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ΒΕΡΟΙΑ 30/11/2020
ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
Σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το
Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και
τις εισφορές.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019:
«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 συγκεντρώνει 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».
Στο άρθρο 72 παρ.1 Ν.
3852/2010 ορίζεται ότι: «Την επιβολή των τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή».
Στην ΚΥΑ οικ. 46735/2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’)
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2021 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασηςορίζονται τα εξής:
Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον
Π/Υ 2021 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε
συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους
2020. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020 εκτιμάται ότι δεν
θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2020, τότε το ποσό
που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του
ύψους των τελών για το έτος 2021, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα
πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα
έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά
αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
-την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2019,
-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2020 και μέχρι το μήνα
κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2021,

-την εκτέλεση του Π/Υ 2019 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ
2021 καταρτίζεται Ιούλιο 2020, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2019 και 2020),
-την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2020, η οποία
υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2019.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών
τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα
με τα ανωτέρω στοιχεία.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της
αρχής της ανταποδοτικότητας
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν
μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου.
Επιπρόσθετα, στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:
«Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία
Αρχή του δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον
προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων
(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία
εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών
(δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος
(ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην
είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο
τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των
επισφαλειών (ΚΑΕ 85).
Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη
μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν
πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81)».
Σε εφαρμογή των ανωτέρω παραθέτουμε αναλυτικά τα στοιχεία:
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 έχει ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον Κ.Α. 06.00.0331 «Δικαιώματα
χρήσεως αρδευτικού δικτύου» ποσό 58.800,25€, στον Κ.Α. 06.00.2113 «Τακτικά
έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης» ποσό 81.412,78€, ήτοι σύνολο:
140.213,03€.
Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης για το έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των
188.556,12€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

02.25.604

Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ

47.503,75

02.25.605

Εργοδοτικές εισφορές

11.770,55

02.25.606

Λοιπές παροχές

02.25.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

71.621,90

02.25.7135

Λοιπός
εξοπλισμός
(μηχανολογικά,
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υλικά κλπ)
Επισκευές
και
συντηρήσεις
παγίων
εγκαταστάσεων

33.488,76

02.25.7336

1.183,64

22.987,52

ΣΥΝΟΛΟ

188.556,12

Σημειώνεται ότι η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων καλύφθηκε
από το χρηματικό υπόλοιπο και τις εισπράξεις από οφειλές ανταποδοτικών τελών
παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85).
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος
2020 έχει ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον Κ.Α. 06.00.0331 «Δικαιώματα
χρήσεως αρδευτικού δικτύου» ποσό 8.172,56€ και στον Κ.Α. 06.00.2113 «Τακτικά
έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης» ποσό 50.652,20€, ήτοι σύνολο:
58.824,76€.
Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος –
Ιούνιος 2020 ανήλθαν στο ποσό των 8.354,95€, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
02.25.604

Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ

6.602,15

02.25.605

Εργοδοτικές εισφορές

1.704,03

02.25.606

Λοιπές παροχές

0,00

02.25.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

0,00

02.25.7135

Λοιπός
εξοπλισμός
(μηχανολογικά,
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υλικά κλπ)
Επισκευές
και
συντηρήσεις
παγίων
εγκαταστάσεων
Πληρωμές δαπανών ΠΟΕ

0,00

02.25.7336
02.25.811

ΣΥΝΟΛΟ

0,00
48,77
8.354,95

Αντίστοιχα για το ίδιο χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 η εκτέλεση του
προϋπολογισμού είχε ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον Κ.Α. 06.00.0331 «Δικαιώματα
χρήσεως αρδευτικού δικτύου» ποσό 6.077,75€ και στον Κ.Α. 06.00.2113 «Τακτικά
έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης» ποσό 46.973,72€, ήτοι σύνολο:
53.051,47€.
Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος –
Ιούνιος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 32.556,59€, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
02.25.604

Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ

02.25.605

Εργοδοτικές εισφορές

02.25.606

Λοιπές παροχές

0,00

02.25.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

0,00

02.25.7135

Λοιπός
εξοπλισμός
(μηχανολογικά,
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υλικά κλπ)
Επισκευές
και
συντηρήσεις
παγίων
εγκαταστάσεων

02.25.7336

10.012,50
2.609,29

1.984,00
1.488,00

02.25.811

Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ

16.462,80

ΣΥΝΟΛΟ

32.556,59

Η πορεία εκτίμησης εισπράξεων και δαπανών για το έτος 2020 σύμφωνα με
τα δεδομένα στοιχεία και με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019 έχει
ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων αναμένουμε να εισπράξουμε στον Κ.Α. 06.00.0331
«Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου» ποσό 60.000,00€, στον Κ.Α. 06.00.2113
«Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης» ποσό 80.000,00€ και
αναμένεται να εισπράξουμε από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων
οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) ποσό 30.000,00€, ήτοι σύνολο: 170.000,00€.
Οι δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης για το έτος 2020 αναμένεται να ανέλθουν στο
ποσό των 167.500,00€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

02.25.604

Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ

40.500,00

02.25.605

Εργοδοτικές εισφορές

10.600,00

02.25.606

Λοιπές παροχές

02.25.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

64.000,00

02.25.7135

Λοιπός
εξοπλισμός
(μηχανολογικά,
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υλικά κλπ)
Επισκευές
και
συντηρήσεις
παγίων
εγκαταστάσεων
ΣΥΝΟΛΟ

41.000,00

02.25.7336

400,00

11.000,00
167.500,00

Εκ των ανωτέρω εκτιμάται ότι τα εισπραττόμενα έσοδα θα καλύψουν τις
δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης, για το 2020 και θα παρουσιαστεί πλεόνασμα
ποσού 2.500,00 ευρώ, το οποίο θα μεταφερθεί ως χρηματικό υπόλοιπο στο
επόμενο οικονομικό έτος 2021.
Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2021 και σύμφωνα με τις οδηγίες της
ΚΥΑ, το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0331
«Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου», προκύπτει ως εξής:
- Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2019: 6.077,75€.
- Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2020: 8.172,56€.
Θετική διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων: 2.094,815€
-

Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2019: 58.800,25€.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, το ποσό που πρέπει να εγγράψουμε στον Κ.Α.
06.00.0331 δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 58.800,25€ (εκτέλεση Π/Υ 2019).
Επίσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2021, το ποσό που πρέπει να
εγγραφεί στον Κ.Α. εσόδων 06.00.2113 «Τακτικά έσοδα από τέλη και
δικαιώματα άρδευσης», προκύπτει ως εξής:
- Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2019: 46.973,72€.
- Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2020: 50.652,20€.
- Θετική διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων: 3.678,48€.

-

Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2019: 81.412,78€.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, το ποσό που πρέπει να εγγράψουμε στον Κ.Α.
06.00.2113 δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 85.091,26€, (εκτέλεση Π/Υ
2019+θετική διαφορά).
Άρα το σύνολο των εσόδων που θα πρέπει να προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση
προϋπολογισμό του 2021 ανέρχεται στο ποσό των 143.891,51€.
Σε περίπτωση μη αύξησης των τελών άρδευσης, θα έπρεπε το σύνολο των
εγγεγραμμένων δαπανών στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2021 στην
Υπηρεσία Άρδευσης να ανέρχεται στο ποσό των 143.891,51€. Το σύνολο των
εγγεγραμμένων δαπανών στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2021 στην
Υπηρεσία Άρδευσης ανέρχεται στο ποσό των 159.450,00€, όπως αποτυπώνεται στον
παρακάτω πίνακα:
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

02.25.604

Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ

51.600,00

02.25.605

Εργοδοτικές εισφορές

13.500,00

02.25.606

Λοιπές παροχές

02.25.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

68.000,00

02.25.7135

Λοιπός
εξοπλισμός
(μηχανολογικά,
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υλικά κλπ)
Επισκευές
και
συντηρήσεις
παγίων
εγκαταστάσεων
ΣΥΝΟΛΟ

12.000,00

02.25.7336

2.850,00

11.500,00
159.450,00

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα για το έτος 2021
καλύπτουν τις προτεινόμενες δαπάνες της Υπηρεσίας Άρδευσης, δεδομένου ότι
το σύνολο της διαφοράς εσόδων και εξόδων του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού
ποσού 15.558,49 ευρώ θα καλυφθεί από τις εισπράξεις από οφειλές
ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85). Πρόβλεψη
άκρως ρεαλιστική, καθώς ερείδεται στα οικονομικά δεδομένα παρελθόντων
οικονομικών ετών, σύμφωνα με τα οποία η εκτέλεση προϋπολογισμού των ετών
2018 και 2019 στον ΚΑ 00.3213 «Έσοδα Τελών Άρδευσης ΠΟΕ» εμφανίζει ποσά
31.010,68 ευρώ και 26.220,66 ευρώ αντίστοιχα. Προς επίρρωση των
προαναφερομένων λειτουργεί και η εικόνα του διαστήματος Ιανουαρίου-Ιουνίου
2020, όπου εμφανίζεται ποσό 17.751,61 ευρώ.
Σύμφωνα με:
Την αριθμ. 770/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίησησυμπλήρωση της αριθ. 744/2019 απόφασής του, για την αναπροσαρμογή των τελών
άρδευσης του Δήμου Βέροιας, συνολικής αύξησης ποσοστού 18,74%, ως εξής:
«Ι) Α) Για τη Δ.Ε. Απ. Παύλου σε 17,00€/στρέμμα (από 15,00€/στρέμμα που ίσχυε
το 2019).

Β) Για τη Δ.Ε. Βεργίνας (πλην της κοινότητας Συκιάς) σε 17,00€/στρέμμα (από
15,00€/στρέμμα που ίσχυε το 2019).
Γ) Για τη Δ.Ε. Μακεδονίδος: α) Για δενδρώδεις καλλιέργειες και για καλλιέργεια
καπνού σε 19,00€/στρέμμα (από 17,00€/στρέμμα που ίσχυε το 2019) και
β) Για καλλιέργειες κηπευτικών σε 31,00€/στρέμμα (από 27,00€/στρέμμα που ίσχυε
το 2019).
ΙΙ) Τη μη αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης για την Κοινότητα Συκιάς και την
διατήρησή τους στο ποσό των 0,33€/m3.
ΙΙΙ) Καταρτίζει τον πίνακα των τελών άρδευσης έτους 2020, ο οποίος διαμορφώνεται
ως εξής:

06.00.0331
06.00.2113
06.00.3213

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2020
Α. ΕΣΟΔΑ:
2) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020
Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης
2) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ(Τέλη και δικαιώματα άρδευσης)
ΣΥΝΟΛΟ
Β. ΕΞΟΔΑ:

80.775,00€
69.945,00€
12.154,09€
162.874,09€
ΠΟΣΟ

02.25.604

Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ

49.500,00€

02.25.605

Εργοδοτικές εισφορές

12.150,00€

02.25.606

Λοιπές παροχές

02.25.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος

65.700,00€

02.25.7135

Λοιπός εξοπλισμός (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά,
υδραυλικά υλικά κλπ)
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων
ΣΥΝΟΛΟ

28.000,00€

02.25.7336

1.524,09€

6.000,00€
162.874,09€

Την αριθμ. 794/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μη
αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2019.
Την αριθμ. 725/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μη
αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018.
Την αριθμ. 580/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μη
αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης του Δήμου Βέροιας για το έτος 2017.
Την αριθμ. 661/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: α) Η
αναπροσαρμογή των τελών της Τ.Κ. Συκιάς σε 0,33€ /κ.μ. ( από 0,10€/κ.μ που ίσχυε)
και β) η μη αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης του Δήμου Βέροιας για το έτος
2016, τα οποία παραμένουν στα 15,00€/στρέμμα, όπως είχαν προσαρμοσθεί με
προηγούμενες αποφάσεις και για τις δενδρώδεις καλλιέργειες έως και δύο (2) ετών
στο 50% των ισχυόντων τελών άρδευσης.
Επίσης με την 258/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
τροποποίηση της αριθμ. 732/2012 απόφασής του περί αναπροσαρμογής των τελών
άρδευσης και η μεταβολή του τρόπου χρέωσης χρηστών του δικτύου άρδευσης της
Τ.Κ. Παλατιτσίων, ώστε η χρέωση της άρδευσης να πραγματοποιείται με την ώρα

χρήσης των δικτύων άρδευσης και καθορίζει το τέλος άρδευσης για την Τ.Κ.
Παλατιτσίων σε 3,50€/ώρα χρήσης του δικτύου άρδευσης.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βέροιας να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή ή μη
των τελών άρδευσης για το έτος 2021.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

