
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠOΡΟΥ  47/2020 

 Συνεδρίαση 13η:  13/05 /2020    
                                                              1 

 

                                                                                                      

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
         ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ                                                                                                                                    
                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
                                                                          Α.Δ.Α.:  
                                                                          Πόρος  14  Μαΐου   2020 
                                                                    
                                                                                                                                                                                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 13/2020 

Τακτικής Συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Αριθμός Απόφασης 47/2020. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Έγκριση της υπ' αριθμ. 58/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 165/2019 Απόφασης Δ.Σ. Πόρου “Καθορισμός 

τελών ύδρευσης – αποχέτευσης 2020”). 

 

Στον Πόρο σήμερα την 13η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 έως 

12:30, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας σε πραγματικό χρόνο,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου, ύστερα 

από την με αριθμό πρωτ. 2788/8-05-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 

γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με I) τις 

διατάξεις του ά.67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ά.184 παρ,1 του 

Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30-10-2019), ii) τη διάταξη της παρ. 1 της ΠΝΠ (Φ.Ε.Κ. 55/Α/11-

3-2020) και iii) τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ' αριθ. πρωτ. 1985/13.3.2020 έγγραφο 

του Δημάρχου Πόρου. 

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική 

Σύμβουλος κ. Ροίδη – Μπήτρου Αικατερίνη, απέστειλε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα 

τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ζητώντας τους να γνωστοποιήσουν εντός μισής ώρας  

την ψήφο ή/και τις τοποθετήσεις τους επί της σχετικής εισήγησης που τους είχε 

κοινοποιηθεί. Απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα της Προέδρου απέστειλαν δεκατρία (13) 

μέλη και επομένως, οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση συμπεριλαμβανομένου και της 

Προέδρου, ήταν δεκατέσσερις (14) επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών και ονομαστικά οι: 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                                    ΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1.Η Πρόεδρος: Ροίδη-Μπήτρου Αικατερίνη                                Ρούσσος  Παναγιώτης 

2.Ο Αντιπρόεδρος: Ζεντέλης  Ευάγγελος                               Αναγνωστόπουλος  Γεώργιος 

3.Η Γραμματέας: Κανατσίδη  Ελένη                                           Μάνδηλα  Μαργαρίτα 

4.Κουτουζής  Γεώργιος                                                                                                               

5.Παπαχρήστου Αναστάσιος                                         

6.Παπαδοπούλου Ευαγγελία                                       

7.Ροή Χριστίνα                                                               

8.Λίτσας Χρήστος 

9.Κλείσας Γεώργιος 

10.Μοσχογιάννη  Κων/να 

11.Στάϊκος  Τζέφρη 

12.Στρατηγός  Δημήτριος-Ανδρέας 

13.Μητσιοπούλου Σταματίνα 

14.Μακρή  Αγγελική 

 

Αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, η Πρόεδρος συγκέντρωσε τα απαντητικά 

ηλεκτρονικά μηνύματα επί της εισήγησης του κ. Δημάρχου, για το 1ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης,  η οποία ήταν η ακόλουθη: 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μας απέστειλε την υπ' αριθμ. 58/2020 Απόφασή της η οποία έχει 

ως ακολούθως:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Α.Δ.Α.:  ΨΖΞ3ΩΞΝ-Α0Ο 
      ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                             
       ΔΗΜΟΣ  ΠΟΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         
                                                                                       Πόρος  11  Μαίου  2020 
                                                                                                                                                            

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 15/2020 
   Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:2ον  

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 165/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβολίου Δήμου Πόρου 
(καθορισμός τελών ύδρευσης – αποχέτευσης 2020). (Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 

3/2020). 
 

  Αριθμός Απόφασης: 58/2020 
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Στον Πόρο σήμερα την 11η του μηνός Μαίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 έως 
12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας σε πραγματικό χρόνο, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου, ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 2772/7-05.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με i) τις διατάξεις του αριθ.75 
του Ν.3852/2010 και του αριθ.10, ii) τη διάταξη της παρ.1 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55/Α/11-3-
2020) και iii) τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ' αριθ. πρωτ. 1985/13.3.2020 έγγραφο 
του Δημάρχου Πόρου. 
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης 
Δημητριάδης, απέστειλε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα τακτικά μέλη της 
Επιτροπής, ζητώντας τους να γνωστοποιήσουν εντός μισής ώρας την ψήφο ή/και τις 
τοποθετήσεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών εισηγήσεων 
που τους είχαν κοινοποιηθεί. Επίσης, απηύθυνε το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα και σε όλα τα 
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, ζητώντας τους να πράξουν το ίδιο εφόσον 
αναπληρώνουν κάποιο τακτικό μέλος. Απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου 
απέστειλαν πέντε (05) μέλη επί συνόλου επτά (7) μελών και ονομαστικά: 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
1.Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος. 
2.Η Αντιπρόεδρος: Παπαδοπούλου Ευαγγελία, Αντιδήμαρχος. 
Τα  Μέλη 
3.Παπαχρήστου Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος. 
4.Κανατσίδη Ελένη, δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας. 
5.Ροή  Χριστίνα, Αντιδήμαρχος (αναπληρωματικό μέλος) 
6.Μητσιοπούλου Σταματίνα, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας (αναπληρωματικό μέλος). 
 
Αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, ο Πρόεδρος συγκέντρωσε τα απαντητικά 
ηλεκτρονικά μηνύματα επί της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, για το 2ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης,  η οποία ήταν η ακόλουθη: 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή μας απέστειλε την υπ' αριθμ. 3/2020 Ομόφωνη Απόφασή της η 
οποία έχει ως ακολούθως: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Πόρος  6  Μαΐου  2020
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Τηλ.: 2298320512, 2298320515 

      Φαξ: 2298025353
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Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/2020 
 

συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 
 

 

ΘΕΜΑ 1ον:  
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 165/2019 Απόφασης Δ.Σ. Πόρου (καθορισμός τελών 

ύδρευσης – αποχέτευσης 2020). 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2020 
 

 

Σήμερα την έκτη (6η) του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

15:00, συνήλθε δια περιφοράς η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα i) με τις διατάξεις 

του ά.75 του Ν.3852/2010 και του ά.10 παρ.1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και ii) 

τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1985/13.3.2020 έγγραφο του 

Δημάρχου Πόρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2758/6-5-2020 πρόσκληση του 

Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε ηλεκτρονικά στους Αντιδημάρχους και μέλη της 

Επιτροπής, Παπαχρήστου Αναστάσιο, Κουτουζή Γεώργιο, Παπαδοπούλου 

Ευαγγελία, Ροή Χριστίνα. 

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Δήμαρχος 

Πόρου Ιωάννης Δημητριάδης, απέστειλε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στα 

μέλη της Επιτροπής, το οποίο κοινοποίησε επίσης στον Προϊστάμενο 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Μαρινάκη Εμμανουήλ, ζητώντας τους 

να γνωστοποιήσουν την ψήφο ή/και τις τοποθετήσεις τους επί του θέματος 

της ημερήσιας διάταξης και της σχετικής εισήγησης, η οποία ήταν η 

ακόλουθη: 

Με την υπ’ αριθμ.165/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν τα 

τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Πόρου για το έτος 2020. Με βάση τη σχετική 

Απόφαση, η καταμέτρηση της κατανάλωσης, η βεβαίωση των τελών και η έκδοση 

λογαριασμών γίνονται σε τριμηνιαία βάση και συνεπώς οι κλίμακες διαβάθμισης της 

τιμολόγησης έχουν καθορισθεί με βάση την κατανάλωση σε κυβικά για τρεις μήνες 

(πάγιο 18 κυβικά/6 ανά μήνα). 

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, όμως, αναφορικά με 

τη στελέχωση της Υπηρεσίας ύδρευσης, καθιστούν υποχρεωτική για τον Δήμο μας 

την τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης σε ό,τι αφορά τις περιόδους 

καταμέτρησης (και επομένως βεβαίωσης οφειλών και έκδοσης λογαριασμών). 

Ειδικότερα, τους τελευταίους μήνες απουσιάζει με άδεια λόγω ανατροφής τέκνου ο 
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υπάλληλος που διενεργούσε τις καταμετρήσεις, ενώ δύο υδραυλικοί ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες και ο ιατρός εργασίας έχει υποδείξει στον Δήμο ότι δεν πρέπει να 

επιβαρύνονται με χειρωνακτικές εργασίες και εργασίες που επιφέρουν κόπωση, 

επιπλέον, την τελευταία περίοδο έχουν λάβει άδεια λόγω των μέτρων αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού. Κατά συνέπεια, οι υπολειπόμενοι τρεις υδραυλικοί που βρίσκονται 

σε υπηρεσία καλύπτουν οριακά τις ανάγκες της Υπηρεσίας (πλην της 

καταμέτρησης), καθώς  ο ένας έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εποπτεία του 

δικτύου γεωτρήσεων/μεταφοράς ύδατος στην Πελοπόννησο και οι άλλοι την 

εποπτεία του δικτύου και του απονιτροποιητή στο νησί. Συνεπώς είναι αδύνατη η 

διενέργεια των μετρήσεων από προσωπικό του Δήμου και για τον λόγο αυτό πρέπει 

στο εξής να διενεργούνται από εξωτερικό συνεργάτη.  

Τονίζεται ότι η καταμέτρηση των λογαριασμών μέχρι και το 2014 διενεργούνταν με 

χειρόγραφη καταγραφή των ενδείξεων, ενώ από το 2015 διενεργείται με ηλεκτρονική 

καταχώρηση σε ταμπλέτα, από την οποία στη συνέχεια τα στοιχεία μεταφέρονται 

στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου και καταχωρούνται στο σχετικό λογισμικό. 

Παρά τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας, η σχετική εργασία εξακολουθεί να είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρα και κοπιαστική, καθώς απαιτεί επιτόπιο έλεγχο όλων των 

υδρομετρητών από τον χειριστή, ο οποίος πρέπει να έχει συνδυαστικές δεξιότητες 

αναφορικά με τη διάρθρωση και λειτουργία υδραυλικών δικτύων και με τη χρήση 

συμβατικών ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθώς καλή γνώση της διάρθρωσης του 

δημοτικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας και των θέσεων των υδρομετρητών. 

Επισημαίνεται ότι το δίκτυο εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί του Πόρου και το 

ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου έως το Λεμονοδάσος, ενώ οι υδρομετρητές που 

καταμετρώνται είναι περίπου 3.700. Η εργασία καταμέτρησης, δε, ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες, διαρκεί από 2 έως 3 βδομάδες. Σημειώνεται, τέλος, ότι ήδη έχει 

συμβασιοποιηθεί το έργο τηλεμετρίας των υδρομετρητών, με την ολοκλήρωση του 

οποίου -σέ ένα περίπου έτος- όλοι οι υδρομετρητές θα αντικατασταθούν με 

ηλεκτρονικούς που θα διαθέτουν Bluetooth και η λήψη των μετρήσεων θα γίνεται 

μόνο με τη διέλευση του καταμετρητή πλησίον αυτών.  

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, είναι αναγκαία η ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας – 

εργασίας καταμέτρησης σε ιδιώτη και είναι προς το συμφέρον του Δήμου στο εξής 

να διενεργούνται τρεις καταχωρήσεις το χρόνο, αντί για τέσσερις. Συνεπώς, πρέπει 

να τροποποιηθεί η Απόφαση καθορισμού των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, ώστε 

να προβλέπεται η διενέργεια καταμετρήσεων ανά τετράμηνο (και όχι ανά τρίμηνο), 

με αντίστοιχη-αναλογική αύξηση όλων των κλιμάκων διαβάθμισης της τιμολόγησης 
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κατά 1/3. Σημειώνεται ότι με την ισχύουσα Απόφαση, έχουν καθορισθεί αυξημένα 

τιμολόγια για το β΄ και γ΄ τρίμηνο, δηλαδή για τους 6 μήνες από Απρίλιο έως και 

Σεπτέμβριο. Καθώς είναι αδύνατη η τιμολόγηση με διαφορετικές κλίμακες εντός του 

ίδιου τετραμήνου, θα πρέπει η αυξημένη τιμολόγηση ή να περιορισθεί στο β΄ 

τετράμηνο, δηλαδή μόνο σε 4 μήνες, ή να επεκταθεί σε όλο το δεύτερο, δηλαδή σε 

οχτώ. Η επιλογή της δημοτικής αρχής μεταξύ των δύο αυτών εναλλακτικών είναι ο 

περιορισμός σε 4 μήνες και έτσι μόνο στο β΄ τετράμηνο θα καθορισθούν τα 

αυξημένα θερινά τιμολόγια. Σημειώνεται, τέλος, ότι για το 2020 έχει προβλεφθεί η 

αύξηση των τελών για επαγγελματικές χρήσεις την θερινή περίοδο ώστε να 

εξομοιωθούν με τα αντίστοιχα τέλη για οικιακές χρήσεις, και επομένως αναμενόταν 

μία σχετική αύξηση των συνολικών εσόδων της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης 

για όλο το έτος. Επομένως, η εξαίρεση των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου από 

τα θερινά τιμολόγια δεν θα προκαλέσει απώλεια εσόδων σε σχέση με το 2019, 

καθώς η επίδρασή της στα συνολικά έσοδα του έτους θα είναι μικρότερη από την 

επίδραση της αύξησης των επαγγελματικών τιμολογίων τους τέσσερις μήνες που θα  

ισχύουν τα θερινά τιμολόγια.  

 

Κατά συνέπεια, η υπ’ αριθμ. 165/2019 Απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να τροποποιηθεί 

και οι παράγραφοι (α) έως και (ε) αυτής να διαμορφωθούν ως εξής: 

α) Οικιακό τιμολόγιο: 

α1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€. 

     ii) 24,001 - 60 κυβικά: 0,80€/κυβικό   

     iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,34€/κυβικό 

     iii) 100,001 – 200 κυβικά: 2,40€/κυβικό 

     iv) 200,001 και πάνω: 3,43€/κυβικό 

α2) β΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€. 

     ii) 24,001 – 60 κυβικά:  1,00€ 

     iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,70€ 

     iv) 100,001 – 200 κυβικά: 3,50€ 

     v) 200,0001 και πάνω: 5,00€/κυβικό 
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β) Επαγγελματικό τιμολόγιο (Καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τοπικά 

επαγγελματικά σκάφη κ.α.): 

β1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€ 

     ii) 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/κυβικό. 

β2) β΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€ 

     ii) 24,001 - 60 κυβικά: 2,55€/κυβικό   

     iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 3,63€/κυβικό 

γ)Τιμολόγιο για οικόπεδα: 

γ1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

      i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,00€ =24,00€ 

      ii) 24,001 - 60 κυβικά: 3,00€€/κυβικό   

      iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 5,00€€/κυβικό   

γ2) β΄ τετραμήνου: 

      i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 2€ = 48,00€ 

      ii) 24,001 – 60 κυβικά: 5,00€€/κυβικό   

      iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 8,00€€/κυβικό   

δ) Τιμολόγιο κοτέρων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: 

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 3€ = 72,00€ 

ii) Από 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34/κυβικό 

ε) Τιμολόγιο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ: 

i) 0 – 6.660 κυβικά: 0,60€€/κυβικό   

ii) 6.660,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/κυβικό€/κυβικό   

 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τοποθετήθηκαν ομόφωνα θετικά επί της 

ανωτέρω εισήγησης, η οποία υπερψηφίστηκε με πέντε (5) ψήφους επί συνόλου 

πέντε (5) μελών και έτσι η Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 165/2019 Απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πόρου (καθορισμός τελών ύδρευσης – αποχέτευσης 2020) 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου.
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Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  3/2020 
 

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                             ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ: 
 
                                           ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ: 
 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
  
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ΡΟΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως  η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την υπ' αριθμ. 
3/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
    
Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης: 
Παπαδοπούλου Ευαγγελία: ΝΑΙ στην εισήγηση. 
Παπαχρήστου  Αναστάσιος: ΝΑΙ στην εισήγηση. 
Κανατσίδη  Ελένη: ΝΑΙ στην εισήγηση. 
Ροή  Χριστίνα: ΝΑΙ στην εισήγηση. 
Μητσιοπούλου  Σταματίνα: ΟΧΙ στην εισήγηση. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση επί της 
εισήγησης του Προέδρου και επομένως η εισήγηση του Δημάρχου υπερψηφίζεται με 
πέντε (05) ψήφους επί συνόλου έξι (06)  μελών και η Οικονομική Επιτροπή. 
 
 
                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την  υπ' αριθμ. 3/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 
οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 165/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Πόρου με θέμα τον Καθορισμό τελών ύδρευσης – αποχέτευσης 2020, η οποία 
έχει ως κατωτέρω: 
 

α) Οικιακό τιμολόγιο: 

α1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€. 

     ii) 24,001 - 60 κυβικά: 0,80€/κυβικό   

     iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,34€/κυβικό 

     iii) 100,001 – 200 κυβικά: 2,40€/κυβικό 

     iv) 200,001 και πάνω: 3,43€/κυβικό 

α2) β΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€. 
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     ii) 24,001 – 60 κυβικά:  1,00€ 

     iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,70€ 

     iv) 100,001 – 200 κυβικά: 3,50€ 

     v) 200,0001 και πάνω: 5,00€/κυβικό 

β) Επαγγελματικό τιμολόγιο (Καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τοπικά 

επαγγελματικά σκάφη κ.α.): 

β1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€ 

     ii) 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/κυβικό. 

β2) β΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€ 

     ii) 24,001 - 60 κυβικά: 2,55€/κυβικό   

     iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 3,63€/κυβικό 

γ)Τιμολόγιο για οικόπεδα: 

γ1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

      i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,00€ =24,00€ 

    ii) 24,001 - 60 κυβικά: 3,00€€/κυβικό   

      iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 5,00€€/κυβικό   

γ2) β΄ τετραμήνου: 

      i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 2€ = 48,00€ 

      ii) 24,001 – 60 κυβικά: 5,00€€/κυβικό   

      iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 8,00€€/κυβικό   

δ) Τιμολόγιο κοτέρων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: 

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 3€ = 72,00€ 

ii) Από 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34/κυβικό 

ε) Τιμολόγιο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ: 

i) 0 – 6.660 κυβικά: 0,60€€/κυβικό   

ii) 6.660,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/κυβικό€/κυβικό   

                                   
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  58/2020. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.                                        Η  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
               ΙΩΑΝΝΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                               ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ              
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                                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ                                                 
                                                  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
                                                  ΚΑΝΑΤΣΙΔΗ  ΕΛΕΝΗ 
                                                  ΡΟΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
                                                  ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανωτέρω 

εισήγηση     

 

 

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τους συμμετέχοντες στη 

συνεδρίαση δεν τέθηκε εναλλακτική πρόταση και οι σύμβουλοι τοποθετήθηκαν ως 

ακολούθως επί της ανωτέρω εισήγησης του Δημάρχου: 

Ροίδη – Μπήτρου Αικατερίνη: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Κανατσίδη Ελένη: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Παπαχρήστου Αναστάσιος: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Κουτουζής  Γεώργιος: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Παπαδοπούλου Ευαγγελία: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Ροή Χριστίνα: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Λίτσας Χρήστος: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Κλείσας Χρήστος: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Μοσχογιάννη Κων/να: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Στάϊκος Τζάφρη: ΝΑΙ στην εισήγηση. 

Στρατηγός Δημήτριος-Ανδρέας: ΟΧΙ στην εισήγηση 

Μητσιοπούλου  Σταματίνα: ΟΧΙ στην εισήγηση, γιά τον λόγο που είχα επικαλεστεί και 

στην Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναφέρω πάλι ότι δεν συμφωνώ με την 

αλλαγή που προβλέπεται, όπου η διενέργεια καταματρήσεων να γίνεται ανά τετράμηνο και 

όχι ανά τρίμηνο που ήταν μέχρι σήμερα. 

Ζεντέλης Ευάγγελος: ΟΧΙ στην εισήγηση. 

Μακρή Αγγελική: ΟΧΙ στην εισήγηση διότι έχετε αναθέσει την εργασία καταμέτρησης σε 

ιδιώτη και θεωρώ ότι τα ετήσια ΔΤ με τετράμηνο πληρωμής θα είναι περισσότερα από το 

τρίμηνο πληρωμής. 

 

Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας  το Δημοτικό  Συμβούλιο. 
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                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 58/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την 

οποία Τροποποιείται η υπ' αριθμ.165/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Πόρου με θέμα τον Καθορισμό τελών ύδρευσης – αποχέτευσης 2020, η οποί;α 

έχει ως κατωτέρω: 

α) Οικιακό τιμολόγιο: 

α1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€. 

     ii) 24,001 - 60 κυβικά: 0,80€/κυβικό   

     iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,34€/κυβικό 

     iii) 100,001 – 200 κυβικά: 2,40€/κυβικό 

     iv) 200,001 και πάνω: 3,43€/κυβικό 

α2) β΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 0,80€ =19,20€. 

     ii) 24,001 – 60 κυβικά:  1,00€ 

     iii) 60,001 - 100 κυβικά: 1,70€ 

     iv) 100,001 – 200 κυβικά: 3,50€ 

     v) 200,0001 και πάνω: 5,00€/κυβικό 

β) Επαγγελματικό τιμολόγιο (Καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τοπικά 

επαγγελματικά σκάφη κ.α.): 

β1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€ 

     ii) 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/κυβικό. 

β2) β΄ τετραμήνου: 

     i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,34€ = 32,16€ 

     ii) 24,001 - 60 κυβικά: 2,55€/κυβικό   

     iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 3,63€/κυβικό 

γ)Τιμολόγιο για οικόπεδα: 

γ1) α΄ και γ΄ τετραμήνου: 

      i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 1,00€ =24,00€ 

    ii) 24,001 - 60 κυβικά: 3,00€€/κυβικό   

      iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 5,00€€/κυβικό   

γ2) β΄ τετραμήνου: 

      i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 2€ = 48,00€ 
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      ii) 24,001 – 60 κυβικά: 5,00€€/κυβικό   

      iii) 60,001 κυβικά και πάνω: 8,00€€/κυβικό   

δ) Τιμολόγιο κοτέρων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: 

i) Τέλος χρήσης δικτύου (πάγιο): 24 κυβικά Χ 3€ = 72,00€ 

ii) Από 24,001 κυβικά και πάνω: 1,34/κυβικό 

ε) Τιμολόγιο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ: 

i) 0 – 6.660 κυβικά: 0,60€€/κυβικό   

ii) 6.660,001 κυβικά και πάνω: 1,34€/κυβικό€/κυβικό   

                             

 

         Η    Πρόεδρος του ΔΣ                                                  Τα  Μέλη 

   Ροίδη-Μπήτρου Αικατερίνη                                      Κουτουζής  Γεώργιος 

                                                                                        Παπαδοπούλου  Ευαγγελία                                                

                                                                                        Παπαχρήστου  Αναστάσιος 

          Ακριβές  Αντίγραφο                                            Λίτσας  Χρήστος 

          Η  Πρόεδρος του ΔΣ                                            Κλείσας  Γεώργιος 

                                                                                        Μοσχογιάννη  Κων/να 

      Ροίδη-Μπήτρου  Αικατερίνη                                  Ροή  Χριστίνα                                                                                                

                                                                                        Κανατσίδη  Ελένη 

                                                                                        Στάικος  Τζέφρη 

                                                                                        Στρατηγός  Δημήτριος-Ανδρέας 

                                                                                        Μητσιοπούλου  Σταματίνα 

                                                                                        Ζεντέλης  Ευάγγελος 

                                                                                        Μακρή  Αγγελική 
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