φδρευςθσ όλου του Διμου 

 
 -   €                900,00 €  

6.662.004 Ρρομικεια υλικϊν φδρευςθσ  -   €          19.832,42 €  

6.662.006 Ρρομικεια βανϊν δικτφων  -   €            1.998,83 €  

6.662.008 Ρρομικεια ςωλινων διαφόρων διαμετρθμάτων  -   €            1.610,72 €  

6.662.010 Ρρομικεια Θ/Μ Εξοπλιςμοφ  -   €      23.956,80 €  

6.662.011 Ρρομικεια Θ/Μ εξοπλιςμοφ αντλιοςταςίων δικτφου φδρευςθσ  -   €        5.991,72 €  

6.662.012 Ρρομικεια ςωλινων γεωτριςεων  -   €        4.999,68 €  

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων  -   €            564,20 €  

7.312.003 
Μετατόπιςθ δικτφων φδρευςθσ Διμου Τροιηθνίας-Μεκάνων 
(ΧΘΜ/ΝΟ ΑΡΟ ΡΕ/ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ) 

 
 -   €    102.642,66 €  

7.312.066 
Δαπάνεσ  λειτουργίασ απονιτροποιθτι τθς Δ.Ε. Μεκάνων  (χθμικο υλικό 
κλπ) 

            886,80 €         4.705,51 €  

8115 Ρλθρωμζσ διαφόρων εξόδων (ΡΟΕ)       30.442,72 €       35.595,35 €  

8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων     831.389,62 €     831.389,62 €  

φνολο 1.079.135,07 €  1.477.719,77 €  

Πλθρωμζσ από λοιπζσ ειδικευμζνεσ πιςτϊςεισ :     831.389,62 €         958.567,81 €  

Πλθρωμζσ από άλλα ζςοδα (μθ ανταποδοτικά) : 0,00 € 0,00 € 

Πλθρωμζσ από ανταποδοτικά τζλθ :     247.745,45 €         519.151,96 €  
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Ελώ νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξωκέο ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2022 

αλακέλεηαη λα δηακνξθωζνύλ ωο αθνινύζωο :  

 

Εηζπξάμεηο έηνπο 2022 : 

 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΑ 

30/06/22 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΩΝ 

31/12/22 

0321 Δικαιϊματα ςφνδεςθσ και επαναςφνδεςθσ με το δίκτυο          3.020,16 €               5.179,19 €  

0322 Τζλοσ φδρευςθσ              155,60 €             59.539,84 €  

0341 Δικαιϊματα ςφνδεςθσ με το αποχετευτικό δίκτυο          2.400,00 €               7.600,00 €  

0342 Τζλθ χριςεωσ υπονόμων                31,36 €               3.083,36 €  

2112 Τακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ      133.693,42 €          238.236,86 €  

2114 Τακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ          7.430,86 €            13.303,31 €  

3212.001 Τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ ΔΕ ΤΟΙΗΘΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ        51.872,73 €          125.841,31 €  

3214.001 Τζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ  του Διμου          2.531,54 €               5.465,27 €  

φνολο :      201.135,67 €          485.779,59 €  

 

Πιεξωκέο έηνπο 2022 : 

 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 

30/06/22 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΩΝ 

31/12/22 

6.011.001 
Τακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα 
εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

          24.006,00 €                47.712,00 €  

6.012.001 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ 
και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

                199,60 €                   2.000,00 €  

6.021.001 Αποδοχζσ υπαλλιλων αορίςτου χρόνου Φπ.Υδρευςθσ             8.928,00 €                17.856,00 €  

6022 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ 
και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

                174,00 €                      500,00 €  

6.041.001 
Τακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα 
εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

            5.040,00 €                13.000,00 €  

6.042.001 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία ζκτακτου προςωπικοφ                          -   €                      500,00 €  

6.051.005 Λοιπζσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ             5.062,49 €                10.086,30 €  

6052 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων με ςφμβαςθ αορίςτου 
χρόνου 

            2.449,68 €                   4.890,06 €  

6054 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου προςωπικοφ             1.226,25 €                   3.300,00 €  

6061 
Ραροχζσ ζνδυςθσ (ενδυςθ εργατοτεχνικοφ και ζνςτολου 
προςωπικοφ) 

                         -   €                   2.000,00 €  

6063 Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ (ζνδυςθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ)                          -   €                   1.000,00 €  

6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και 
κοινόχρθςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 

        153.412,65 €              345.590,76 €  

6253 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων                 581,00 €                   1.500,00 €  

6.262.002 
Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 
(πλθν κτιρίων ζργων)-Υπ.Αποχζτευςθσ 

            2.065,95 €                   4.750,24 €  

6.262.004 Συντ/ςθ - επιςκευι εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ                          -   €                   1.000,00 €  

6.262.005 Συντιρθςθ αντλιοςταςίων  Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων                          -   €                15.748,00 €  

6.262.007 
Επιςκευθ και ςυντιρθςθ δικτφου φδρευςθσ του Διμου 
Τροιηθνίασ 

                         -   €                   1.934,40 €  
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6263 Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων                          -   €                   5.000,00 €  

6264 Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων                          -   €                   3.000,00 €  

6275 Δαπάνεσ κακαριςμοφ φρεατίων, δεξαμενϊν κ.λ.π.             6.000,00 €                11.000,00 €  

6277 Λοιπεσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, κακαριότθτα                 632,40 €                10.602,00 €  

6.414.002 Μεταφορζσ εν γζνει-Υπ.Αποχζτευςθσ                          -   €                   9.300,00 €  

6.633.001 
Ρρομικεια χθμικοφ υλικοφ(απολυμαντικοφ υλικοφ,χθμικοφ 
υγροφ κλπ)-Υπθρ.Φδρευςθσ 

                         -   €                24.934,78 €  

6641 
Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ μεταφορικϊν 
μζςων 

            7.802,83 €                23.636,23 €  

6642 Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ ανλτιοςταςίων                 445,02 €                   3.715,00 €  

6644 Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για λοιπζσ ανάγκεσ                 591,90 €                      591,90 €  

6654 Ρρομικεια λοιποφ υλικοφ                          -   €                   1.400,00 €  

6.662.004 Ρρομικεια υλικϊν φδρευςθσ                          -   €                23.683,37 €  

6.662.005 Ρρομικεια μειωτικϊν πιζςεωσ                          -   €                      500,00 €  

6.662.009 Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμου αντλ/ςιων αποχ/ςθσ                          -   €                      450,00 €  

6.662.010 Ρρομικεια Θ/Μ Εξοπλιςμοφ                          -   €                37.200,00 €  

6.662.013 
Ρρομικεια υδρομετρθτϊν (εντάςςεται ςτο πρόγραμμα για τθν 
καταπολζμιςθ του φαινομζνου τθσ λειψυδρίασ  επιχ/ςθ από 
ΥΡ.ΕΣ.) 

                         -   €                12.710,00 €  

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων                          -   €                   2.500,00 €  

7.131.001 Ρρομικεια άλλων μθχανθμάτων-Υπ.Φδρευςθσ                          -   €                      500,00 €  

7.312.002 
Εκτζλεςθ εργαςιϊν  για τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ 
λειψυδρίασ (χρθμ/ςθ από  ΥΡ.ΕΣ.) 

                         -   €                26.780,28 €  

7.312.003 
Μετατόπιςθ δικτφων φδρευςθσ Διμου Τροιηθνίας-Μεκάνων 
(ΧΘΜ/ΝΟ ΑΡΟ ΡΕ/ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ) 

          27.078,49 €                48.306,25 €  

7.312.069 
Αναβάκμιςθ κεντρικϊν αντλιοςταςίων δικτφου αποχζτευςθσ 
Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων 

                         -   €                                -   €  

7.336.006 Εγκ/ςθ μονάδων απονιτροποίθςθσ Δ.Ε Τροιηινασ (ΕΣΡΑ)                          -   €                93.224,02 €  

7.413.005 
Μελζτθ για τθν καταςκευι εξωτερικοφ αγωγοφ ςφνδεςθσ από 
Λιμνοδεξαμενι Καρατηά ςε νζα  δεξαμενι άρδευςθσ Καρατηά 
από Λιμνοδεξαμενι 

                         -   €                23.956,80 €  

8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων           29.559,02 €                29.559,02 €  

8117 Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ)           23.512,88 €                23.512,88 €  

8121 Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και προμικειεσ παγίων             4.674,80 €                   4.674,80 €  

8122 Ρλθρωμζσ επενδυτικϊν δαπανϊν (ΡΟΕ)           12.002,17 €                12.002,17 €  

8123 Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ           17.980,00 €                17.980,00 €  

φνολο         333.425,13 €              924.087,26 €  

Πλθρωμζσ από λοιπζσ ειδικευμζνεσ πιςτϊςεισ :           61.735,46 €              227.424,32 €  

Πλθρωμζσ από άλλα ζςοδα (μθ ανταποδοτικά) :           70.554,00 €        238.413,80 €  

Πλθρωμζσ από ανταποδοτικά τζλθ :         201.135,67 €              458.249,14 €  

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τα ανωτζρω ςτοιχεία, ςτισ 31/12/2022 ΔΕΝ αναμζνεται να υπάρξει ςτον 

λογαριαςμό «ΣΑΚΣΙΚΑ» του χρθματικοφ υπολοίπου ταμιακό πλεόναςμα, ωσ ακολοφκωσ : 

Ρλζον (+) Ειςπράξεισ ζτουσ 2021 :          519.151,96 € 

Μείον (-) Ρλθρωμζσ ζτουσ 2021 :          149.429,08 € 

Χρθματικό Τπόλοιπο από τα τζλθ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ 31/12/2021 :                     0,00 € 

Ρλζον (+) Εκτίμθςθ Ειςπράξεων ζτουσ 2022 :         458.249,14 € 
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Μείον (-) Εκτίμθςθ Ρλθρωμϊν ζτουσ 2022 :         458.249,14 € 

Αναμενόμενο Χρ. Τπόλοιπο από τα τζλθ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ 31/12/2022 :                           0,00 € 

II. τοιχεία για τθν κατάρτιςθ του Προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2023 

 
Προβλέψεισ εςόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευςησ και αποχέτευςησ 
οικονομικού έτουσ 2023 
 

Οι υφιςτάμενοι ςυντελεςτζσ των τελϊν και δικαιωμάτων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του Διμου 
Τροιηθνίασ για το 2021, είναι οι ακόλουκοι: 
 
1. ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΔΡΕΤΗ 

a) Οικιακό τιμολόγιο: 
1. Ράγιο 12,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ανά τρίμθνο 
2. Κατανάλωςθ 0 – 50 κ.μ. νεροφ, 0,35 €/κ.μ.  
3. Κατανάλωςθ 50,1 – 100 κ.μ. νεροφ, 0,60 €/κ.μ.  
4. Κατανάλωςθ 100,1 – 150 κ.μ. νεροφ, 2,50 €/κ.μ.  
5. Κατανάλωςθ 150 κ.μ. νεροφ και άνω, 8,00 €/κ.μ.  

b) Επαγγελματικό τιμολόγιο:  
1. Ράγιο 14,50 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ανά τρίμθνο 
2. Ανεξαρτιτωσ κατανάλωςθσ νεροφ, 0,90 €/κ.μ.  

c) Οικιακό τιμολόγιο Πολφτεκνων & Α.Μ.Ε.Α.: 
Ιςχφουν οι τιμζσ του Οικιακοφ τιμολογίου, μειωμζνεσ κατά 50% 
 

d) Σιμολόγιο για πότιςμα οικόςιτων ηϊων: 
1. Ράγιο 12,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ανά τρίμθνο 
2. Κατανάλωςθ 0 – 15 κ.μ. νεροφ, 0,35 €/κ.μ.  
3. Κατανάλωςθ 15,1 κ.μ. νεροφ και άνω, 8,00 €/κ.μ 

e) Σιμολόγιο για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ (ςκάφθ, κλπ.): 
1. Ανεξαρτιτωσ κατανάλωςθσ νεροφ, 5,00 €/κ.μ  
2. Το κόςτοσ κατανάλωςθσ φδρευςθσ (εξαιρουμζνου του παγίου), επιβαρφνεται με 

Φ.Ρ.Α.  
 

2. ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
1. Ιςχφει το 40% των ποςϊν τθσ φδρευςθσ. 
2. Το κόςτοσ αποχζτευςθσ επιβαρφνεται με Φ.Ρ.Α. 

 

Με τουσ ανωτζρω ςυντελεςτζσ τα ζςοδα από τα ανταποδοτικά τζλθ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του 

2023 αναμζνεται να ανζλκουν ςτο φψοσ των 1.643.190,71 €. 

Το ανωτζρω ποςό προκφπτει ωσ ακολοφκωσ : 

 
Αναμενόμενο ςφνολο ειςπράξεων του 2023        458.249,14 €  

Ρλζον (+) 
Οι επαναβεβαιϊςεισ (Κ.Α.Ε. 32) που αφοροφν τθν φδρευςθ και τθν 
αποχζτευςθ για το ζτοσ 2023 

   1.184.941,57 €  

φνολο :                                                                     1.643.190,71 € 

 

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 
2023 

Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ τα ανωτζρω ςτοιχεία, κατάρτιςαν πίνακα με τισ 

προβλεπόμενεσ δαπάνεσ τθσ υπθρεςίασ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ όπωσ αναλφονται ακολοφκωσ: 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2023 

Τισ προκφπτει από τον ανωτζρω πίνακα οι δαπάνεσ που κα απαιτθκοφν το 2023 για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του Δ. Τροιηθνίασ - Μεκάνων και τθν εφρυκμθ λειτουργία τισ 

αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ αναμζνεται να ανζλκουν ςτο φψοσ των 3.567.039,53 €.  

Αναλυτικά : 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

2023 
ΠΗΓΗ ΕΟΔΩΝ 

6011.001 
Τακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ 

μιςκόσ,δϊρα εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

50.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6012.001 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 

εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 

3.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6021.001 
Αποδοχζσ υπαλλιλων αορίςτου χρόνου 

Φπ.Υδρευςθσ 
18.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6022 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 

εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 

1.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6041.001 
Τακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ 

μιςκόσ,δϊρα εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

30.000,00 € 

18.000,00 € από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
και 12.000,00 € από τα τζλθ 
και δικαιϊματα φδρευςθσ - 

αποχζτευςθσ 

6042.001 
Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία ζκτακτου 

προςωπικοφ 
800,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6051.005 Λοιπζσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ 12.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6052 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων με ςφμβαςθ 

αορίςτου χρόνου 
5.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6054 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου προςωπικοφ 9.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6061 
Ραροχζσ ζνδυςθσ (ενδυςθ εργατοτεχνικοφ και 

ζνςτολου προςωπικοφ) 
5.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6063 
Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ (ζνδυςθ εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ) 
2.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6117.001. 
Αμοιβι υδραυλικοφ για τθν ςυντιρθςθ του 

δικτφου φδρευςθσ 
30.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, 

πλατειϊν και κοινόχρθςτων χϊρων και 
παραγωγικισ διαδικαςίασ 

400.000,00 € 

61.250,03 € Τζλθ και 
δικαιϊματα φδρευςθσ - 

αποχζτευςθσ 

338.749,97 € Λοιπά 
ανειδίκευτα ζςοδα 

6253 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων 2.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6262.002 
Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων 

εγκαταςτάςεων (πλθν κτιρίων ζργων)-
Υπ.Αποχζτευςθσ 

17.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 
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6262.005 
Συντιρθςθ αντλιοςταςίων  Διμου Τροιηθνίασ-

Μεκάνων 
20.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6262.006 Συντιρθςθ εργοςταςίου Βιολογικοφ Κακαριςμοφ 10.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6262.007 
Επιςκευθ και ςυντιρθςθ δικτφου φδρευςθσ του 

Διμου Τροιηθνίασ 
27.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6262.009 
Επιςκευι και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανολικοφ 

εξοπλιςμοφ υπθρεςίασ αποχζτευςθσ 
4.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6263 Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 5.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6264 Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 3.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6265 
Συντιρθςθ και επιςκευι επίπλων και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ ςκευϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

2.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6275 Δαπάνεσ κακαριςμοφ φρεατίων, δεξαμενϊν κ.λ.π. 3.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6277 
Λοιπεσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, φωτιςμό, 

κακαριότθτα 
11.600,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6279.001 
Κακαριςμόσ και ςυντιρθςθ υδρευτικϊν 

γεωτριςεων 
2.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6322 Τζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν αυτοκινιτων 2.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6323 Λοιπά τζλθ κυκλοφορίασ 2.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6414.001 Μεταφορζσ εν γζνει-Υπ.Υδρευςθσ 1.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6414.002 Μεταφορζσ εν γζνει-Υπ.Αποχζτευςθσ 10.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6422 
Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ 

μετακινοφμενων υπαλλιλων 
500,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6495.001 Λοιπζσ δαπάνεσ 500,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6633.001 
Ρρομικεια χθμικοφ υλικοφ(απολυμαντικοφ 
υλικοφ,χθμικοφ υγροφ κλπ)-Υπθρ.Φδρευςθσ 

37.200,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6634 Ρρομικεια ειδϊν κακαριότασ και ευπρεπιςμοφ 1.500,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6641 
Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ 

μεταφορικϊν μζςων 
30.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6642 
Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ 

ανλτιοςταςίων 
5.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6644 
Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για λοιπζσ 

ανάγκεσ 
7.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6654 Ρρομικεια λοιποφ υλικοφ 1.500,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6662.002 
Ρρομικεια διαφόρων οικοδομικϊν υλικϊν για 

αποκατάςταςθ βλαβϊν όλου του Διμου 
2.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6662.003 
Ρρομικεια αςφάλτου για αποκατάςταςθ βλαβϊν 

του δικτφου φδρευςθσ όλου του Διμου 
1.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 
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6662.004 Ρρομικεια υλικϊν φδρευςθσ 37.200,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6662.006 Ρρομικεια βανϊν δικτφων 2.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6662.009 
Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμου αντλ/ςιων 

αποχ/ςθσ 
2.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6662.010 Ρρομικεια Θ/Μ Εξοπλιςμοφ 37.200,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6662.012 Ρρομικεια ςωλινων γεωτριςεων 5.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6662.013 
Ρρομικεια υδρομετρθτϊν (εντάςςεται ςτο 

πρόγραμμα για τθν καταπολζμιςθ του φαινομζνου 
τθσ λειψυδρίασ  επιχ/ςθ από ΥΡ.ΕΣ.) 

10.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων 5.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6672 Ανταλλακτικά λοιπϊν μθχανθμάτων 5.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

6673 
Ανταλλακτικά επίπλων και ςκευϊν και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ 
200,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

7131.001 Ρρομικεια άλλων μθχανθμάτων-Υπ.Φδρευςθσ 5.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

7131.002 Ρρομικεια άλλων μθχανθμάτων-Υπ.Αποχζτευςθσ 1.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

7312.003 
Μετατόπιςθ δικτφων φδρευςθσ Διμου Τροιηθνίας-

Μεκάνων (ΧΘΜ/ΝΟ ΑΡΟ ΡΕ/ΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ) 
48.306,25 € 

Ρρογραμματικι ςφμβαςθ με 
τθν Ρεριφζρεια Αττικισ - 

Κ.Α.Ε. 1326 

7312.001 
Αντικατάςταςθ εξωτερικοφ αγωγοφ φδρευςθσ ςτθν 

κζςθ Μεγάλο Ροτάμι Γαλατά του Διμου 
Τροιηθνιασ Μεκάνων 

26.500,00 € Σ.Α.Τ.Α. - Κ.Α.Ε. 1311 

7312.002 
Επζκταςθ αγωγοφ φδρευςθσ ςτθ κζςθ ¨Κόλλανι" 

Μεκάνων του Διμου Τροιηθνίασ Μεκάνων 
45.000,00 € Σ.Α.Τ.Α. - Κ.Α.Ε. 1311 

7312.069 
Αναβάκμιςθ κεντρικϊν αντλιοςταςίων δικτφου 

αποχζτευςθσ Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων 
306.274,58 € 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ  
(ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ) 

- (ΑΔΑ : 612ΜΩΘΛ-2ΘΘ) - 
Κ.Α.Ε. 1322 

7336.006 
Εγκ/ςθ μονάδων απονιτροποίθςθσ Δ.Ε Τροιηινασ 

(ΕΣΡΑ) 
93.224,02 € 

ΕΣΡΑ 2014 -2020 
5563/23.5.2017 ΑΡΟΦΑΣΘ 

ΕΝΤΑΞΘΣ -  ΑΔΑ : ΩΓΔΙ7Λ7-4ΧΓ 
- Κ.Α.Ε. 1328 

7336.019 
Ρρομικεια αναβάκμιςθσ Λειτουργίασ ΕΕΛ  

Μεκάνων (ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ Ι) 
987.794,00 € 

ΥΡ. ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (Ρρ. 
ΑΝΤΩΝΘΣ  ΤΙΤΣΘΣ) - ΑΔΑ : 
Ω5ΘΒ465ΧΘ7-ΚΕ0 - Κ.Α.Ε. 

1322 

7412.007 
Μελζτθ Εξωτερικοφ Αγωγοφ Υδρευςθσ Οικιςμοφ 

Ηερβζϊκα του Διμου Τροιηθνίασ Μεκάνων 
10.000,00 € 

Υπόλοιπα ειδικευμζνων 
πιςτϊςεων (ΣΑΤΑ) ςτισ 

31/12/2022 - Κ.Α.Ε. 5123 

8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων παροχζσ τρίτων 50.000,00 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

8117 
Ρλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν δαπανϊν 

(ΡΟΕ) 
20.000,00 € 

Τζλθ και δικαιϊματα 
φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 
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8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ εργαςίεσ και 

ειδικζσ δαπάνεσ 
50.000,00 € 

Υπόλοιπα ειδικευμζνων 
πιςτϊςεων (ΣΑΤΑ) ςτισ 

31/12/2022 - Κ.Α.Ε. 5123 

8511 Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων υπολοίπων 1.046.740,68 € 
Τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ - αποχζτευςθσ 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ 25 ΕΣΟΤ 2023 3.567.039,53 € 
 

 

Ππωσ προκφπτει από τον ανωτζρω πίνακα οι δαπάνεσ που κα απαιτθκοφν το 2023 για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν φδρευςθσ, άρδευςθσ και αποχζτευςθσ του Διμου Τροιηθνίασ - Μεκάνων και τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ αντίςτοιχισ υπθρεςίασ αναμζνεται να ανζλκουν ςτο φψοσ των 3.567.039,53 €, εκ των 

οποίων : 

 48.306,25 € κα καλυφκεί από τθν επιχοριγθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για το ζργο 

«Μετατόπιςθ δικτφων φδρευςθσ Διμου Τροιηθνίας-Μεκάνων» - Κ.Α.Ε. 1326 

 306.274,58 € κα καλυφκεί από τθν επιχοριγθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για το ζργο 

«Αναβάκμιςθ κεντρικϊν αντλιοςταςίων δικτφου αποχζτευςθσ Διμου Τροιηθνίασ-Μεκάνων» - 

Κ.Α.Ε. 1326 

 93.224,02 € κα καλυφκεί από τθν επιχοριγθςθ ΕΣΡΑ 2014 -2020 για το ζργο «Εγκ/ςθ μονάδων 

απονιτροποίθςθσ Δ.Ε Τροιηινασ (ΕΣΡΑ)» - Κ.Α.Ε. 1328 

 987.794,00 € κα καλυφκεί από τθν επιχοριγθςθ του ΥΡ. ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ (Ρρ. ΑΝΤΩΝΘΣ  ΤΙΤΣΘΣ) 

για το ζργο «Ρρομικεια αναβάκμιςθσ Λειτουργίασ ΕΕΛ  Μεκάνων (ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ Ι)» - Κ.Α.Ε. 

1322 

 81.500,00 € κα καλυφκεί είτε από υπόλοιπα ειδικευμζνων πιςτϊςεων (ΣΑΤΑ) ςτισ 31/12/2022 

– (Κ.Α.Ε. 5123) ι από τθν Σ.Α.Τ.Α. του ζτουσ 2023 (Κ.Α.Ε. 1311) 

 18.000,00 € κα καλυφκοφν από τθν επιχοριγθςθ του Ο.Α.Ε.Δ. για τθν απαςχόλθςθ 

μακροχρόνια ανζργων θλικίασ 55-67 ετϊν 

 458.249,14 € κα καλυφκοφν από τα τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ζτουσ 

2023 

 1.184.941,57 € κα καλυφκοφν από τα ανείςπρακτα υπόλοιπα των βεβαιωμζνων κατά τα 

παρελκόντα ζτθ τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

Κατά ςυνζπεια ποςό φψουσ 338.749,97 € κα πρζπει να καλυφκεί από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν 

των τελϊν και δικαιωμάτων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 

Συμπέραςμα 

Οη πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο, από ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2023, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην ύςνο 458.249,14 € (πνζό ίζν κε 

ην αληίζηνηρν ηνπ 2022), καδί κε ηηο απαηηήζεηο Π.Ο.Δ. από ηα παξαπάλσ ηέιε, ύςνπο 1.184.941,57 € (Κ.Α.Δ. 32), 

ηα ππόινηπα εηδηθεπκέλα έζνδα ηα νπνία πξννξίδεηαη λα θαιύςνπλ δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο  ζπλνιηθνύ ύςνπο 1.585.098,85 €, ππνιείπνληαη από ην ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ δαπαλώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ 

ζην ύςνο ησλ 3.567.039,53 €, θαηά 338.749,97 €.   

Η αλσηέξσ δηαθνξά πξνηείλεηαη λα θαιπθζεί από ηα αδηάζεηα ππόινηπα ηνπ ηέινπο Α.Π.Δ. ζύκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4915/22 (ΦΔΚ 63/Α/24-3-22) & ηνπ άξζξνπ 165 Ν. 4964/22 

(ΦΔΚ 150/Α/30-7-22) 

Καηά ζπλέπεηα πξνηείλνπκε ηελ κε κεηαβνιή ηωλ θαηεγνξηώλ θαη ηωλ ζπληειεζηώλ ηωλ ηειώλ ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2023 θαη ηελ δηαηήξεζή ηνπο ζηα ίδηα αθξηβώο επίπεδα κε εθείλα ηνπ 2022. 

Πέξαο εηζήγεζεο ηεο θα.  Σηάγθξε Αδακαληίαο - Πξνϊζηακέλεο ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο 

Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ  ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλωλ 

ηην ζςνέσεια έλαβε ηον λόγο ο Ππόεδπορ θαη  έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα - εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ,  

- Σν γεγνλόο όηη νη Γεκόηεο θαη νη  επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ καο, από ηηο αξρέο ηνπ 2020 κέρξη 
θαη ζήκεξα δνθηκάδνληαη από ζπλερείο θξίζεηο (παλδεκία ηνπ Covid, ελεξγεηαθή θξίζε θαη θξίζε ζηελ 
Οπθξαλία). Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, πξέπεη λα ζηαζνύκε  κε θάζε ηξόπν δίπια ζηνπο πνιίηεο πνπ 
βιέπνπλ ηελ αγνξαζηηθή δύλακε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ζπλερώο λα κεηώλεηαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ κέζα ζε ηδηαίηεξα αληίμνεο ζπλζήθεο. 

- Σελ πξόηαζε πεξί Με αλαπξνζαξκνγήο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ ππ΄αξηζκ. 
Απόθαζε 9/2022 κε ΑΓΑ Φ76ΦΧΖΛ-ΜΒ5 

 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξόεδξνο πξνηείλεη γηα ην έηνο 2023 ηελ κε αλαπξνζαξκνγή (κε 

κεηαβνιή) ζηνπο ζπληειεζηέο ηειώλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο δηαηεξώληαο ηνπο ζπληειεζηέο ζην ύςνο  
ηνπ έηνπο 2022 πνπ νξίδεηαη ζηηο ππ. αξηζκ. Απνθάζεηο, ΟΔ 319/2021 ΑΓΑ 6ΔΖΧΖΛ-ΛΔΗ θαη Γ 126/2021 

ΑΓΑ 6Γ4ΟΧΖΛ-018» 
 
 

 
 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε αλσηέξσ, 

  

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση της σπ αριθ. 268/22 απόυασης της Ο.Ε 

 
 
2.Σελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειώλ ύδξεπζεο –απνρέηεπζεο  γηα ην έηνο 2023 θαη ηα νπνία 
ζα έρνπλ σο εμήο: 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΔΡΕΤΗ 

Οικιακό τιμολόγιο: 
6. Ράγιο 12,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ανά τρίμθνο 
7. Κατανάλωςθ 0 – 50 κ.μ. νεροφ, 0,35 €/κ.μ.  
8. Κατανάλωςθ 50,1 – 100 κ.μ. νεροφ, 0,60 €/κ.μ.  
9. Κατανάλωςθ 100,1 – 150 κ.μ. νεροφ, 2,50 €/κ.μ.  
10. Κατανάλωςθ 150 κ.μ. νεροφ και άνω, 8,00 €/κ.μ.  

Επαγγελματικό τιμολόγιο:  
3. Ράγιο 14,50 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ανά τρίμθνο 
4. Ανεξαρτιτωσ κατανάλωςθσ νεροφ, 0,90 €/κ.μ.  

Οικιακό τιμολόγιο Πολφτεκνων & Α.Μ.Ε.Α.: 
Ιςχφουν οι τιμζσ του Οικιακοφ τιμολογίου, μειωμζνεσ κατά 50% 
 
Σιμολόγιο για πότιςμα οικόςιτων ηϊων: 

4. Ράγιο 12,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., ανά τρίμθνο 
5. Κατανάλωςθ 0 – 15 κ.μ. νεροφ, 0,35 €/κ.μ.  
6. Κατανάλωςθ 15,1 κ.μ. νεροφ και άνω, 8,00 €/κ.μ 

Σιμολόγιο για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ (ςκάφθ, κλπ.): 
3. Ανεξαρτιτωσ κατανάλωςθσ νεροφ, 5,00 €/κ.μ  
4. Το κόςτοσ κατανάλωςθσ φδρευςθσ (εξαιρουμζνου του παγίου), επιβαρφνεται με 
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Φ.Ρ.Α.  
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 
3. Ιςχφει το 40% των ποςϊν τθσ φδρευςθσ. 
4. Το κόςτοσ αποχζτευςθσ επιβαρφνεται με Φ.Ρ.Α. 

 
 
Οη  θ.θ. Καξαγηάλλεο Γ. θαη Λαδάξνπ ςήθηζαλ «παξώλ». 
Ο θ. Λαδάξνπ αηηηνινγώληαο ηελ ςήθν ηνπ δήισζε όηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ ηηκνιόγεζε ζηηο 
κεγάιεο θαηαλαιώζεηο θαη ζην επαγγεικαηηθό ηηκνιόγην, ηελ νπνία ζεσξεί πςειή.. 

 
Ζ παπούζα απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό απιθμό :102 /2022 
 
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 
                                     Τπνγξαθή                                                      Τπνγξαθέο 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


