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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                                                                   Αριθμός Απόφασης :  94 / 2020 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

Πληροφορίες:         Κασσανδριανού Ρηγίνα 
Τηλέφωνο / Φαξ:    2424022864 
 

Θέμα:  Καθορισμός ανταλλάγματος για την παροχή ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος στους 
χρήστες των ειδικών κιβωτίων παροχής (pillar), για το έτος 2021.  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 16 / 2020 της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30’’, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική, δια 
περιφοράς συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 1278/11.12.2020 έγγραφης πρόσκλησης 
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
ν. 3852/2010.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου δήλωσαν παρόντες οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 4. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 6. Βασιλική Παλαιολόγου(Τακτικό Μέλος), 
7. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος). 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Ουδείς 
 
Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθύμισε στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον τρόπο λειτουργίας των ειδικών κιβωτίων – μετρητών παροχής (pillar), ο 
οποίος προβλέπει την παροχή ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού 
κλειδιού, το οποίο είναι επαναφορτιζόμενο και χορηγείται στον χρήστη με προπληρωμή και 
υποχρέωση επιστροφής του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου μετά τη χρήση του. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη του σώματος: 

1. Το άρθρο 82 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α’) σύμφωνα με το οποίο από τα τέλη ύδρευσης 
δεν απαλλάσσεται κανείς, ούτε και το Ελληνικό Δημόσιο. 

2. Την υπ’ αριθμ. 93/2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΡΑΡΟΞΤΑ-0ΨΔ) με την οποία καθορίστηκε το 
αντάλλαγμα για την παροχή ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος στους χρήστες των ειδικών κιβωτίων 
παροχής (pillar) για το έτος 2020, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 84/7962/22.01.2020 
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νομιμοποιητική αυτής (ΑΔΑ: Ω7ΜΩΟΡ10-ΚΔΒ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδος.  

3. Τα τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΥΑ Σκοπέλου (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης). 

4. Τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, οικ. έτους 2021. 
Ο Πρόεδρος μετά τα παραπάνω πρότεινε τα ακόλουθα: 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ, επί των κιβωτίων παροχής ύδατος και ηλεκτρικού (pillar), για το 
έτος 2020, αυτό να καθοριστεί ως εξής: 

α) Για τα ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ και τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ, με απόδειξη 
λιανικής πώλησης:  

- Παροχή ύδατος ανά λίτρο: 0,015 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13,00%. 
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατώρα: 1,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
13,00%. 

β) Για τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ και τα ΣΚΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ, με τιμολόγιο πώλησης: 

Έκπτωση 45% επί της τιμής του ανωτέρω τιμολογίου σε κατόχους επαγγελματικών σκαφών, για δική 
τους χρήση. Επειδή η λειτουργία της Υπηρεσίας είναι 5νθήμερη και υπάρχει μόνο μία (1) μόνιμη 
υπάλληλος, το ειδικό ηλεκτρονικό κλειδί με την έκπτωση να διατίθεται μόνον από τα Γραφεία του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι κάτοχοι επαγγελματικών 
σκαφών να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ένα (1) τεμάχιο ανά σκάφος, κατόπιν 
προηγούμενης συνεννόησης, προσκομίζοντας οπωσδήποτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα 
αποδεικνύουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

γ) Για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ οι οποίοι θα διαθέτουν το ειδικό ηλεκτρονικό κλειδί, με τιμολόγιο 
πώλησης: 

Έκπτωση 20% επί του τιμολογίου της ανωτέρω (α) περίπτωσης. 

Β.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ: Τα συνολικά, από την πώληση των ηλεκτρονικών κλειδιών, 
εισπραττόμενα έσοδα εκάστου μήνα να κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, το αργότερο εντός του πρώτου 10ημέρου του επόμενου από την 
είσπραξη μήνα και εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω δικαιολογημένου κωλύματος (αργία, άδεια 
υπαλλήλου κλπ), τα ως άνω έσοδα να κατατίθενται την πρώτη εργάσιμη ημέρα, μετά την πάροδο του 
10ημέρου. 

Γ.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ: Τον καθορισμό, σε κάθε περίπτωση χρήστη (επαγγελματία ή ιδιώτη), 
εγγύησης δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) για το ηλεκτρονικό κλειδί ως αντικείμενο, που θα καταβάλλεται 
πέραν της αξίας ύδατος – ρεύματος με την οποία το κλειδί θα φορτίζεται. Η εγγύηση θα επιστρέφεται 
στον χρήστη με την επιστροφή του ηλεκτρονικού κλειδιού στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου. Στην περίπτωση που δεν θα επιστραφεί το αντικείμενο – κλειδί, μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος οικονομικού έτους, η εγγύηση θα εκπίπτει υπέρ του νομικού προσώπου και θα κατατίθεται 
στον τραπεζικό του λογαριασμό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ζήτησε από το ΔΣ τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 158, 236 παρ.1 και 240 παρ.2 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 08.06.2006), 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Α. Καθορίζει το τιμολόγιο πώλησης επί των κιβωτίων παροχής ύδατος και ηλεκτρικού (pillar), για το 
έτος 2021, ως εξής: 
α) Για τα ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ και τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (πώληση με 

ΑΔΑ: 67ΞΙΟΞΤΑ-ΟΓΑ
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απόδειξη λιανικής):  
- Παροχή ύδατος ανά λίτρο: 0,015 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13,00%. 
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατώρα: 1,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13,00%. 
β) Για τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ και τα ΣΚΑΦΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (πώληση με τιμολόγιο):  
Έκπτωση 45% επί της τιμής του ανωτέρω τιμολογίου σε κατόχους επαγγελματικών σκαφών, για δική 
τους χρήση. Επειδή η λειτουργία της Υπηρεσίας είναι 5νθήμερη και υπάρχει μόνο μία (1) μόνιμη 
υπάλληλος, το ειδικό ηλεκτρονικό κλειδί με την έκπτωση θα διατίθεται μόνον από τα Γραφεία του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι κάτοχοι επαγγελματικών 
σκαφών θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ένα (1) τεμάχιο ανά σκάφος, κατόπιν 
προηγούμενης συνεννόησης, προσκομίζοντας οπωσδήποτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα 
αποδεικνύουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 
γ) Για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (πώληση με τιμολόγιο) οι οποίοι θα διαθέτουν το ειδικό ηλεκτρονικό 
κλειδί, θα ισχύει έκπτωση 20% επί του τιμολογίου της ανωτέρω (α) περίπτωσης. 
Β. ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 
Τα συνολικά, από την πώληση των ηλεκτρονικών κλειδιών, εισπραττόμενα έσοδα εκάστου μήνα θα 
κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, το αργότερο 
εντός του πρώτου 10ημέρου του επόμενου από την είσπραξη μήνα και εάν αυτό δεν είναι εφικτό 
λόγω δικαιολογημένου κωλύματος (αργία, άδεια υπαλλήλου κλπ), τα ως άνω έσοδα θα κατατίθενται 
την πρώτη εργάσιμη ημέρα, μετά την πάροδο του 10ημέρου. 
Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 
Καθορίζει, σε κάθε περίπτωση χρήστη (επαγγελματία ή ιδιώτη), εγγύηση δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) για 
το ηλεκτρονικό κλειδί ως αντικείμενο, που θα καταβάλλεται πέραν της αξίας ύδατος – ρεύματος με 
την οποία το κλειδί θα φορτίζεται. Η εγγύηση θα επιστρέφεται στον χρήστη με την επιστροφή του 
ηλεκτρονικού κλειδιού στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. Στην περίπτωση που 
δεν θα επιστραφεί το αντικείμενο – κλειδί, μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, η εγγύηση 
θα εκπίπτει υπέρ του νομικού προσώπου και θα κατατίθεται στον τραπεζικό του λογαριασμό.  
Δ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΛΤΣ για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 
Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδος για τον κατά νόμο έλεγχο. 
ΣΤ. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ  ΑΡΘΡΟ 
Η δαπάνη που τυχόν προκαλείται µε την κανονιστική αυτή απόφαση θα βαρύνει τον ΚΑ 70-6672.02 
υπό τον τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών κλειδιών (κάρτες) κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος 
(pillar)» του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου, οικονομικού έτους 2021. 
 
- Στην ανωτέρω απόφαση μειοψηφεί το Τακτικό Μέλος ΔΣ, Δημήτριος Κατσάρης που προτείνει 
«αύξηση σε λογικά πλαίσια» σε σχέση με τα αντίστοιχα τέλη του έτους 2020. Η εναλλακτική αυτή 
πρόταση απέσπασε μόνο την ψήφο του Τακτικού Μέλους ΔΣ, Δημητρίου Κατσάρη. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 94 / 2020 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 
ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

ΑΔΑ: 67ΞΙΟΞΤΑ-ΟΓΑ
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