
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  19/04-12-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 152/2017 Θέμα:  «Αναπροσαρμογή  τιμολογιακής  πολιτικής 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα  4 

Δεκεμβρίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης  Θέρμης» σε  έκτακτη συνεδρίαση  μετά από  την υπ’  αριθμ.  5812/30-11-2017 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη Χρυσούλα
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Σαμαράς Σωκράτης
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Μαρκούδης Γρηγόριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  1o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1069/80 παρ.1, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει,  « Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό  

συμβούλιο, καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Με  

την  παραπάνω  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  καθορίζονται  τα  τιμολόγια  για  τις  

διάφορες  κατηγορίες  καταναλωτών  των  υπηρεσιών  ύδρευσης,  αποχέτευσης,  ειδικά  τέλη,  

πάγιες  χρεώσεις  για  την  κάλυψη  του  ελάχιστου  κόστους  λειτουργίας,  καθώς  και  κάθε  

τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των  

Δ.Ε.Υ.Α.. ….» Με την παρ.3 του ιδίου άρθρου του ως άνω νόμου  «Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών,  

με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό  

Συμβούλιο.» και την παρ. 4. «Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από  
1

ΑΔΑ: ΩΦΔ8ΟΛΖΛ-Θ2Ν



τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας,  καθώς και κάθε  

τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης  

πρέπει  υποχρεωτικά να καλύπτουν τις  αναγκαίες  λειτουργικές  δαπάνες,  ….».Επίσης  με την 

παρ. 6 του ιδίου άρθρου του ν. 1069/80 ορίζεται ότι  «  Η τιμολόγηση των υπηρεσιών της 

επιχείρησης πρέπει  να είναι  σύμφωνη με τη μελέτη κόστους-οφέλους της επιχείρησης του  

εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5».

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν 1069/80 παρ 3. «Ειδικόν τέλος 

δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει  « Επιχειρήσεις του παρόντος νόμου, κατόπιν λήψης απόφασης του  

Διοικητικού  τους  Συμβουλίου,  η  οποία  εγκρίνεται  από  το  οικείο  ή  τα  οικεία  Δημοτικά  

Συμβούλια και υποβάλλεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στην αρχή που τις εποπτεύει,  

μπορούν  να  αναστείλουν  την  επιβολή  του  τέλους  του  παρόντος  άρθρου,  εφόσον  δεν  

υφίστανται  πλέον οικονομικές υποχρεώσεις,  που να σχετίζονται  με τους σκοπούς για τους  

οποίους επιβάλλεται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται το εν λόγω έσοδο…»

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι, το  Δ.Σ.  της  ΔΕΥΑ Θέρμης, τόσο  πριν  από  την 

συνένωση  των  Δήμων  στο  πλαίσιο  του  ν.  3852/2010,  όσο  και  μετά  από  αυτή  είχε  ως 

θεμελιώδη αρχή ότι το νερό είναι ένα κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό, που πρέπει να 

παραμείνει σε δημόσια διαχείριση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών 

σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό. Η στρατηγική αυτή θέση ανάγεται σε συγκεκριμένα μέτρα 

τόσο μέσα από τη διαμόρφωση μιας τιμολογιακής πολιτικής που εξισορροπεί στο μέτρο του 

δυνατού την ισοτιμία των πολιτών με την βιωσιμότητα της δημοτικής επιχείρησης όσο και με 

έργα που συμβάλλουν αφενός στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισμών, αφετέρου στην 

εξοικονόμηση  και  την  αειφορία  του  σημαντικού  αυτού  φυσικού  πόρου.  Η  ΔΕΥΑ  Θέρμης 

ταυτόχρονα όλα αυτά τα χρόνια και ιδίως στα χρόνια της οικονομικής κρίσης φρόντισε και θα 

συνεχίσει  να  φροντίζει  για  την  υποστήριξη  των  κοινωνικών  ομάδων  που  αδυνατούν  να 

ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες και χρειάζονται κοινωνική στήριξη (άνεργοι, 

ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, κ. λπ.).

Ωστόσο,  με  την   έγκριση  των  γενικών  κανόνων  κοστολόγησης  και  τιμολόγησης 

υπηρεσιών ύδατος με αριθμό οικ. 135275/2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 

τεύχος  Β  1751/2017) και την οδηγία (60/2000) για προσαρμογή της τιμολογιακής  πολιτικής 

στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων  η τιμολογιακή πολιτική 

των ΔΕΥΑ πρέπει πλέον να λαμβάνει υπόψη την ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους, 

του κόστους φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους. Δεύτερον με το ν. 4483/2017 

( ΦΕΚ, τεύχος Α 107/2017), ένα πάγιο τέλος, το ειδικό τέλος που υπολογιζόταν σε ποσοστό 

80% επί της αξίας του νερού που καταναλώθηκε αποκτά προαιρετικό χαρακτήρα εφόσον οι 

ΔΕΥΑ δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις που να σχετίζονται με τους σκοπούς επιβολής του. 

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι ο ΦΠΑ  για την κατανάλωση ύδατος είναι ο χαμηλός 

δηλαδή 13% ενώ για  το ειδικό τέλος «80%» είναι ο υψηλός δηλαδή 24%. Τη διαφορά αυτή 

των 11 ποσοστιαίων μονάδων την επιβαρύνεται ο καταναλωτής. 
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Από την άλλη πλευρά,  η μελέτη  των οικονομικών στοιχείων των ισολογισμών της 

ΔΕΥΑ Θέρμης για την τελευταία διετία μας δείχνει ότι προκύπτει ζημιά η οποία κατά μέσο όρο 

διαμορφώνεται  στο  ύψος  των  320.000  Ευρώ.  Επιπρόσθετα,  έχουμε  διαπιστώσει  διαφορά 

μεταξύ  αντλούμενου  και  τιμολογούμενου  ύδατος  ύψους  1.019.000  κυβικών  μέτρων  με 

αντίστοιχη απώλεια εσόδων της τάξης  των 400.000 ευρώ περίπου. 

Έχοντας όλα αυτά υπόψη καθώς και τη  μελέτη κόστους οφέλους που διενεργήθηκε, 

κατ επιταγή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1069/80, η ΔΕΥΑ Θέρμης θα πρέπει 

να  προχωρήσει  σε  αναγκαίες  προσαρμογές  της  τιμολογιακής  της  πολιτικής  αλλά  και  σε 

τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να συνεχίσει  να υπηρετεί την αρχική της δέσμευση όπως αυτή 

διατυπώνεται  στην  αρχή  της  παρούσας  εισήγησης.  Ενδεικτικά,  η  Δ.Ε.ΥΑ.  προτίθεται  να 

ολοκληρώσει την εγκατάσταση μετρητών παροχής ύδατος  σε κάθε γεώτρηση, αντλιοστάσιο 

και αγωγό που τροφοδοτεί άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε δεξαμενή όπως και από την έξοδο 

αυτών (καταγραφή, μελέτη, διαδικασία προμήθειας, τοποθέτηση με πλάνο ολοκλήρωσης το 

μέσον του 2018). Επίσης προγραμματίζει τον διαχωρισμό των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης, 

την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεχειρισμού και τηλε-ελέγχου για τη συνεχή 

καταγραφή,  παρακολούθηση  και  διαχείριση  όλων  των  μετρήσεων  και  αναφορών,  την 

τοποθέτηση  υδρομετρητών  σε  όλες  τις  δημόσιες,  δημοτικές  και  κοινωφελείς  χρήσεις,  τη 

(πιλοτική) μεταφορά των υδρομετρητών εκτός των ιδιοκτησιών. 

Ένα άλλο ζήτημα είναι οι μηδενικές μετρήσεις που ετήσια ανέρχονται στις  10.429 και 

αντιστοιχούν σε  3.476 υδρομετρητές δηλαδή έναν ποσοστό 13% επί του συνόλου που είναι 

ανακόλουθο με το περίπου 5% των ακατοίκητων ακινήτων του Δήμου. Για να αντιμετωπιστεί 

και αυτό το φαινόμενο θα ληφθούν αυστηρά μέτρα ώστε να αποφεύγονται οι κλοπές νερού με 

υδραυλικές  εγκαταστάσεις  παράκαμψης  και  θα  αντικατασταθούν  οι  προβληματικοί  και  μη-

προσβάσιμοι υδρομετρητές. Όλα αυτά, μαζί  με μέτρα για τη μείωση της καταναλισκόμενης 

ενέργειας   ρεύματος  με  αυτοματισμούς  και  αντικαταστάσεις  των  μεγάλων  αντλητικών 

συγκροτημάτων, με εγκατάσταση inverter και φωτοβολταϊκών μονάδων στα αντλιοστάσια θα 

μας βοηθήσει να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 

προβούμε και σε αλλαγές της τιμολογιακής μας πολιτικής. 

Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική αφενός καταργεί το ειδικό τέλος 80%, αφετέρου 

αναπροσαρμόζει την τιμή ανά κυβικό έτσι ώστε η συνολική τιμή ανά κυβικό να ισούται με το 

άθροισμα της υφιστάμενης τιμής πλέον 80% έτσι ώστε α. να μην υπάρξει καμία επιβάρυνση 

στον καταναλωτή  και β. να μπορεί να τηρείται η αρχή της ανάκτησης των υπηρεσιών ύδατος 

με  βάση  την  Αποφ.  135275/2017 της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων.  Ενοποιεί  την  ελάχιστη 

χρέωση κατανάλωσης  ύδρευσης (6) και  το τέλος συντήρησης δικτύου (2) σε ενιαίο  τέλος 

ονομαζόμενο  σταθερό  τέλος(πάγιο),  άξιας  8  ευρώ  (6+2).  Διατηρεί  την  τιμολόγηση  της 

αποχέτευσης.  Οι  λοιπές  χρεώσεις  παραμένουν  ως  έχουν,  εκτός  από  το  τέλος  αλλαγής 

υδρομετρητών διατομής  1/2'' το οποίο από 23 ευρώ αυξάνεται στα  35,00 ευρώ(όσο περίπου 

το  κόστος  αγοράς  του)   έτσι  ώστε  να  γίνει  σταδιακή  αντικατάσταση  των  πεπαλαιωμένων 
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υδρομετρητών με νέα σύγχρονης τεχνολογίας ακριβέστατης μέτρησης και αυξημένης αντοχής 

σε καιρικές διακυμάνσεις. Η νέα τιμολογιακή πολιτική θα επιφέρει στους καταναλωτές 

α. μείωση του λογαριασμού  πληρωμής κατά 4% ως 5% λόγω της μείωσης του συνολικού 

πληρωτέου φόρου προστιθέμενης αξίας

β. επιπλέον μείωση στο επαγγελματικό τιμολόγιο γιατί εκεί δε θα απαιτηθεί ενσωμάτωση στην 

τιμή του κυβικού του καταργούμενου ειδικού τέλους. 

γ. επιπλέον επέρχεται μείωση στο κοινωνικό τιμολόγιο καθώς αυξάνεται η μείωση από 50% σε 

60%

 Η κατάργηση του ειδικού τέλους 80% προτείνεται καθότι αφενός δεν υφίσταται στης 

Δ.Ε.Υ.Α.  οικονομικές  υποχρεώσεις  που  να  σχετίζονται  με  τους  σκοπούς  επιβολής  του  και 

δεύτερο το επενδυτικό πρόγραμμα των αμέσως επόμενων τριών ετών μπορεί να εξυπηρετηθεί 

από το υφιστάμενο σχηματισμένο αποθεματικό  του ειδικού τέλους και από την επιχορήγηση 

του ΕΣΠΑ. 

Ειδικότερα προτείνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 

1-3 :

Πίνακας 1
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ  2018

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

80%
0 35 0,54 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
35 70 0,68 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
70 105 0,97 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
105 140 1,53 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
140 175 2,30 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
175  2,88 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

    
Α2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

20m3 * 0,30 €/m3   =6,00€ Συγχωνεύεται
Α3 ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟM.

  
Α4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  

    2,00€ Συγχωνεύεται
Α2-Α4 ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  8,00 €

Πίνακας 2
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Είδος Τιμολογίου
Εισοδηματικά 
κριτήρια

Ποσοστό έκπτωσης 60% επί των κυβικών 
κατανάλωσης ύδρευσης 

 Πολυτεκνικό (≥ 4 
προστατευόμενα  τέκνα) ≤30.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

 Οικογένειες με βαριά αναπηρία 
>67% (του ιδίου ή μέλος της 

οικογένειας) ≤25.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
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 Οικογένειες με αναπηρία >67% 
(του ιδίου ή μέλος της 

οικογένειας) ≤20.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 Άποροι ≤8.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

Μονογονεϊκές οικογένειες  
 ≥ 3 προστατευόμενα μέλη ≤25.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 = 2 προστατευόμενα μέλη ≤15.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 =1 προστατευόμενο μέλος ≤12.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
80%

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
0 35 0,22 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
35 70 0,27 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
70 105 0,39 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
105 140 1,53 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
140 175 2,30 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
175 2,88 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

 

Πίνακας 3
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Από m3 Έως m3 TIMH /M3 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%

Από Έως  
0 70 0,60/m3 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

70 140 0,80/m3 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
140+  1,20/m3 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ –ΠΑΡΚΩΝ – ΓΗΠΕΔΩΝ 
Κ.ΛΠ.

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
0 ∞ 0,54/m3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Από m3 Εως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,15/m3

Και το συνολικό τιμολόγιο των υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης από 

την 1/1/2018 και συγκεκριμένα από την 1η βεβαίωση του έτους 2018 να έχει  ως εξής:

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Α1. ΚΛΙΜΑΚΑ m3

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
0 35 0,54
35 70 0,68
70 105 0,97
105 140 1,53
140 175 2,30
175  2,88
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Α2 ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8,00 €

Β.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
 ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7,00 €
ΤΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,32€/m3

ΣΗΜ  .: Ως τιμολογούμενα κυβικά ορίζεται το 75% της πραγματικής κατανάλωσης νερού.  
Γ.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Γ1  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΙΜΗ/ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Υδρ.1/2''  185,00 €
Υδρ.3/4''  230,00 €

Υδρ.1''  275,00 €
Υδρ.1&1/2''  580,00 €

Υδρ.2''  735,00 €
Γ2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΙΜΗ/ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
Υδρ.1/2''  367,00 €
Υδρ.3/4''  395,00 €

Υδρ.1''  428,00 €
Υδρ.1&1/2''  735,00 €

Υδρ.2''  885,00 €
Γ3 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ /ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
3- 10 παροχές  500,00 €

Γ4 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ /ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

3- 10 παροχές  550,00 €
Γ5 ΤΟΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  €
0m-10m  115,00 €
11m-20m  230,00 €

ΣΗΜ.: ΑΝΑ 10m ΤΟΜΗΣ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ 115€
Γ6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ & ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 10,80€/m
Δ. ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δ1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 
50,00 €   

Δ2 ΤΕΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
ΔΙΑΤΟΜΗ  €

1/2"  35,00 €
3/4"  37,00 €

1"  77,00 €
1 1/2"  182,00 €

2"  210,00 €
Δ3 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ

  10,00 €
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Δ4 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ) ΔΙΑΚΟΠΗΣ
  60,00 €

Δ5 ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
 10,00 €

Δ6 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ /ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
 ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ & ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Κατηγορία Τιμολογίου
Εισοδηματικά1 

κριτήρια

Ποσοστό έκπτωσης 60% 
επί των κυβικών 

κατανάλωσης ύδρευσης

 Πολυτεκνικό (≥ 4 προστατευόμενα 
τέκνα) ≤30.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

 Οικογένειες με βαριά αναπηρία >67% 
(του ιδίου ή μελος της οικογένειας) ≤25.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 Οικογένειες με αναπηρία >67% (του 

ιδίου ή μελος της οικογένειας) ≤20.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 Άποροι ≤8.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

Μονογονεϊκές οικογένειες   
 ≥ 3 προστατευόμενα μέλη ≤25.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 = 2 προστατευόμενα μέλη ≤15.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 =1 προστατευόμενο μέλος ≤12.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
0 35 0,22
35 70 0,27
70 105 0,39
105 140 1,53
140 175 2,30
175 2,88

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ   
Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,30/m3

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
Από Έως  

0 70 0,60/m3

70 140 0,80/m3

140+  1,20/m3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΠΑΡΚΑ-ΓΗΠΕΔΑ Κ.ΛΠ.
Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,54/m3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,15/m3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΚΛΙΝΙΚΩΝ  
  2,00€/ Κλίνη*

1 Τα εισοδηματικά κριτήρια δίνονται αναλυτικά στην παράγραφο 6 της παρούσης
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 *Σημ.: η παραπάνω χρέωση αφορά την αποχέτευση όταν το ακίνητο έχει δική του 
υδρευτική γεώτρηση και δεν κάνει χρήση του υδρευτικού δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΩΡΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6,00€/ h
 ΑΣΤΙΚΗ(ΟΙΚΙΑΚΗ) ΧΡΗΣΗ(ΓΚΑΖΟΝ 

ΚΛΠ) 12,00/h 

   
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Καλλιέργεια Χρέωση
Αραβόσιτος 40 € ανά στρέμμα

Βαμβάκι 30 € ανά στρέμμα
Ελιές 30 € ανά στρέμμα

Κηπευτικά 40 € ανά στρέμμα
Κηπευτικά όψιμα 15 € ανά στρέμμα

Σιτηρά 5 € ανά στρέμμα

   
ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,20/m3

ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,54/m3

   

Σημ: Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α. όπως 
ορίζει ο νόμος

Ο Πρόεδρος επίσης διευκρίνισε στα μέλη ότι  στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής και 
υποστήριξης  ιδιαίτερα  των  ευαίσθητων  κοινωνικών  ομάδων  ισχύουν  εκτός  του  βασικού 
κριτηρίου και τα ακόλουθα:

1. Οικογένειες  με  άτομα με  αναπηρία (του ιδίου  ή  ως  προστατευόμενο  μέλος)  με 
ποσοστό  67%  και  άνω  για  τις  κατηγορίες  νοητική  στέρηση,  αυτισμός,  σύνδρομο 
DOWN, ψυχοκινητική υστέρηση, νεφροπαθείς, τυφλοί,  τετραπληγικοί, παραπληγικοί, 
καρκινοπαθείς, ακρωτηριασμένοι, ψυχασθενείς, τοξικομανείς, με οικογενειακό δηλωθέν 
εισόδημα  μικρότερο  των  25.000  ευρώ,  επιπλέον  αύξηση  του  προαναφερόμενου 
κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει στεγαστικό δάνειο 
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). 

2. Άτομα  με  αναπηρία  άνω  του  67%  πλην  των  ανωτέρω  κατηγοριών με 
οικογενειακό  δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 20.000 ευρώ, επιπλέον αύξηση του 
προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει 
στεγαστικό δάνειο  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. Άποροι,  άνεργοι,  και  γενικά  μέλη  οικογενειών  με  χαμηλό  εισόδημα με 
οικογενειακό  δηλωθέν  εισόδημα  μικρότερο  των  8.000  ευρώ.  Επιπλέον  αύξηση  του 
προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει 
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στεγαστικό δάνειο  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).

4. Μονογονεϊκές οικογένειες με 2 προστατευόμενα μέλη με οικογενειακό δηλωθέν 
εισόδημα  μικρότερο  των  15.000  ευρώ,  επιπλέον  αύξηση  του  προαναφερόμενου 
κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει στεγαστικό δάνειο 
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).

5. Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 προστατευόμενο μέλος με οικογενειακό δηλωθέν 
εισόδημα  μικρότερο  των  12.000  ευρώ,  επιπλέον  αύξηση  του  προαναφερόμενου 
κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι έχει στεγαστικό δάνειο 
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).

6. Πολύτεκνοι με 4 και άνω προστατευόμενα μέλη και Μονογονεϊκές οικογένειες 
με 3 και άνω προστατευόμενα μέλη με οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο ή 
ίσο των 30.000 ευρώ. 

6.1 Επιπλέον αύξηση του προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο 
δικαιούχος αποδείξει ότι καταβάλλει ενοίκιο για την κατοικία του ή έχει στεγαστικό 
δάνειο. Εδώ οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν 
άλλα ακίνητα που παράγουν εισόδημα για τους δικαιούχος (έλεγχος Ε9). 
6.2 Αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 3.000 Ευρώ για κάθε παιδί (πάνω 
από τα 4 που είναι το όριο χαρακτηρισμού μιας οικογένειας ως πολύτεκνης). 
6.3 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€). 

Ο Πρόεδρος  ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις κάλεσε 
το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις και την σχετική μελέτη για την τιμολογιακή πολιτική
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

1. Εγκρίνει την αναστολή του ειδικού τέλους 80%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί  με τις διατάξεις του ν. 4483/2017 και ισχύει, 
καθώς  δεν  υφίστανται  πλέον  οικονομικές  υποχρεώσεις,  που  να  σχετίζονται  με  τους 
σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται.

2. Ψηφίζει την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, από την 1η βεβαίωση του έτους 
2018 ως κάτωθι:

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Α1. ΚΛΙΜΑΚΑ m3

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
0 35 0,54
35 70 0,68
70 105 0,97
105 140 1,53
140 175 2,30
175  2,88

   
   

Α2   ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   8,00 €
Β.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

   ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  7,00 €
ΤΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,32€/m3

ΣΗΜ  .: Ως τιμολογούμενα κυβικά ορίζεται το 75% της πραγματικής κατανάλωσης νερού.  
Γ.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Γ1  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΙΜΗ/ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Υδρ.1/2''  185,00 €
Υδρ.3/4''  230,00 €

Υδρ.1''  275,00 €
Υδρ.1&1/2''  580,00 €

Υδρ.2''  735,00 €
Γ2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΙΜΗ/ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
Υδρ.1/2''  367,00 €
Υδρ.3/4''  395,00 €

Υδρ.1''  428,00 €
Υδρ.1&1/2''  735,00 €

Υδρ.2''  885,00 €
Γ3 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ /ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
3  - 10 παροχές   500,00 €

Γ4 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ   
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ /ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

3  - 10 παροχές   550,00 €
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Γ5 ΤΟΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  €

0m-10m  115,00 €
11m-20m  230,00 €

ΣΗΜ.: ΑΝΑ 10m ΤΟΜΗΣ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ 115€
Γ6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ & ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ 10,80€/m
Δ. ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δ1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 
50,00 €   

Δ2 ΤΕΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
ΔΙΑΤΟΜΗ  €

1/2"  35,00 €
3/4"  37,00 €

1"  77,00 €
1 1/2"  182,00 €

2"  210,00 €
Δ3 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ

  10,00 €
Δ4 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ) ΔΙΑΚΟΠΗΣ

  60,00 €
Δ5 ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

 10,00 €
Δ6 ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ /ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 ΚΟΣΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ & ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Κατηγορία Τιμολογίου
Εισοδηματικά2 

κριτήρια

Ποσοστό έκπτωσης 60% 
επί των κυβικών 

κατανάλωσης ύδρευσης

 Πολυτεκνικό (≥ 4 προστατευόμενα 
τέκνα) ≤30.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

 Οικογένειες με βαριά αναπηρία >67% 
(του ιδίου ή μελος της οικογένειας) ≤25.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 Οικογένειες με αναπηρία >67% (του 

ιδίου ή μελος της οικογένειας) ≤20.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 Άποροι ≤8.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

Μονογονεϊκές οικογένειες  
 ≥ 3 προστατευόμενα μέλη ≤25.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 = 2 προστατευόμενα μέλη ≤15.000€  για ≤105m3/τετράμηνο
 =1 προστατευόμενο μέλος ≤12.000€  για ≤105m3/τετράμηνο

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΝΑ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
0 35 0,22
35 70 0,27
70 105 0,39
105 140 1,53

2 Τα εισοδηματικά κριτήρια δίνονται αναλυτικά στην παράγραφο 3 της παρούσης
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140 175 2,30
175 2,88

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ   
Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,30/m3

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Από m3 Έως m3 TIMH /M3
Από Έως  

0 70 0,60/m3

70 140 0,80/m3

140+  1,20/m3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ  -ΠΑΡΚΩΝ-ΓΗΠΕΔΩΝ Κ.ΛΠ.  
Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,54/m3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,15/m3

ΤΙΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΛΙΝΙΚΩΝ  
  2,00€/ Κλίνη*

 
 *Σημ.: η παραπάνω χρέωση αφορά την αποχέτευση όταν το ακίνητο έχει δική του 
υδρευτική γεώτρηση και δεν κάνει χρήση του υδρευτικού δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 

ΑΡΔΕΥΣΗ
ΩΡΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6,00€/ h

 ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(ΓΚΑΖΟΝ ΚΛΠ) 12,00/h 

   
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Καλλιέργεια Χρέωση
Αραβόσιτος 40 € ανά στρέμμα

Βαμβάκι 30 € ανά στρέμμα
Ελιές 30 € ανά στρέμμα

Κηπευτικά 40 € ανά στρέμμα
Κηπευτικά όψιμα 15 € ανά στρέμμα

Σιτηρά 5 € ανά στρέμμα

   
ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,20/m3

ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Από m3 Έως m3 TIMH /M3

0 ∞ 0,54/m3
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Σημ: Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α. όπως 
ορίζει ο νόμος

3 Στα   πλαίσια  άσκησης  κοινωνικής  πολιτικής και  υποστήριξης  ιδιαίτερα των ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων ισχύουν εκτός του βασικού κριτηρίου και τα ακόλουθα:

3.1. Οικογένειες με άτομα με αναπηρία (του ιδίου ή ως προστατευόμενο μέλος) 
με  ποσοστό  67%  και  άνω  για  τις  κατηγορίες  νοητική  στέρηση,  αυτισμός, 
σύνδρομο DOWN, ψυχοκινητική υστέρηση, νεφροπαθείς, τυφλοί,  τετραπληγικοί, 
παραπληγικοί,  καρκινοπαθείς,  ακρωτηριασμένοι,  ψυχασθενείς,  τοξικομανείς,  με 
οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000 ευρώ, επιπλέον αύξηση του 
προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι 
έχει στεγαστικό δάνειο 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). 

3.2. Άτομα  με  αναπηρία  άνω  του  67%  πλην  των  ανωτέρω  κατηγοριών με 
οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 20.000 ευρώ, επιπλέον αύξηση του 
προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι 
έχει στεγαστικό δάνειο 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).

3.3. Άποροι,  άνεργοι,  και  γενικά  μέλη  οικογενειών  με  χαμηλό  εισόδημα με 
οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 8.000 ευρώ. Επιπλέον αύξηση του 
προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι 
έχει στεγαστικό δάνειο 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).

3.4. Μονογονεϊκές  οικογένειες  με  2  προστατευόμενα  μέλη με  οικογενειακό 
δηλωθέν  εισόδημα  μικρότερο  των  15.000  ευρώ,  επιπλέον  αύξηση  του 
προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι 
έχει στεγαστικό δάνειο 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).

3.5. Μονογονεϊκές  οικογένειες  με  1  προστατευόμενο  μέλος με  οικογενειακό 
δηλωθέν  εισόδημα  μικρότερο  των  12.000  ευρώ,  επιπλέον  αύξηση  του 
προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο δικαιούχος αποδείξει ότι 
έχει στεγαστικό δάνειο 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).

3.6. Πολύτεκνοι  με  4  και  άνω  προστατευόμενα  μέλη  και  Μονογονεϊκές 
οικογένειες  με  3  και  άνω προστατευόμενα μέλη με  οικογενειακό  δηλωθέν 
εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 30.000 ευρώ. 

3.6.1. Επιπλέον αύξηση του προαναφερόμενου κριτηρίου κατά 5.000 ευρώ εφόσον ο 
δικαιούχος  αποδείξει  ότι  καταβάλλει  ενοίκιο  για  την  κατοικία  του  ή  έχει 
στεγαστικό δάνειο. Εδώ οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
δεν  υπάρχουν  άλλα  ακίνητα  που  παράγουν  εισόδημα  για  τους  δικαιούχος 
(έλεγχος Ε9). 

3.6.2. Αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 3.000 Ευρώ για κάθε παιδί (πάνω 
από τα 4 που είναι το όριο χαρακτηρισμού μιας οικογένειας ως πολύτεκνης). 

3.6.3. 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€). 

13

ΑΔΑ: ΩΦΔ8ΟΛΖΛ-Θ2Ν



4. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του ν. 1069/80.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 152/04-12-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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