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Από ημ με ανηζμό 10/2020 πναθηηθό ζοκεδνίαζεξ

Αριθμός απόφαζης : 212 / 2020 Α Ν Α Ρ Σ Ε Σ Γ Α  Σ Ο Δ Ζ Α Δ Ζ Η Σ Τ Ο
Θέμα: Έγθνηζε ή με εκ μένεη ηεξ με ανηζμό 106/2020 (ΑΔΑ:Ω7ΘΔ ΟΡΤΑ-ΤΟΑ)
απόθαζεξ Δ.. ημο ΚΠΖΔ με ηεκ επςκομία « Δεμμηηθή Γπηπείνεζε Ύδνεοζεξ
Απμπέηεοζεξ Ημδάκεξ » πενί ηημμιμγηαθήξ πμιηηηθήξ έημοξ 2020.
ήμενα ηεκ 22η Ζοσμίοσ 2020, εμένα Δεοηένα θαη ώνα 13:30 μ.μ., ε Οηθμκμμηθή
Γπηηνμπή (άνζνμ 72 ημο Κ. 3852/2010) ζοκήιζε ζε ηαθηηθή ζοκεδνίαζε θεθιεηζμέκςκ
ηςκ ζονώκ, ζύμθςκα με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 10 ηεξ Πνάλεξ Κμμμζεηηθμύ Πενηεπμμέκμο (ΦΓΗ
55/η.Α΄) θαη ηε με ανηζμ. πνςη. 20930/31.03.2020 εγθύθιημ αν.40 ημο Τπ. Γ. με (ΑΔΑ :
6ΩΠΤ46ΙΣΘ6-50Φ), ύζηενα από ηεκ πνόζθιεζε ημο Πνμέδνμο, με ανηζμ. πνςη.
15563/18.06.2020 πμο δεμμζηεύζεθε θαη επηδόζεθε με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ ζηα
μέιε ηεξ, ζύμθςκα με ηεκ παν. 5 πεν.1 ημο άνζνμο 67 θαη ηεκ παν. 1 πεν.2 ημο άνζνμο
167 ημο Κ. 3852/2010 ¨Κέα Ανπηηεθημκηθή ηε ξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ
Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Ηαιιηθνάηεξ¨ (ΦΓΗ 87/η. Α΄/07.06.2010).
Πνηκ από ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ μ Πνόεδνμξ δηαπίζηςζε όηη από ηα εκκέα (9)
μέιε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ (ΑΔ 494/2019, ΑΔΑ:Ω1ΣΣΩΘΠ -82Ω) θαη
Απόθαζε Δεμάνπμο 1462/2019, ΑΔΑ:ΦΙΖΚΩΘΠ-2ΘΘ), βνέζεθακ πανόκηα ηα εκκέα
( 9) ήημη:
ΠΑΡΟΝΣΓ
1. Ιαιμύηαξ Θάδανμξ, ςξ Πνόεδνμξ
2. Ηονηαθίδεξ Ηςκ/κμξ
3. Φιώνμξ Ιάνθμξ
4. Βεκημύιε μοιηάκα
5. Ηοηίδεξ Ηςκ/κμξ
6. Βαιαήξ Γεώνγημξ
7.Ημοδηάθεξ Υανίζημξ
8. Ιαγγηνίδεξ Ιηιηηάδεξ
9. Γθμύμαξ Βαζίιεημξ

ΑΠΟΝΣΓ
θακέκαξ

Ιεηά ηε δηαπίζηςζε ηεξ απανηίαξ (άνζνμ 75 ημο Κ. 3852/2010 η.Α΄) μ Πνόεδνμξ
θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ πανόκημξ θαη ημο γναμμαηέα ηεξ Οηθμκμμηθήξ
Γπηηνμπήξ Γνεγμνηάδε Ζςάκκε, θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμύ – Θμγηζηηθμύ, θαη εηζεγήζεθε ηα
παναθάης :
Ο Πνόεδνμξ πνηκ ηε ζοδήηεζε ηςκ ζεμάηςκ έζεζε οπόρε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ
ημ αθόιμοζμ 3 μ ζέμα εθηόξ εμενεζίαξ δηάηαλεξ θαη δήηεζε κα θνηζεί ακ ημ ζέμα είκαη
θαηεπείγμκ, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγν. 3 ημο άνζνμο 75 ημο Κ. 3852/2010.
Ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή μμόθςκα έθνηκε ημ ζέμα ςξ θαηεπείγμκ θαη απμθάζηζε ηε
ζοδήηεζή ημο.
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ημ άνζνμ 11 παν.5 ημο Κ. 4674/2020 «ηναηεγηθή ακαπηοληαθή πνμμπηηθή ηςκ
Ονγακηζμώκ Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, νύζμηζε δεηεμάηςκ ανμμδηόηεηαξ Τπμονγείμο
Γζςηενηθώκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ » (Φ.Γ.Η. 53/η. Α΄) , ακαθένμκηαη ηα παναθάης :
«5. Όπμο ζηηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 11, 25 θαη 26 ημο κ. 1069/1980 (Α΄ 191)
πνμβιέπεηαη έγθνηζε από ημ μηθείμ ή ηα μηθεία δεμμηηθά ζομβμύιηα, α πό ηε δεμμζίεοζε
ημο πανόκημξ, ε έγθνηζε αοηή πανέπεηαη από ηεκ μηθεία ή ηηξ μηθείεξ μηθμκμμηθέξ
επηηνμπέξ ηςκ δήμςκ»
Σμ ΚΠΖΔ με ηεκ επςκομία « Δεμμηηθή Γπηπείνεζε Ύδνεοζεξ Απμπέηεοζεξ Ημδάκεξ»
ζημ με ανηζμ. πνςη. 45453/11.06.2020 έγγναθό ημο με ζέμα « Απμζημιή απόθαζεξ »
ακαθένεη ηα παναθάης :
«….αξ απμζηέιιμομε ηεκ οπ’ ανηζμ. 106/2020 απόθαζε ημο Δ.. ηεξ ΔΓΤΑΗ ζύμθςκα με ημκ
Κ.4674/2020 άνζνμ 11 παν. 5 ΦΓΗ Α ανηζ. θύιιμο 53 θαη παναθαιμύμε γηα ηηξ δηθέξ ζαξ
εκένγεηεξ.….»

ΠΓΡΖΘΕΦΕ
Σνμπμπμίεζε ηεξ οπ' ανηζμ.
απόθαζεξ ημο Δ.. ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Η.

ΑΠΟΠΑΙΑ
384/2019

Από ημ πναθηηθό ηεξ με ανηζμό 11/2020
ζοκεδνίαζεξ ημο Δ.. ηεξ ΔΓΤΑ Ημδάκεξ

Απόθαζε ανηζμ. 106/2020
ηεκ Ημδάκε ζήμενα 28/05/2020 εμένα Πέμπηε θαη ώνα 20:00 μμ ζοκήιζε ζε ζοκεδνίαζε
ζηα Γναθεία ηεξ ΔΓΤΑΗ θαη ζηεκ αίζμοζα οζθέρεςκ, ημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ ηεξ ΔΓΤΑΗ,
ύζηενα από ειεθηνμκηθή (email) πνόζθιεζε ημο Πνμέδνμο ηεξ πμο δόζεθε ζημ θαζέκα μέιμξ
πςνηζηά, ζηηξ 25/05/2020 με ειεθηνμκηθό απμδεηθηηθό επίδμζεξ, ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο
Κ.1069/80 Αν. 4 παν. 2. Αθμύ δηαπηζηώζεθε όηη οπάνπεη κόμημε απανηία γηαηί από ηα έκηεθα
(11) μέιε βνέζεθακ πανόκηα θαη ηα έκηεθα (11) μέιε ήημη:
Πανόκηεξ

Απόκηεξ

Ηοηίδεξ Η.
Πνόεδνμξ
Παθύιεξ Δ.
Ακηηπνόεδνμξ
Βεκημύιε .
Ιέιμξ
Βαιαήξ Γ.
»
Γηάκκμξ Ιηπαήι
»
Δμογαιήξ Γ.
»
Ηαιαμπμύθαξ Π.
»
Παπακηςκίμο Π.
»

Οοδείξ
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Σμομπμοιίδμο Π.
Υαηδεγηακκάθεξ Α.
Υαηδήξ .
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»
»
»

Ο Πνόεδνμξ θήνολε ηεκ έκανλε ηεξ ζοκεδνίαζεξ με ηα παναθάης ζέμαηα:
Γηζεγμύμεκμξ ημ ζέμα αοηό μ Πνόεδνμξ ημο Δ.. , γκςνίδεη ζηα μέιε ημο Δ.. όηη ζα πνέπεη κα
ηνμπμπμηεζεί ε οπ' ανηζμ. 384/2019 απόθαζε ημο Δ.. ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Η. ελαηηίαξ ηεξ έθηαθηεξ
ακάγθεξ πμο έπεη επέιζεη ε πώνα μαξ από ηεκ θνίζε ηεξ πακδεμίαξ θαη κα παναμείκμοκ ηα
ηημμιόγηα ύδνεοζεξ απμπέηεοζεξ ηειεζένμακζεξ γηα ημ 2020 ζηα επίπεδα ημο 2019 ε δε
ηημμιμγηαθή πμιηηηθή πμο είπε απμθαζηζζεί γηα ηεκ ηνηεηία 2020-2022 κα μεηαηεζεί γηα ηεκ
ηνηεηία 2021- 2023.
Γπίζεξ ημ θμηκςκηθό ηημμιόγημ κα ηζπύζεη θακμκηθά γηα ημ 2020 όπςξ έπεη απμθαζηζζεί ζηεκ
οπ' ανηζμ. 384/2019 θαη θαιεί ημ ομβμύιημ κα απμθαζίζεη ζπεηηθά.
Σμ Δ.. αθμύ άθμοζε ηα παναπάκς θαη έιαβε οπ’ όρε : 1) Σα όζα ακέθενε μ Πνόεδνμξ ημο Δ..
ζηεκ εηζήγεζε ημο, 2) ηεκ οπ' ανηζμ. 384/2019 απόθαζε ημο Δ.. ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Η. θαη ηα όζα ζε
αοηή ακαθένμκηαη θαη 3) Σμ άνζνμ 25 ημο Κ.1069/80, όπςξ αοηό ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ
10 ημο Κ4483/17, Κ.3463/2006, Κ.4412/2016 μεηά από δηαιμγηθή ζοδήηεζε
Ομόθςκα Απμθαζίδεη
Γγθνίκεη ηεκ ηνμπμπμίεζε ηεξ οπ' ανηζμ. 384/2019 απόθαζε ημο Δ.. ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Η. ςξ ελήξ:
Σεκ δηαηήνεζε αμεηάβιεηςκ ηςκ ηημμιμγίςκ ύδνεοζεξ-απμπ/ζεξ γηα ημ 2020 ζηα επίπεδα ημο
2019 θαη ζύμθςκα με ηεκ οπ’ ανηζμό 358/2018 απόθαζε ημο Δ.. ηεξ ΔΓΤΑΗ, ε μπμία
εγθνίζεθε με ηεκ οπ’ ανηζμό 9/2019 απόθαζε ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο Ημδάκεξ ςξ ελήξ :
1. ΗΟΖΚΓ ΠΑΡΓΥΟΙΓΚΓ ΤΠΕΡΓΖΓ Γ ΟΘΓ ΣΖ ΔΕΙΟΣΖΗΓ ΓΚΟΣΕΣΓ
ΣΟΤ ΔΕΙΟΤ ΗΟΔΑΚΕ
1.1. Σέιε ζύκδεζεξ με δίθηομ ύδνεοζεξ
Βαζηθό ηέιμξ = 275,00 €
0 – άκς m2 = 1,00 €
1.2. Σέιε ζύκδεζεξ με δίθηομ απμπέηεοζεξ
Βαζηθό ηέιμξ = 290,00 €
0 - 1000 m2 = 1,50 €/ m2
1001 – άκς m2 = 2,00 €/ m2
1.3. Σέιμξ πνήζεξ απμθναθηηθμύ
130 €/ώνα
1.4. Σέιμξ επακαζύκδεζεξ ύδνεοζεξ 33 €/ζοκδ.
1.5. Σέιμξ επακαζύκδεζεξ Σ/Θ
48 €/ζοκδ.
1.6. Σέιμξ ζοκηήνεζεξ οδνμμέηνμο
6,18€/έημξ
1.7. Γγγύεζε θαηακάιςζεξ ύδνεοζεξ 63 €/ζοκδ.
1.8. Γγγύεζε θαηακάιςζεξ Σ/Θ
135 €/ζοκδ.
1.9. Γγγύεζε πνήζεξ οδνμμέηνμο
30 €/ζοκδ.
1.10 Πνόζηημμ πανάκμμεξ οδνμιερίαξ 300 €/ζοκδ.
Οη παναπάκς ηημέξ επηβανύκμκηαη με Φ.Π.Α. 24% εθηόξ ηςκ 1.7, 1.8 θαη 1.9.
2. ΤΔΡΓΤΕ – ΑΠΟΥΓΣΓΤΕ ΠΟΘΕ ΗΟΔΑΚΕ
2.1 Πάγημ 17€/ 4μεκμ
2.2 Ηιίμαθεξ (4μεκμξ ιμγανηαζμόξ) όπςξ παναθάης :
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ΟΖΗΖΑΗΕ ΥΡΕΕ
0-20 Ι3 = 0,38€
21-40 Ι3 = 0,46€
41-60 Ι3 = 0,60€
61-80 Ι3 = 0,76€
81-100Ι3 = 1,01€
101-120Ι3 = 1,25€
121-160Ι3 = 1,53€
161 - άκς = 3,05€

ΓΠΑΓΓΓΘΙΑΣΖΗΕ ΥΡΕΕ
0 -80 Ι3 =
0,60€
81- 500 Ι3 = 0,99€
500 & άκς Ι3 = 1,11€
ΗΣΕΚΟΣΡΟΦΖΗΓ ΙΟΚΑΔΓ
0 – 1.500Ι3 = 0,38€
1.500Ι3 θαη άκς = 0,44€

ΠΟΘΤΣΓΗΚΟΖ
0 - 60 Ι3= 0,38€
61-100Ι3 = 0,60€
100-160 Ι3 = 1,25 €
161 άκς Ι3 = 3,05€
ΔΕΙΟΖΑ
0 - 80 m3 = 0,62€
81 - 160 m3 = 0,72€
161 & άκς m3 = 0,82€
Οη παναπάκς ηημέξ επηβανύκμκηαη:
1. Ιε ημ Γηδηθό ηέιμξ 80% θαη ηέιμξ απμπέηεοζεξ 85% ζηεκ αλία ημο κενμύ
2. Ιε Φ.Π.Α. 13% ε ηημή ημο κενμύ
3. Ιε Φ.Π.Α. 24% ημ πάγημ, ημ εηδηθό ηέιμξ θαη ημ ηέιμξ απμπέηεοζεξ.
3. ΤΔΡΓΤΕ – ΑΠΟΥΓΣΓΤΕ ΔΕΙΟΣΖΗΩΚ ΗΑΖ ΣΟΠΖΗΩΚ ΗΟΖΚΟΣΕΣΩΚ
ΔΕΙΟΣΖΗΩΚ ΓΚΟΣΕΣΩΚ ΗΟΔΑΚΕ – ΑΖΑΚΕ – ΓΘΖΙΓΖΑ – ΓΘΘΕΠΟΚΣΟΤ –
ΔΕΙΕΣΡΖΟΤ ΤΦΕΘΑΚΣΕ
3.1
Πάγημ 22,00 €/έημξ
3.2
Ηιίμαθεξ (εηήζημξ ιμγανηαζμόξ) ςξ ελήξ:
ΟΖΗΖΑΗΕ ΥΡΕΕ
0 – 180 m3 = 0,38 €
181 – 300 m3 = 0,46 €
301 – 480 m3 = 0,65 €
481 – άκς m3 = 1,63 €

ΠΟΘΤΣΓΗΚΟΖ
0 – 240 m3 = 0,38 €
241 – 480 m3 = 0,46 €
481 – άκς m3 = 1,63 €

ΓΠΑΓΓΓΘΙΑΣΖΗΕ ΥΡΕΕ
0 – 240 m3 = 0,46 €
241 – 1500 m3 = 0,68 €
1501 & άκς m3 = 0,85 €

ΗΣΕΚΟΣΡΟΦΖΗΓ ΙΟΚΑΔΓ
0 – 1.500Ι3 = 0,38€
1.500Ι3 θαη άκς = 0,44€

Οη παναπάκς ηημέξ επηβανύκμκηαη:
1) Ιε ημ εηδηθό ηέιμξ 80% ζηεκ αλία κενμύ.
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2) Ιε ηέιμξ απμπέηεοζεξ 85% ζηεκ αλία κενμύ ηα Δεμμηηθά Δηαμενίζμαηα ηςκ μπμίςκ ε
απμπέηεοζε είκαη ζοκδεδεμέκε με ημ βημιμγηθό θαζανηζμό θαη με 40% ηα Δ.Δ. ηα μπμία
έπμοκ απμπέηεοζε αιιά δεκ είκαη ζοκδεδεμέκα με ημ βημιμγηθό θαζανηζμό.
3) Ιε Φ.Π.Α. 13% ζηεκ αλία ημο κενμύ.
4) Ιε Φ.Π.Α. 24% ημ πάγημ, ημ εηδηθό ηέιμξ 80% θαη ζημ ηέιμξ απμπέηεοζεξ.
ΔΕΙΟΖΑ
0 – 240 m3 = 0,84 €
241 – 480 m3 = 0,95 €
481 & άκς m3 = 1,05 €
Οη παναπάκς ηημέξ επηβανύκμκηαη:
1) Ιε Φ.Π.Α. 13% ζηεκ αλία ημο κενμύ.
2) Ιε Φ.Π.Α. 24% ζημ πάγημ.
β) Σεκ άμεζε πνμζζήθε ημο πενηβαιιμκηηθμύ θόζημοξ θαη ημο θόζημοξ πόνμο, ζημ ηημμιόγημ
ύδνεοζεξ, όηακ αοηά ακαθμηκςζμύκ επηζήμςξ, όπςξ μ κόμμξ μνίδεη.
γ) Σεκ δηαηήνεζε αμεηάβιεημο ημο ηημμιμγίμο ηειεζένμακζεξ γηα ηεκ πεημενηκή πενίμδμ 2019
- 2020 ζηα επίπεδα ηεξ πενηόδμο 2018 - 2019, ζύμθςκα με ηεκ 52/2009 απόθαζε ημο Δ..
ηεξ ΔΓΤΑΗ ςξ ελήξ :
ΣΖΙΟΘΟΓΖΟ ΤΚΔΓΕ ΙΓ Σ/Θ
Σέιμξ ζύκδεζεξ μηθηώκ m2 3,50 €/m2
Υνέςζε ζύκδεζεξ εκαιιάθηε ςξ ελήξ:
20 Mcal
40 Mcal
60 Mcal
80 Mcal
100 Mcal
150 Mcal
200 Mcal
250 Mcal
350 Mcal
360 Mcal

3.630 €
4.060 €
4.750 €
5.570 €
6.020 €
6.720 €
7.870 €
8.650 €
9.750 €
10.500 €

Σέιμξ θαηακάιςζεξ 43,50 €/Mwh
Οη παναπάκς ηημέξ επηβανύκμκηαη με Φ.Π.Α. 6% ζηεκ αλία θαηακάιςζεξ ηειεζένμακζεξ θαη
24% ζε όια ηα ηέιε ζύκδεζεξ ηειεζένμακζεξ.
δ) Γγθνίκεη ημ Ημηκςκηθό Σημμιόγημ Ύδνεοζεξ (Η.Σ.Τ.) θαη ε πανμύζα ηζπύεη γηα ηηξ αηηήζεηξ
πμο ζα οπμβιεζμύκ από ηεκ επόμεκε εμένα από ηεκ ιήρε ηεξ ζπεηηθήξ απόθαζεξ από ηεκ
Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή ημο Δήμμο Ημδάκεξ. Οη αηηήζεηξ πμο ζα έπμοκ οπμβιεζεί μέπνη ηε κ
παναπάκς εμενμμεκία ζα ελεηάδμκηαη ζύμθςκα με ηεκ ηζπύμοζα ζήμενα απόθαζε Η.Σ.Τ..
Δηθαημύπμη Η.Σ.Τ. ( Ημηκςκηθό Σημμιόγημ Ύδνεοζεξ)
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ημ Ημηκςκηθό Σημμιόγημ Ύδνεοζεξ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α. Ημδάκεξ
απμθαζίδεηαη ε μεηαβμιή ηςκ
θνηηενίςκ έκηαλεξ ζημ Ημηκςκηθό Σημμιόγημ Ύδνεοζεξ (Η.Σ.Τ.) από ημ 2020, γηα ιόγμοξ
δηεύνοκζεξ ηςκ δηθαημύπςκ θαηακαιςηώκ θαη επίζεξ γηα ιεηημονγηθμύξ ιόγμοξ. Έηζη από ημ
2020, δεκ ζα ειέγπμκηαη ηα εηζμδήμαηα, ε μηθμγεκεηαθή θαηάζηαζε, ε ακαπενία θαη ε ακενγία
ηςκ θαηακαιςηώκ γηα ηεκ έκηαλε ημοξ ζημ Η.Σ.Τ., αιιά ζα ανθεί ε πνμεγμύμεκε έκηαλε ημοξ ζημ
ΗΟΖΚΩΚΖΗΟ ΣΖΙΟΘΟΓΖΟ ΕΘΓΗΣΡΖΗΕ ΓΚΓΡΓΓΖΑ. Ιε ημκ ηνόπμ αοηό πενημνίδμομε ηα
δεημύμεκα εοαίζζεηα πνμζςπηθά δεδμμέκα ηςκ θαηακαιςηώκ. ε επίπεδμ Δήμμο Ημδάκεξ ηα
εκηαγμέκα κμηθμθονηά ζημ θμηκςκηθό ηημμιόγημ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ, ακένπμκηαη ζε πάκς από
3.200, ζύμθςκα με πιενμθμνίεξ από ηηξ ακηίζημηπεξ εηαηνίεξ, επεηδή ηα εηζμδεμαηηθά όνηα
έκηαλεξ είκαη θαηά πμιύ ορειόηενα ζε αοηά ηα θμηκςκηθά ηημμιόγηα. Οη εθπηώζεηξ όζςκ
εκηάζζμκηαη μεηά από αίηεζε ημοξ ζημ Η.Σ.Τ., ζα είκαη 50% ζημ πάγημ θαη 50% ζηεκ εηήζηα
θαηακάιςζε έςξ 120 θοβηθά θαη 180 θοβηθά γηα ημοξ πμιύηεθκμοξ. Οη ιμγανηαζμμί
ελαθμιμοζμύκ κα εθδίδμκηαη θάζε 4 μήκεξ γηα ηεκ πόιε ηεξ Ημδάκε θαη θάζε 6 μήκεξ ζημοξ
ιμηπμύξ Οηθηζμμύξ (Σ.Η., Σ.Δ. θηι), με ακηίζημηπμ επημενηζμό ηεξ θαηακάιςζεξ. Ιε ηεκ αίηεζε
ημοξ μη θαηακαιςηέξ ζα ζοκοπμβάιμοκ θαη ακηίγναθμ ημο πημ πνόζθαημο ιμγανηαζμμύ
ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ, από ημκ μπμίμ ζα πνμθύπηεη ε πανμπή θμηκςκηθμύ ηημμιμγίμο ειεθηνηθήξ
εκένγεηαξ γηα ηεκ ζογθεθνημέκε θαημηθία, ή θάζε άιιμ πνόζθμνμ απμδεηθηηθό έγγναθμ. Ε έκηαλε
ηςκ θαηακαιςηώκ ζημ Η.Σ.Τ. ζα είκαη εηήζηα. Ε ιήλε ηεξ έκηαλεξ ζα επένπεηαη μεηά ημ ηέιμξ
ημο επόμεκμο έημοξ από ημ έημξ εκηόξ ημο μπμίμο οπέβαιακ ημ αίηεμα ημοξ. Πνμϋπόζεζε
έκηαλεξ ελαθμιμοζεί κα απμηειεί ε με ύπανλε ζεμακηηθώκ ιεληπνόζεζμςκ οπμπνεώζεςκ ηςκ
εκδηαθενόμεκςκ θαηακαιςηώκ πνμξ ηεκ Δ.Γ.Τ.Α. Ημδάκεξ, από όπμηα αηηία θαη ακ πνμένπμκηαη
αοηέξ. Οη θαηακαιςηέξ πμο μέπνη ζήμενα είκαη εκηαγμέκμη ζημ Η.Σ.Τ. ή ζα εκηαπζμύκ έςξ ημ
ηέιμξ ημο 2019, με ηα θνηηήνηα πμο ηζπύμοκ έςξ ηόηε, ζα παναμείκμοκ ζε αοηό έςξ ημ ηέιμξ ημο
2020. Σμ θόζημξ γηα ηεκ Δ.Γ.Τ.Α. Ημδάκεξ, από ημ Η.Σ.Τ., δεκ μπμνεί κα λεπενάζεη ηηξ
320.000,00 εονώ. Σμ ημήμα πειαηείαξ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α. Ημδάκεξ, ζα παναιαμβάκεη θαη ζα
δηαπεηνίδεηαη ηηξ ζπεηηθέξ αηηήζεηξ ηςκ θαηακαιςηώκ, μεηά ηεκ πνςημθόιιεζε ημοξ. Ανμόδηα
ηνημειή επηηνμπή ηεξ Δ.Γ.Τ.Α. Ημδάκεξ ζα επηιαμβάκεηαη ηςκ όπμηςκ ηδηαίηενςκ ζεμάηςκ
πηζακόκ πνμθύρμοκ θαηά ηεκ εθανμμγή θαη δεκ ακηημεηςπίδμκηαη από ηεκ πανμύζα. Ε ανμόδηα
επηηνμπή ζα έπεη εηήζηα δηάνθεηα θαη μνίδεηαη όμμηα με ηηξ ακηίζημηπεξ μέπνη ζήμενα
δηαδηθαζίεξ.
ηηξ παναπάκς θαηεγμνίεξ γηα ηεκ εθανμμγή ημο Ημηκςκηθμύ Σημμιμγίμο ηζπύμοκ ηα ελήξ:
•

•

•

Γηα ηα πνώηα 40 Ι3 θαηακάιςζεξ ακά 4μεκμ γηα ηεκ πόιε ηεξ Ημδάκεξ, γηα ηα πνώηα 60
Ι3 θαηακάιςζεξ ακά 4μεκμ, πμιύηεθκςκ, γηα ηεκ πόιε ηεξ Ημδάκεξ, γηα ηα πνώηα 180
Ι3 ακά έημξ γηα ηα Δεμμηηθά Δηαμενίζμαηα θαη γηα ηα πνώηα 240 Ι 3 ακά έημξ,
πμιύηεθκςκ, γηα ηα Δεμμηηθά Δηαμενίζμαηα ζα θαηαβάιιμοκ ημ 50% ηεξ εθάζημηε ηημήξ
κενμύ, πάκς ζηεκ μπμία ζα οπμιμγίδμκηαη θαη ηα ιμηπά ηέιε.
Γηα ηεκ άκς ηςκ 40 Ι3 θαηακάιςζε ακά 4μεκμ γηα ηεκ πόιε ηεξ Ημδάκεξ, γηα ηα άκς 60
Ι3 θαηακάιςζεξ ακά 4μεκμ, πμιύηεθκςκ, γηα ηεκ πόιε ηεξ Ημδάκεξ, γηα άκς ηςκ 240
Ι3 ακά έημξ, πμιοηέθκςκ, γηα ηα Δεμμηηθά Δηαμενίζμαηα θαη γηα άκς ηςκ 180 Ι 3 ακά
έημξ γηα ηα Δεμμηηθά Δηαμενίζμαηα ζα θαηαβάιιεηαη ε ηημή πμο ηζπύεη γηα ημοξ με
εκηαγμέκμοξ θαηακαιςηέξ.
Ιείςζε θαηά 50% ημο παγίμο ζε θάζε ιμγανηαζμό κενμύ, ηόζμ γηα ημοξ εκηαγμέκμοξ
θαηακαιςηέξ ηεξ πόιεξ ηεξ Ημδάκεξ, όζμ θαη ημοξ εκηαγμέκμοξ θαηακαιςηέξ ηςκ
ιμηπώκ Δεμμηηθώκ Δηαμενηζμάηςκ.
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ε) Γγθνίκεη ηεκ ζοκέπηζε ηεξ έθπηςζεξ ζοκέπεηαξ πιενςμήξ ιμγανηαζμώκ ύδνεοζεξ –
απμπέηεοζεξ ηεξ Δ.Γ.Τ.Α.Η. ζε πμζμζηό 10% ζημ ζύκμιμ ημο ιμγανηαζμμύ ύδνεοζεξ –
απμπέηεοζεξ ςξ ελήξ:
1. Ε έθπηςζε 10% αθμνά μόκμ ιμγανηαζμμύξ ύδνεοζεξ θαη οπμιμγίδεηαη ζημ ζύκμιμ ημο
ιμγανηαζμμύ.
2. Πμηεξ είκαη μη πνμϋπμζέζεηξ:
2.1. Ε ελόθιεζε θάζε ιμγανηαζμμύ Ύδνεοζεξ Έκακηη – Γθθαζανηζηηθμύ – Πενημδηθμύ έςξ θαη
ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηςκ.
2.2. Ε ελόθιεζε θάζε ιμγανηαζμμύ Σειεζένμακζεξ Έκακηη – Γκδηάμεζμο - Γθθαζανηζηηθμύ
έςξ θαη ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηςκ.
2.3. Γθόζμκ οπάνπεη νύζμηζε (δηαθακμκηζμόξ) ζα πνέπεη κα έπμοκ ελμθιεζεί εμπνόζεζμα
όιεξ μη ηνέπμοζεξ δόζεηξ.
3. ε πμηα ηημμιόγηα εθανμόδεηαη:
3.1. Σημμιόγημ μηθηαθήξ Υνήζεξ.
3.2. Σημμιόγημ πμιοηέθκςκ & κεθνμπαζώκ.
3.3. Γπαγγειμαηηθμύ ηημμιμγίμο.
3.4. Σημμιόγημ Ηηεκμηνμθηθώκ μμκάδςκ.
4. Δεκ ζα οπμιμγίδεηαη έθπηςζε ζημκ έκακηη ιμγανηαζμό, θαζώξ είκαη θαη’ εθηίμεζε
ιμγανηαζμόξ, ζημκ μπμίμ δεκ εμθακίδεηαη ε ακάιοζε ηςκ πνεώζεςκ. Ο οπμιμγηζμόξ
έθπηςζεξ ζα γίκεηαη ζημοξ πενημδηθμύξ ιμγανηαζμμύξ θαη ζα αθμνά όιε ηεκ πενίμδμ
θαηακάιςζεξ.
5. Γθόζμκ οπμιμγηζζεί ε έθπηςζε βάζεη ηςκ παναπάκς ζα εμθακίδεηαη ζημκ αμέζςξ επόμεκμ
ιμγανηαζμό είηε αοηόξ είκαη έκακηη είηε πενημδηθόξ, με ημ ιεθηηθό: ¨Αθαηνέζεθε ημ πμζό ηςκ
…………. Γονώ ςξ έθπηςζε ζοκέπεηαξ.¨
--------------------------------------------------------------------------------------------Ε απόθαζε αοηή πήνε αύλμκηα ανηζμό 106/2020….»
Ύζηενα από ηα παναπάκς, μ Πνόεδνμξ, ακέθενε όηη ε με ανηζμό 106/2020
(ΑΔΑ:Ω7ΘΔ ΟΡΤΑ-ΤΟΑ) απόθαζε Δ.. ημο ΚΠΖΔ με ηεκ επςκομία « Δεμμηηθή
Γπηπείνεζε Ύδνεοζεξ Απμπέηεοζεξ Ημδάκεξ» ακαγνάθεη θαη ηεκ ηημμιμγηαθή πμιηηηθή
γηα ηα έηε 2021, 2022 & 2023 θαη πνόηεηκε κα πνμβμύμε ζηεκ έγθνηζε ηεξ εκ μένεη θαη
μόκμ ςξ πνμξ ηεκ ηημμιμγηαθή πμιηηηθή έημοξ 2020 .
ηε ζοκέπεηα, μ Πνόεδνμξ, θάιεζε ηεκ Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή κα απμθαζίζεη ζπεηηθά.
Ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή αθμύ έιαβε οπόρε:
1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 11 παν.5 ημο Κ. 4674/2020 « ηναηεγηθή ακαπηοληαθή
πνμμπηηθή ηςκ Ονγακηζμώκ Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, νύζμηζε δεηε μάηςκ
ανμμδηόηεηαξ Τπμονγείμο Γζςηενηθώκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ » (Φ.Γ.Η. 53/η. Α΄).
2. Σμ με ανηζμ. πνςη. 45453/11.06.2020 έγγναθμ ημο ΚΠΖΔ με ηεκ επςκομία
«Δεμμηηθή Γπηπείνεζε Ύδνεοζεξ Απμπέηεοζεξ Ημδάκεξ »».
3. Σεκ παναπάκς εηζήγεζε ημο Πνμέδνμο θαη ύζηενα από δηαιμγηθή ζοδήηεζε, πνόηαζε
θαη ρεθμθμνία
ΑΠΟΦΑΖΔΓΖ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Γγθνίκεη εκ μένεη ηε με ανηζμό 106/2020 (ΑΔΑ:Ω7ΘΔΟΡΤΑ-ΤΟΑ) απόθαζεξ Δ..
ημο ΚΠΖΔ με ηεκ επςκομία « Δεμμηηθή Γπηπείνεζε Ύδνεοζεξ Απμπέηεοζεξ Ημδάκεξ »
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θαη μόκμ ςξ πνμξ ηεκ ηημμιμγηαθή πμιηηηθή έημοξ 2020 , ζύμθςκα με ηεκ ακςηένς
εηζήγεζε θαη γηα ημοξ ιόγμοξ πμο ακαιοηηθά ακαθένμκηαη ζημ ζθεπηηθό ηεξ.
Β. Ε πανμύζα απόθαζε κα ακανηεζεί ζημ δηαδίθηομ ( w w w .diavgeia.gov.gr) (Κ.
3861/2010, ΦΓΗ 112/η.Α) θαη κα δεμμζηεοηεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο
( cityofk ozani.gov.gr ) (παν. 4 ημο άνζνμο 6 ημο Κ. 4071/2012, ΦΓΗ 85/η.Α)
Γ. Ακαζέηεη ζημκ θ. Πνόεδνμ ηηξ παναπένα εκένγεηεξ.
Ε πανμύζα απόθαζε πήνε ανηζμό 212 / 2020
Σμ πανόκ πναθηηθό ζοκηάπζεθε θαη οπμγνάθηεθε ςξ ελήξ:
Ο Πρόεδρος

Σα Μέλη

(Σ.Τ)
Ιαιμύηαξ Θάδανμξ
Δήμανπμξ Ημδάκεξ

(Σ.Τ)
Ηονηαθίδεξ Ηςκ/κμξ
Φιώνμξ Ιάνθμξ
Βεκημύιε μοιηάκα
Ηοηίδεξ Ηςκ/κμξ
Βαιαήξ Γεώνγημξ
Ημοδηάθεξ Υανίζημξ
Ιαγγηνίδεξ Ιηιηηάδεξ
Γθμύμαξ Βαζίιεημξ

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό ζ π α ζ μ α
Ημδάκε, 22 Ζμοκίμο 2020
Ο Γναμμαηέαξ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2020.06.29 22:01:26 EEST

Γνεγμνηάδεξ Ζςάκκεξ
θιάδμο ΣΓ Δημηθεηηθμύ – Θμγηζηηθμύ
με βαζμό Α΄
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