
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  15/11-10-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 171/2013 Θέμα:« Τροποποίηση της με αριθμό 117/2013 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική 
της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στο  μέρος  που  αφορά  την  ειδική 
κατηγορία πολυτέκνων»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 
Οκτωβρίου  2013,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3869/08-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 
(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  γιατί  σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος 4. Κεσίδη Αναστασία

5
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Λεμονάκη Χρύσα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1069/80 παρ.1 «Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που  
εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την  
υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως….». 

Με την με αριθμό 117/2013 απόφαση εγκρίθηκαν τροποποιήσεις
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι λόγω των κρίσιμων περιόδων που διανύουμε, της αδυναμίας 

πολλών  νοικοκυριών  να  ανταπεξέλθουν  στις  βασικές  υποχρεώσεις  τους,  και  την  ανάγκη 
υποστήριξης ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.με 
την με αριθμό 117/2013 απόφασή του ενέκρινε τροποποιήσεις επί της με αριθμό 49/2011 απόφαση 
Δ.Σ.  που αφορά στη Ψήφιση Τιμολογιακής Πολιτικής της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης με τροποποίηση  του 
υφιστάμενου τιμολογίου και μείωση στα ισχύοντα τιμολόγια νερού ύδρευσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι το ειδικό τιμολόγιο που αφορά την κατηγορία 
των πολυτέκνων χρήζει περεταίρω βελτίωσης καθώς μετά από συζητήσεις με φορείς εκπροσώπησης 
των πολυτέκνων έγινε αντιληπτό ότι τα εισοδηματικά όρια ένταξης των πολιτών στην ειδική αυτή 
κατηγορία είναι αρκετά χαμηλά και πρότεινε ως εξής:

Στην παράγραφο 2 και μόνο στο τμήμα που αφορά την ειδική κατηγορία Πολυτέκνων προτείνετε η 
εξής τροποποίηση: 
1. Αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου στις 30.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα). 
2.  Επιπλέον  αύξηση  του  προαναφερόμενου  κριτηρίου  κατά  5.000  ευρώ  εφόσον  ο  δικαιούχος 
αποδείξει ότι καταβάλλει ενοίκιο για την κατοικία του. Εδώ οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑ θα πρέπει να 

ΑΔΑ: ΒΛΛΞΟΛΖΛ-ΗΡΛ



διασφαλίσουν  ότι  δεν  υπάρχουν  άλλα  ακίνητα  που  παράγουν  εισόδημα  για  τους  δικαιούχος 
(έλεγχος Ε9). 
3. Αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 3.000 Ευρώ για κάθε παιδί (πάνω από τα 4 που είναι  
το όριο χαρακτηρισμού μιας οικογένειας ως πολύτεκνης). 
4.Ένταξη στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, οικογένειας της οποίας το ένα εκ των τεσσάρων 
τέκνων δεν είναι προστατευόμενο μέλος, αρκεί να διαμένει μαζί της, να είναι άνεργο ή να δηλώνει 
εισόδημα μικρότερο ή ίσο των τριών χιλιάδων ευρώ (εισόδημα ≤3.000,00€). 

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προτείνεται έκπτωση 50% στις κατηγορίες έως 105 κμ/4μηνο. Ισχύει 
δηλαδή το τιμολόγιο :

Από 
m3

Έως 
m3

Κοινωνικό 
Τιμολόγιο

0 35 0,15 €/m3
35 70 0,19 €/m3
70 105 0,27 €/m3
105 140 0,85 €/m3
140 175 1,28 €/m3
175 1,60 €/m3

Οι  προγενέστερες  αποφάσεις  που  αφορούν  την  τιμολογιακή  πολιτική  της  Δ.Ε.Υ.Α.  να 
ισχύουν καθόλα τα άλλα.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Τροποποιεί  την  με  αριθμό  117/2013 απόφασή του και  μόνο  ως προς  το  τμήμα που 
αφορά την ειδική κατηγορία Πολυτέκνων ως εξής:

1. Αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου στις 30.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα) 
2.  Επιπλέον  αύξηση  του  προαναφερόμενου  κριτηρίου  κατά  5.000  ευρώ  εφόσον  ο  δικαιούχος 
αποδείξει ότι καταβάλλει ενοίκιο για την κατοικία του. Εδώ οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑ θα πρέπει να 
διασφαλίσουν  ότι  δεν  υπάρχουν  άλλα  ακίνητα  που  παράγουν  εισόδημα  για  τους  δικαιούχος 
(έλεγχος Ε9). 
3. Αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 3.000 Ευρώ για κάθε παιδί (πάνω από τα 4 που είναι  
το όριο χαρακτηρισμού μιας οικογένειας ως πολύτεκνης). 
4. Ένταξη στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, οικογένειας της οποίας το ένα εκ των τεσσάρων 
τέκνων δεν είναι προστατευόμενο μέλος, αρκεί να διαμένει μαζί της, να είναι άνεργο ή να δηλώνει 
εισόδημα μικρότερο ή ίσο των τριών χιλιάδων ευρώ (εισόδημα ≤3.000,00€). 

Για τις ανωτέρω κατηγορίες ισχύει έκπτωση 50% στις κατηγορίες έως 105 κμ/4μηνο. Ισχύει δηλαδή 
το τιμολόγιο :

Από 
m3

Έως 
m3

Κοινωνικό 
Τιμολόγιο

0 35 0,15 €/m3
35 70 0,19 €/m3
70 105 0,27 €/m3
105 140 0,85 €/m3
140 175 1,28 €/m3
175 1,60 €/m3

Οι  προγενέστερες  αποφάσεις  που  αφορούν  την  τιμολογιακή  πολιτική  της  Δ.Ε.Υ.Α.  να 
ισχύουν καθόλα τα άλλα.

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 171/11-10-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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