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ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

                                                                                                       ΑΔΑ: Ω810ΟΛΖΛ-Θ51 

                                    

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από ην ππ’ αξηζκ. 21/27-12-2017 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο  

Δπηρείξεζεο 

Αριθμ. Απόθ. 174/2017 Θέκα: «Αλαπξνζαξκνγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ.» 

 
ηε Θέξκε θαη ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζήκεξα 27 

Γεθεκβξίνπ 2017 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00κ.κ. ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο Θέξκεο» ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 6405/21-12-2017 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα ζύκβνπιν ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.1069/1980 (ΦΔΘ 191 Α71980) πεξί «Θηλήηξσλ δηα ηελ 

ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο».  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα επηά (7), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα,  

ΠΑΡΟΜΣΕ ΑΠΟΜΣΕ 

1. Πνλεξίδεο Παλαγηώηεο  (Πξόεδξνο) 1. Ιεκνλάθε Υξπζνύια 

2. Εειηιίδεο Γηακηαλόο (Αληηπξόεδξνο)                          2. Γεκεηξίνπ Γεκήηξηνο 

3. Υξπζνρόνπ Παύινο 3. Δπζπκηάδεο Δπζύκηνο 

4. Κνζρόπνπινο Κνζρόπνπινο 4. ακαξάο σθξάηεο 

5. Θαιακπίδεο Γεκήηξηνο   

6. Καξθνύδεο Γξεγόξηνο   

7. Φσηηάδεο Αζαλάζηνο   

θεξύρζεθε από ηνλ Πξόεδξν ε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Γ/ληξηα Γηνηθεηηθώλ  & Οηθ. Τπεξεζηώλ θ. Θσζηίθα Καξία, 

γξακκαηέαο ηνπ Γ.. γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

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

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

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ζηα κέιε όηη, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1069/80 παξ.1, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη, « Με απόθαζε ηοσ Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ, ποσ εγθρίλεηαη από ηο οηθείο δεκοηηθό 

ζσκβούιηο, θαζορίδοληαη τφρηζηά ηηκοιόγηα γηα ηελ σπερεζία ύδρεσζες θαη αποτέηεσζες. Με 

ηελ παραπάλφ απόθαζε ηοσ Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ θαζορίδοληαη ηα ηηκοιόγηα γηα ηης 

δηάθορες θαηεγορίες θαηαλαιφηώλ ηφλ σπερεζηώλ ύδρεσζες, αποτέηεσζες, εηδηθά ηέιε, 

πάγηες τρεώζεης γηα ηελ θάισυε ηοσ ειάτηζηοσ θόζηοσς ιεηηοσργίας, θαζώς θαη θάζε ηηκοιόγηο 

γηα σπερεζίες ηφλ οποίφλ ηο αληηθείκελο περηιακβάλεηαη ζηης δραζηερηόηεηες ηφλ Δ.Ε.Υ.Α.. 

….» Κε ηελ παξ.3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ σο άλσ λόκνπ  «Το Δηοηθεηηθό Σσκβούιηο ηες 

επητείρεζες κπορεί λα ζεζπίδεη εηδηθό ηηκοιόγηο γηα ηης εσπαζείς οκάδες ηφλ θαηαλαιφηώλ, κε 
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βάζε εληαία θαη αληηθεηκεληθά θρηηήρηα. Η απόθαζε ασηή εγθρίλεηαη από ηο οηθείο δεκοηηθό 

Σσκβούιηο.» θαη ηελ παξ. 4. «Τα έζοδα από ηέιε ηφλ σπερεζηώλ ύδρεσζες, αποτέηεσζες, από 

ηα εηδηθά ηέιε, ηα πάγηα γηα θάισυε ηοσ ειάτηζηοσ θόζηοσς ιεηηοσργίας, θαζώς θαη θάζε 

ηηκοιόγηο ποσ αθορά ζε αληηθείκελο ποσ περηιακβάλεηαη ζηης δραζηερηόηεηες ηες επητείρεζες 

πρέπεη σποτρεφηηθά λα θαιύπηοσλ ηης αλαγθαίες ιεηηοσργηθές δαπάλες, ….».Δπίζεο κε ηελ 

παξ. 6 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ λ. 1069/80 νξίδεηαη όηη  « Η ηηκοιόγεζε ηφλ σπερεζηώλ ηες 

επητείρεζες πρέπεη λα είλαη ζύκθφλε κε ηε κειέηε θόζηοσς-οθέιοσς ηες επητείρεζες ηοσ 

εδαθίοσ ε' ηες παραγράθοσ 2 ηοσ άρζροσ 5». 

Οκνίσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ 1069/80 παξ 3. «Εηδηθόλ ηέιος 

δηα ηελ κειέηελ, θαηαζθεσήλ θαη επέθηαζηλ έργφλ σδρεύζεφς θαη αποτεηεύζεφς» όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη « Επητεηρήζεης ηοσ παρόληος λόκοσ, θαηόπηλ ιήυες απόθαζες ηοσ 

Δηοηθεηηθού ηοσς Σσκβοσιίοσ, ε οποία εγθρίλεηαη από ηο οηθείο ή ηα οηθεία Δεκοηηθά 

Σσκβούιηα θαη σποβάιιεηαη ζε σποτρεφηηθό έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ αρτή ποσ ηης εποπηεύεη, 

κπορούλ λα αλαζηείιοσλ ηελ επηβοιή ηοσ ηέιοσς ηοσ παρόληος άρζροσ, εθόζολ δελ 

σθίζηαληαη πιέολ οηθολοκηθές σποτρεώζεης, ποσ λα ζτεηίδοληαη κε ηοσς ζθοπούς γηα ηοσς 

οποίοσς επηβάιιεηαη θαη γηα ηελ εθπιήρφζε ηφλ οποίφλ τρεζηκοποηείηαη ηο ελ ιόγφ έζοδο…» 

Ο Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ιόγσ ηεο εθ παξαδξνκήο δηαηύπσζεο ηεο 

πξνηεηλόκελεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, θαηά ηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηόξζσζε ησλ ζθαικάησλ θαη ιήςε εθ λένπ απόθαζεο γηα 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο.  

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο είπε όηη, ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Θέξκεο, ηόζν πξηλ από ηελ 

ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην ηνπ λ. 3852/2010, όζν θαη κεηά από απηή είρε σο 

ζεκειηώδε αξρή όηη ην λεξό είλαη έλα θνηλσληθό θαη πεξηβαιινληηθό αγαζό, πνπ πξέπεη λα 

παξακείλεη ζε δεκόζηα δηαρείξηζε έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξόζβαζε όισλ ησλ πνιηηώλ 

ζε θαιήο πνηόηεηαο πόζηκν λεξό. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζέζε αλάγεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

ηόζν κέζα από ηε δηακόξθσζε κηαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ εμηζνξξνπεί ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνύ ηελ ηζνηηκία ησλ πνιηηώλ κε ηελ βησζηκόηεηα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο όζν θαη κε 

έξγα πνπ ζπκβάιινπλ αθελόο ζηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε όισλ ησλ νηθηζκώλ, αθεηέξνπ ζηελ 

εμνηθνλόκεζε θαη ηελ αεηθνξία ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ θπζηθνύ πόξνπ. Ζ ΓΔΤΑ Θέξκεο 

ηαπηόρξνλα όια απηά ηα ρξόληα θαη ηδίσο ζηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θξόληηζε θαη ζα 

ζπλερίζεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ πνπ αδπλαηνύλ λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο θαη ρξεηάδνληαη θνηλσληθή ζηήξημε (άλεξγνη, 

ΑκεΑ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, θ. ιπ.). 

Χζηόζν, κε ηελ  έγθξηζε ησλ γεληθώλ θαλόλσλ θνζηνιόγεζεο θαη ηηκνιόγεζεο 

ππεξεζηώλ ύδαηνο κε αξηζκό νηθ. 135275/2017 απόθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ (ΦΔΘ 

ηεύρνο  Β  1751/2017) θαη ηελ νδεγία (60/2000) γηα πξνζαξκνγή ηεο ηηκνινγηαθήο  πνιηηηθήο 

ζην επξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ  ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

ησλ ΓΔΤΑ πξέπεη πιένλ λα ιακβάλεη ππόςε ηελ αλάθηεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θόζηνπο, 

ηνπ θόζηνπο θπζηθώλ πόξσλ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θόζηνπο. Γεύηεξνλ κε ην λ. 4483/2017 
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( ΦΔΘ, ηεύρνο Α 107/2017), έλα πάγην ηέινο, ην εηδηθό ηέινο πνπ ππνινγηδόηαλ ζε πνζνζηό 

80% επί ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ πνπ θαηαλαιώζεθε απνθηά πξναηξεηηθό ραξαθηήξα εθόζνλ νη 

ΓΔΤΑ δελ έρνπλ νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνύο επηβνιήο ηνπ. 

Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε επίζεο όηη ν ΦΠΑ  γηα ηελ θαηαλάισζε ύδαηνο είλαη ν ρακειόο 

δειαδή 13% ελώ γηα  ην εηδηθό ηέινο «80%» είλαη ν πςειόο δειαδή 24%. Σε δηαθνξά απηή 

ησλ 11 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηελ επηβαξύλεηαη ν θαηαλαισηήο.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε κειέηε  ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ ηζνινγηζκώλ ηεο 

ΓΔΤΑ Θέξκεο γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία καο δείρλεη όηη πξνθύπηεη δεκηά ε νπνία θαηά κέζν όξν 

δηακνξθώλεηαη ζην ύςνο ησλ 320.000 Δπξώ. Δπηπξόζζεηα, έρνπκε δηαπηζηώζεη δηαθνξά 

κεηαμύ αληινύκελνπ θαη ηηκνινγνύκελνπ ύδαηνο ύςνπο 1.019.000 θπβηθώλ κέηξσλ κε 

αληίζηνηρε απώιεηα εζόδσλ ηεο ηάμεο  ησλ 400.000 επξώ πεξίπνπ.  

Έρνληαο όια απηά ππόςε θαζώο θαη ηε κειέηε θόζηνπο νθέινπο πνπ δηελεξγήζεθε, 

θαη επηηαγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1069/80, ε ΓΔΤΑ Θέξκεο ζα πξέπεη 

λα πξνρσξήζεη ζε αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηεο ηηκνινγηαθήο ηεο πνιηηηθήο αιιά θαη ζε 

ηερληθέο παξεκβάζεηο ώζηε λα ζπλερίζεη λα ππεξεηεί ηελ αξρηθή ηεο δέζκεπζε όπσο απηή 

δηαηππώλεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο. Δλδεηθηηθά, ε Γ.Δ.ΤΑ. πξνηίζεηαη λα 

νινθιεξώζεη ηελ εγθαηάζηαζε κεηξεηώλ παξνρήο ύδαηνο ζε θάζε γεώηξεζε, αληιηνζηάζην θαη 

αγσγό πνπ ηξνθνδνηεί άκεζα ή έκκεζα νπνηαδήπνηε δεμακελή όπσο θαη από ηελ έμνδν απηώλ 

(θαηαγξαθή, κειέηε, δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζε κε πιάλν νινθιήξσζεο ην κέζνλ 

ηνπ 2018). Δπίζεο πξνγξακκαηίδεη ηνλ δηαρσξηζκό ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο – άξδεπζεο, ηελ 

εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνύ θαη ηειε-ειέγρνπ γηα ηε ζπλερή 

θαηαγξαθή, παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε όισλ ησλ κεηξήζεσλ θαη αλαθνξώλ, ηελ 

ηνπνζέηεζε πδξνκεηξεηώλ ζε όιεο ηηο δεκόζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο, ηε 

(πηινηηθή) κεηαθνξά ησλ πδξνκεηξεηώλ εθηόο ησλ ηδηνθηεζηώλ.  

Έλα άιιν δήηεκα είλαη νη κεδεληθέο κεηξήζεηο πνπ εηήζηα αλέξρνληαη ζηηο  10.429 θαη 

αληηζηνηρνύλ ζε  3.476 πδξνκεηξεηέο δειαδή έλαλ πνζνζηό 13% επί ηνπ ζπλόινπ πνπ είλαη 

αλαθόινπζν κε ην πεξίπνπ 5% ησλ αθαηνίθεησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί 

θαη απηό ην θαηλόκελν ζα ιεθζνύλ απζηεξά κέηξα ώζηε λα απνθεύγνληαη νη θινπέο λεξνύ κε 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο παξάθακςεο θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ νη πξνβιεκαηηθνί θαη κε-

πξνζβάζηκνη πδξνκεηξεηέο. Όια απηά, καδί κε κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο 

ελέξγεηαο ξεύκαηνο κε απηνκαηηζκνύο θαη αληηθαηαζηάζεηο ησλ κεγάισλ αληιεηηθώλ 

ζπγθξνηεκάησλ, κε εγθαηάζηαζε inverter θαη θσηνβνιηατθώλ κνλάδσλ ζηα αληιηνζηάζηα ζα 

καο βνεζήζεη λα κεηώζνπκε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Χζηόζν, ζα πξέπεη λα 

πξνβνύκε θαη ζε αιιαγέο ηεο ηηκνινγηαθήο καο πνιηηηθήο.  

Ζ πξνηεηλόκελε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή αθελόο θαηαξγεί ην εηδηθό ηέινο 80%, αθεηέξνπ  

αλαπξνζαξκόδεη ηελ ηηκή αλά θπβηθό έηζη ώζηε ε ζπλνιηθή ηηκή αλά θπβηθό λα ηζνύηαη κε ην 

άζξνηζκα ηεο πθηζηάκελεο ηηκήο πιένλ 80% έηζη ώζηε α. λα κελ ππάξμεη θακία επηβάξπλζε 

ζηνλ θαηαλαισηή  θαη β. λα κπνξεί λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλάθηεζεο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο 

κε βάζε ηελ Απνθ. 135275/2017 ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ. Θαηαξγεί ηελ ειάρηζηε 
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ρξέσζε θαηαλάισζεο ύδξεπζεο (6,00€) θαη ην ηέινο ζπληήξεζεο δηθηύνπ (2,00€) θαη νξίδεη  

ην επνλνκαδόκελν ζηαζεξό ηέινο(πάγην), άμηαο 2,00 επξώ. ηα αθίλεηα κεδεληθώλ 

θαηαλαιώζεσλ νξίδεη ρξέσζε 8,00€. Γηαηεξεί ηελ ηηκνιόγεζε ηεο απνρέηεπζεο. Ζ ηηκνιόγεζε 

ησλ θνηλσληθώλ ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ γίλεηαη κε ηξόπν ώζηε αθελόο ζηελ πξώηε θιίκαθα λα 

παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνζόηεηα ηνπ πόξνπ ζε νηθνλνκηθή ηηκή αθεηέξνπ λα απνηξέπεηαη ε 

θαηαζπαηάιεζε ηνπ.  Οη ινηπέο ρξεώζεηο παξακέλνπλ σο έρνπλ, εθηόο από ην ηέινο αιιαγήο 

πδξνκεηξεηώλ δηαηνκήο  1/2'' ην νπνίν από 23 επξώ απμάλεηαη ζηα  35,00 επξώ(όζν πεξίπνπ 

ην θόζηνο αγνξάο ηνπ) έηζη ώζηε λα γίλεη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ πεπαιαησκέλσλ 

πδξνκεηξεηώλ κε λέα ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο αθξηβέζηαηεο κέηξεζεο θαη απμεκέλεο αληνρήο 

ζε θαηξηθέο δηαθπκάλζεηο. Κε ηελ λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή επηηπγράλεηαη κείσζε ζην 

επαγγεικαηηθό ηηκνιόγην γηαηί εθεί δε ζα απαηηεζεί ελζσκάησζε ζηελ ηηκή ηνπ θπβηθνύ ηνπ 

θαηαξγνύκελνπ εηδηθνύ ηέινπο θαη επηπιένλ κείσζε ζην θνηλσληθό ηηκνιόγην θαζώο απμάλεηαη 

ε κείσζε από 50% ζε 60% ρσξίο λα αλαηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηηκήο σο κέζνπ απνηξνπήο 

ηεο ζπαηάιεο λεξνύ. 

 Ζ θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνύ ηέινπο 80% πξνηείλεηαη θαζόηη αθελόο δελ πθίζηαηαη ζηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνύο επηβνιήο ηνπ θαη 

δεύηεξν ην επελδπηηθό πξόγξακκα ησλ ακέζσο επόκελσλ ηξηώλ εηώλ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί 

από ην πθηζηάκελν ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθό ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαη από ηελ επηρνξήγεζε 

ηνπ ΔΠΑ.  

Δηδηθόηεξα πξνηείλνληαη νη θάησζη ηξνπνπνηήζεηο όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 

1-3 : 

Πίνακας 1 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ  2018 

Α. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ ΑΝΑ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ 

80% 

1 35 0,54 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

35 70 0,68 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

70 105 0,97 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

105 140 1,53 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

140 175 2,30 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

175   2,88 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

        

Α2 ΕΛΑΦΙΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΝΕΡΟΤ 

20m3 * 0,30 €/m3   =6,00€ ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

Α3 ΠΑΓΙΑ ΦΡΕΨΗ  ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΤΔΡΟM. 

    
 Α4 ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ  

 
  

      2,00€  ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

Α2-Α4 ΠΑΓΙΟ ΣΕΛΟ  ΤΔΡΕΤΗ    2,00 € 
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Πίνακας 2 
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ  

Είδοσ Σιμολογίου 
Ειςοδηματικά 
κριτήρια 

Ποςοςτό έκπτωςησ 60% επί των κυβικών 
κατανάλωςησ ύδρευςησ  

 Πολυτεκνικό (≥ 4 
προςτατευόμενα  τέκνα) ≤30.000€   για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Οικογένειεσ με βαριά αναπηρία 
>67% (του ιδίου ή μέλοσ τησ 

οικογένειασ) ≤25.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Οικογένειεσ με αναπηρία >67% 
(του ιδίου ή μέλοσ τησ 

οικογένειασ) ≤20.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Ωποροι  ≤8.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

Μονογονεΰκέσ οικογένειεσ   
  ≥ 3 προςτατευόμενα μϋλη ≤25.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 = 2 προςτατευόμενα μϋλη ≤15.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 =1 προςτατευόμενο μϋλοσ ≤12.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΤΔΡΕΤΗ ΕΙΔΙΚΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ 
ΑΝΑ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ 
80% 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3  

1 35 0,22 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

35 70 0,27 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

70 105 0,39 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

105 140 1,53 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

140 175 2,30 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

175 
 

2,88 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

   

Πίνακας 3 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ  

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ 80% 

Από  Έωσ     

1 70 0,60/m3 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

70 140 0,80/m3 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

140+   1,20/m3 ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΨΝ ΚΑΣΑΝΑΛΨΕΨΝ  

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH  

0 0 8€  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΨΝ ΝΑΨΝ  

Από m3 Εωσ m3 TIMH /M3  

0 ∞ 0,15/m3  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΗΜΟΤ  

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3  

1 70 0,54  

71 140 0,8  

140+ 
 

1,2  

Θαη ην ζπλνιηθό ηηκνιόγην ησλ ππεξεζηώλ ύδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο από 

ηελ 1/1/2018 θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ 1ε βεβαίσζε ηνπ έηνπο 2018 λα έρεη  σο εμήο: 
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Α. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ ΑΝΑ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 

Α1. ΚΛΙΜΑΚΑ m3 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

1 35 0,54 

35 70 0,68 

70 105 0,97 

105 140 1,53 

140 175 2,30 

175+   2,88 

      

Α2 ΠΑΓΙΟ ΣΕΛΟ ΤΔΡΕΤΗ  2,00 € 

Β.   ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ/ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 

 ΠΑΓΙΟ ΣΕΛΟ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 7,00 € 

ΣΙΜΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 0,32€/m3 

ΗΜ.: Ωσ τιμολογούμενα κυβικϊ ορύζεται το 75% τησ πραγματικόσ κατανϊλωςησ νερού. 

Γ.   ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΟΛΗΧΙΑ 

Γ1  ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΣΟ ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΗ  ΣΙΜΗ/ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΗ 

Τδρ.1/2''   185,00 € 

Τδρ.3/4''   230,00 € 

Τδρ.1''   275,00 € 

Τδρ.1&1/2''   580,00 € 

Τδρ.2''   735,00 € 

Γ2 ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΑΡΟΦΗ ΕΚΣΟ ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΗ  ΣΙΜΗ/ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΗ 

Τδρ.1/2''   367,00 € 

Τδρ.3/4''   395,00 € 

Τδρ.1''   428,00 € 

Τδρ.1&1/2''   735,00 € 

Τδρ.2''   885,00 € 

Γ3 ΑΡΦΙΚΗ ΤΝΔΕΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ  ΕΝΣΟ ΦΕΔΙΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ /ΑΡΦΙΚΗ ΤΝΔΕΗ 

3- 10 παροχϋσ   500,00 € 

Γ4 ΑΡΦΙΚΗ ΤΝΔΕΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ  
ΕΚΣΟ ΦΕΔΙΟΤ     

ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ /ΑΡΦΙΚΗ ΤΝΔΕΗ  

3- 10 παροχϋσ   550,00 € 

Γ5 ΣΟΜΗ ΑΥΑΛΣΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ   € 

0m-10m   115,00 € 

11m-20m   230,00 € 

ΗΜ.: ΑΝΑ 10m ΣΟΜΗ ΦΡΕΩΝΟΝΣΑΙ 115€ 

Γ6 ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 
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 ΚΟΣΟΛΟΓΕΙΣΑΙ & ΦΡΕΩΝΕΣΑΙ ΒΑΕΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΕΛΑΦΙΣΗ ΦΡΕΩΗ 10,80€/m 

Δ. ΑΛΛΕ ΦΡΕΨΕΙ 

Δ1 ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΤΠΟΦΡΕΟΤ  

50,00 €     

Δ2 ΣΕΛΟ ΑΛΛΑΓΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ 

ΔΙΑΣΟΜΗ    € 

1/2"   35,00 € 

3/4"    37,00 € 

1"    77,00 € 

1 1/2"    182,00 

2"   210,00 € 

Δ3 ΣΕΛΟ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ ΛΟΓΨ ΦΡΕΟΤ 

    10,00 € 

Δ4 ΣΕΛΟ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ ΛΟΓΨ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΤ(ΠΡΟΨΡΙΝΗ) ΔΙΑΚΟΠΗ 

    60,00 € 

Δ5 ΣΕΛΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ 

  10,00 € 

Δ6 ΣΕΛΟ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ  ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ /ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΨΝ 

 ΚΟΣΟΛΟΓΕΙΣΑΙ & ΦΡΕΩΝΕΣΑΙ ΒΑΕΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ 

Κατηγορία Σιμολογίου 
Ειςοδηματικά 

κριτήρια 

Ποςοςτό έκπτωςησ 60% 
επί των κυβικών 

κατανάλωςησ ύδρευςησ 

 Πολυτεκνικό (≥ 4 προςτατευόμενα  
τέκνα) ≤30.000€   για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Οικογένειεσ με βαριά αναπηρία >67% 
(του ιδίου ή μελοσ τησ οικογένειασ) ≤25.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Οικογένειεσ με αναπηρία >67% (του 
ιδίου ή μελοσ τησ οικογένειασ) ≤20.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Ωποροι  ≤8.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

Μονογονεΰκέσ οικογένειεσ     

 ≥ 3 προςτατευόμενα μϋλη ≤25.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 = 2 προςτατευόμενα μϋλη ≤15.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 =1 προςτατευόμενο μϋλοσ ≤12.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΤΔΡΕΤΗ ΕΙΔΙΚΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ ΑΝΑ 
ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

1 35 0,22 

35 70 0,27 

70 105 0,39 

105 140 1,53 

140 175 2,30 

175 
 

2,88 

  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

Από  Έωσ    
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1 70 0,60/m3 

70 140 0,80/m3 

140+   1,20/m3 

   
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ -ΚΛΙΝΙΚΨΝ 

    2,00€/ Κλύνη* 

  
 *ημ.: η παραπϊνω χρϋωςη αφορϊ την αποχϋτευςη όταν το ακύνητο ϋχει δικό του 
υδρευτικό γεώτρηςη και δεν κϊνει χρόςη του υδρευτικού δικτύου τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΗΜΟΤ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

1 70 0,54 

71 140 0,8 

140+ 
 

1,2 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΚΙΝΗΣΨΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH  

0 0 8,00€ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΨΝ ΝΑΨΝ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

0 ∞ 0,15/m3 

ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΟ   

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

0 ∞ 0,30/m3 

   
ΑΡΔΕΤΗ 

ΨΡΙΑΙΑ ΦΡΕΨΗ  

Αγροτικϋσ Καλλιϋργειεσ  6,00€/ h 
 

 Αςτικό(Οικιακό) Φρόςη(Γκαζόν Κλπ) 12,00/h  
       

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΕΙΔΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

Καλλιέργεια Φρέωςη 

Αραβόςιτοσ 40 € ανϊ ςτρϋμμα 

Βαμβϊκι 30 € ανϊ ςτρϋμμα 

Ελιϋσ 30 € ανϊ ςτρϋμμα 

Κηπευτικϊ 40 € ανϊ ςτρϋμμα 

Κηπευτικϊ όψιμα 15 € ανϊ ςτρϋμμα 

ιτηρϊ 5 € ανϊ ςτρϋμμα 

      

ΦΡΕΨΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

0 ∞ 0,20/m3 

ΦΡΕΨΗ ΣΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 



9 

 

0 ∞ 0,54/m3 

      

ημ: Οι παραπϊνω αναφερόμενεσ τιμϋσ επιβαρύνονται με τον ανϊλογο Υ.Π.Α. όπωσ 
ορύζει ο νόμοσ 

 

 

Ο Πξόεδξνο επίζεο δηεπθξίληζε ζηα κέιε όηη ζηα πιαίζηα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 

ππνζηήξημεο ηδηαίηεξα ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ηζρύνπλ εθηόο ηνπ βαζηθνύ 

θξηηεξίνπ θαη ηα αθόινπζα: 

1. Οικογένειες με άηομα με αναπηρία (ηνπ ηδίνπ ή σο πξνζηαηεπόκελν κέινο) κε 

πνζνζηό 67% θαη άλσ γηα ηηο θαηεγνξίεο λνεηηθή ζηέξεζε, απηηζκόο, ζύλδξνκν 

DOWN, ςπρνθηλεηηθή πζηέξεζε, λεθξνπαζείο, ηπθινί,  ηεηξαπιεγηθνί, παξαπιεγηθνί, 

θαξθηλνπαζείο, αθξσηεξηαζκέλνη, ςπραζζελείο, ηνμηθνκαλείο, κε νηθνγελεηαθό δεισζέλ 

εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 25.000 επξώ, επηπιένλ αύμεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ 

θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη έρεη ζηεγαζηηθό δάλεην 

γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ 

ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9).  

2. Άηομα με αναπηρία άνφ ηοσ 67% πλην ηφν ανφηέρφ καηηγοριών κε 

νηθνγελεηαθό δεισζέλ εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 20.000 επξώ, επηπιένλ αύμεζε ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη έρεη 

ζηεγαζηηθό δάλεην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο 

δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9). 

3. Άποροι, άνεργοι, και γενικά μέλη οικογενειών με ταμηλό ειζόδημα κε 

νηθνγελεηαθό δεισζέλ εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 8.000 επξώ. Δπηπιένλ αύμεζε ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη έρεη 

ζηεγαζηηθό δάλεην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο 

δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9). 

4. Λονογονεχκές οικογένειες με 2 προζηαηεσόμενα μέλη κε νηθνγελεηαθό δεισζέλ 

εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 15.000 επξώ, επηπιένλ αύμεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ 

θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη έρεη ζηεγαζηηθό δάλεην 

γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ 

ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9). 

5. Λονογονεχκές οικογένειες με 1 προζηαηεσόμενο μέλος κε νηθνγελεηαθό δεισζέλ 

εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 12.000 επξώ, επηπιένλ αύμεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ 

θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη έρεη ζηεγαζηηθό δάλεην 

γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ 

ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9). 

6. Πολύηεκνοι με 4 και άνφ προζηαηεσόμενα μέλη και Λονογονεχκές οικογένειες 

με 3 και άνφ πξνζηαηεπόκελα κέιε κε νηθνγελεηαθό δεισζέλ εηζόδεκα κηθξόηεξν ή 

ίζν ησλ 30.000 επξώ.  

6.1 Δπηπιένλ αύμεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν 

δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη θαηαβάιιεη ελνίθην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ ή έρεη ζηεγαζηηθό 

δάλεην. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ ππάξρνπλ 

άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9).  

6.2 Αύμεζε ηνπ εηζνδεκαηηθνύ θξηηεξίνπ θαηά 3.000 Δπξώ γηα θάζε παηδί (πάλσ 

από ηα 4 πνπ είλαη ην όξην ραξαθηεξηζκνύ κηαο νηθνγέλεηαο σο πνιύηεθλεο).  

6.3 Έληαμε ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ πνιπηέθλσλ, νηθνγέλεηαο ηεο νπνίαο ην έλα 

εθ ησλ ηεζζάξσλ ηέθλσλ δελ είλαη πξνζηαηεπόκελν κέινο, αξθεί λα δηακέλεη καδί ηεο, 

λα είλαη άλεξγν ή λα δειώλεη εηζόδεκα κηθξόηεξν ή ίζν ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ 

(εηζόδεκα ≤3.000,00€).  

Ο Πξόεδξνο  ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππόςε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θάιεζε 

ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ηελ ζρεηηθή κειέηε γηα ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 
  

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   καηά πλειουηθία  
1. Δγθξίλεη ηελ αλαζηνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο 80%, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ λ. 1069/80 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4483/2017 θαη ηζρύεη, 

θαζώο δελ πθίζηαληαη πιένλ νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο, πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη. 

2. Φεθίδεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο, από ηελ 1ε βεβαίσζε ηνπ έηνπο 

2018 σο θάησζη: 
Α. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΤΔΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ ΑΝΑ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 

Α1. ΚΛΙΜΑΚΑ m3 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

1 35 0,54 

35 70 0,68 

70 105 0,97 

105 140 1,53 

140 175 2,30 

175+   2,88 

      

Α2 ΠΑΓΙΟ ΣΕΛΟ ΤΔΡΕΤΗ  2,00 € 

Β.   ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ/ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 

 ΠΑΓΙΟ ΣΕΛΟ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 7,00 € 

ΣΙΜΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 0,32€/m3 

ΗΜ.: Ωσ τιμολογούμενα κυβικϊ ορύζεται το 75% τησ πραγματικόσ κατανϊλωςησ νερού. 

Γ.   ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΟΛΗΧΙΑ 

Γ1  ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΣΟ ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΗ  ΣΙΜΗ/ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΗ 

Τδρ.1/2''   185,00 € 

Τδρ.3/4''   230,00 € 

Τδρ.1''   275,00 € 

Τδρ.1&1/2''   580,00 € 

Τδρ.2''   735,00 € 

Γ2 ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΑΡΟΦΗ ΕΚΣΟ ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΗ  ΣΙΜΗ/ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΗ 

Τδρ.1/2''   367,00 € 

Τδρ.3/4''   395,00 € 

Τδρ.1''   428,00 € 

Τδρ.1&1/2''   735,00 € 

Τδρ.2''   885,00 € 

Γ3 ΑΡΦΙΚΗ ΤΝΔΕΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ  ΕΝΣΟ ΦΕΔΙΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ /ΑΡΦΙΚΗ ΤΝΔΕΗ 

3- 10 παροχϋσ   500,00 € 

Γ4 ΑΡΦΙΚΗ ΤΝΔΕΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ  
ΕΚΣΟ ΦΕΔΙΟΤ     

ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ /ΑΡΦΙΚΗ ΤΝΔΕΗ  



11 

 

3- 10 παροχϋσ   550,00 € 

Γ5 ΣΟΜΗ ΑΥΑΛΣΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ   € 

0m-10m   115,00 € 

11m-20m   230,00 € 

ΗΜ.: ΑΝΑ 10m ΣΟΜΗ ΦΡΕΩΝΟΝΣΑΙ 115€ 

Γ6 ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 

 ΚΟΣΟΛΟΓΕΙΣΑΙ & ΦΡΕΩΝΕΣΑΙ ΒΑΕΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΕΛΑΦΙΣΗ ΦΡΕΩΗ 10,80€/m 

Δ. ΑΛΛΕ ΦΡΕΨΕΙ 

Δ1 ΕΓΓΤΗΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΤΠΟΦΡΕΟΤ  

50,00 €     

Δ2 ΣΕΛΟ ΑΛΛΑΓΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ 

ΔΙΑΣΟΜΗ    € 

1/2"   35,00 € 

3/4"    37,00 € 

1"    77,00 € 

1 1/2"    182,00 

2"   210,00 € 

Δ3 ΣΕΛΟ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ ΛΟΓΨ ΦΡΕΟΤ 

    10,00 € 

Δ4 ΣΕΛΟ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ ΛΟΓΨ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΤ(ΠΡΟΨΡΙΝΗ) ΔΙΑΚΟΠΗ 

    60,00 € 

Δ5 ΣΕΛΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ 

  10,00 € 

Δ6 ΣΕΛΟ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ  ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ /ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΣΟΜΗ ΠΑΡΟΦΨΝ 

 ΚΟΣΟΛΟΓΕΙΣΑΙ & ΦΡΕΩΝΕΣΑΙ ΒΑΕΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ 

Κατηγορία Σιμολογίου 
Ειςοδηματικά 

κριτήρια 

Ποςοςτό έκπτωςησ 60% 
επί των κυβικών 

κατανάλωςησ ύδρευςησ 

 Πολυτεκνικό (≥ 4 προςτατευόμενα  
τέκνα) ≤30.000€   για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Οικογένειεσ με βαριά αναπηρία >67% 
(του ιδίου ή μελοσ τησ οικογένειασ) ≤25.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Οικογένειεσ με αναπηρία >67% (του 
ιδίου ή μελοσ τησ οικογένειασ) ≤20.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 Ωποροι  ≤8.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

Μονογονεΰκέσ οικογένειεσ     

 ≥ 3 προςτατευόμενα μϋλη ≤25.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 = 2 προςτατευόμενα μϋλη ≤15.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

 =1 προςτατευόμενο μϋλοσ ≤12.000€  για ≤105m3/τετρϊμηνο 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΤΔΡΕΤΗ ΕΙΔΙΚΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ ΑΝΑ 
ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

1 35 0,22 

35 70 0,27 

70 105 0,39 
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105 140 1,53 

140 175 2,30 

175 
 

2,88 

  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

Από  Έωσ    

1 70 0,60/m3 

70 140 0,80/m3 

140+   1,20/m3 

   
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ -ΚΛΙΝΙΚΨΝ 

    2,00€/ Κλύνη* 

  
 *ημ.: η παραπϊνω χρϋωςη αφορϊ την αποχϋτευςη όταν το ακύνητο ϋχει δικό του 
υδρευτικό γεώτρηςη και δεν κϊνει χρόςη του υδρευτικού δικτύου τησ Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΗΜΟΤ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

1 70 0,54 

71 140 0,8 

140+ 
 

1,2 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΚΙΝΗΣΨΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH  

0 0 8,00€ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΨΝ ΝΑΨΝ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

0 ∞ 0,15/m3 

ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΟ   

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

0 ∞ 0,30/m3 

   
ΑΡΔΕΤΗ 

ΨΡΙΑΙΑ ΦΡΕΨΗ  

Αγροτικϋσ Καλλιϋργειεσ  6,00€/ h 
 

 Αςτικό(Οικιακό) Φρόςη(Γκαζόν Κλπ) 12,00/h  
       

ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΕΙΔΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

Καλλιέργεια Φρέωςη 

Αραβόςιτοσ 40 € ανϊ ςτρϋμμα 

Βαμβϊκι 30 € ανϊ ςτρϋμμα 

Ελιϋσ 30 € ανϊ ςτρϋμμα 

Κηπευτικϊ 40 € ανϊ ςτρϋμμα 

Κηπευτικϊ όψιμα 15 € ανϊ ςτρϋμμα 

ιτηρϊ 5 € ανϊ ςτρϋμμα 
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ΦΡΕΨΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

0 ∞ 0,20/m3 

ΦΡΕΨΗ ΣΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ 

Από m3 Ϊωσ m3 TIMH /M3 

0 ∞ 0,54/m3 

      

ημ: Οι παραπϊνω αναφερόμενεσ τιμϋσ επιβαρύνονται με τον ανϊλογο Υ.Π.Α. όπωσ 
ορύζει ο νόμοσ 

 

 

3 ηα πιαίζηα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ππνζηήξημεο ηδηαίηεξα ησλ επαίζζεησλ 

θνηλσληθώλ νκάδσλ ηζρύνπλ εθηόο ηνπ βαζηθνύ θξηηεξίνπ θαη ηα αθόινπζα: 

3.1. Οικογένειες με άηομα με αναπηρία (ηοσ ιδίοσ ή φς προζηαηεσόμενο μέλος) 

με ποζοζηό 67% και άνφ για ηις καηηγορίεο λνεηηθή ζηέξεζε, απηηζκόο, 

ζύλδξνκν DOWN, ςπρνθηλεηηθή πζηέξεζε, λεθξνπαζείο, ηπθινί,  ηεηξαπιεγηθνί, 

παξαπιεγηθνί, θαξθηλνπαζείο, αθξσηεξηαζκέλνη, ςπραζζελείο, ηνμηθνκαλείο, κε 

νηθνγελεηαθό δεισζέλ εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 25.000 επξώ, επηπιένλ αύμεζε ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη 

έρεη ζηεγαζηηθό δάλεην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο 

δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9).  

3.2. Άηομα με αναπηρία άνφ ηοσ 67% πλην ηφν ανφηέρφ καηηγοριών κε 

νηθνγελεηαθό δεισζέλ εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 20.000 επξώ, επηπιένλ αύμεζε ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη 

έρεη ζηεγαζηηθό δάλεην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο 

δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9). 

3.3. Άποροι, άνεργοι, και γενικά μέλη οικογενειών με ταμηλό ειζόδημα κε 

νηθνγελεηαθό δεισζέλ εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 8.000 επξώ. Δπηπιένλ αύμεζε ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη 

έρεη ζηεγαζηηθό δάλεην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο 

δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9). 

3.4. Λονογονεχκές οικογένειες με 2 προζηαηεσόμενα μέλη κε νηθνγελεηαθό 

δεισζέλ εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 15.000 επξώ, επηπιένλ αύμεζε ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη 

έρεη ζηεγαζηηθό δάλεην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο 

δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9). 

3.5. Λονογονεχκές οικογένειες με 1 προζηαηεσόμενο μέλος κε νηθνγελεηαθό 

δεισζέλ εηζόδεκα κηθξόηεξν ησλ 12.000 επξώ, επηπιένλ αύμεζε ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη 

έρεη ζηεγαζηηθό δάλεην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίζνπλ όηη δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο 

δηθαηνύρνο (έιεγρνο Δ9). 

3.6. Πολύηεκνοι με 4 και άνφ προζηαηεσόμενα μέλη και Λονογονεχκές 

οικογένειες με 3 και άνφ προζηαηεσόμενα μέλη κε νηθνγελεηαθό δεισζέλ 

εηζόδεκα κηθξόηεξν ή ίζν ησλ 30.000 επξώ.  

3.6.1. Δπηπιένλ αύμεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ θξηηεξίνπ θαηά 5.000 επξώ εθόζνλ ν 

δηθαηνύρνο απνδείμεη όηη θαηαβάιιεη ελνίθην γηα ηελ θαηνηθία ηνπ ή έρεη 

ζηεγαζηηθό δάλεην. Δδώ νη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη 

δελ ππάξρνπλ άιια αθίλεηα πνπ παξάγνπλ εηζόδεκα γηα ηνπο δηθαηνύρνο 

(έιεγρνο Δ9).  
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3.6.2. Αύμεζε ηνπ εηζνδεκαηηθνύ θξηηεξίνπ θαηά 3.000 Δπξώ γηα θάζε παηδί (πάλσ 

από ηα 4 πνπ είλαη ην όξην ραξαθηεξηζκνύ κηαο νηθνγέλεηαο σο πνιύηεθλεο).  

3.6.3. Έληαμε ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ πνιπηέθλσλ, νηθνγέλεηαο ηεο νπνίαο ην έλα 

εθ ησλ ηεζζάξσλ ηέθλσλ δελ είλαη πξνζηαηεπόκελν κέινο, αξθεί λα δηακέλεη 

καδί ηεο, λα είλαη άλεξγν ή λα δειώλεη εηζόδεκα κηθξόηεξν ή ίζν ησλ ηξηώλ 

ρηιηάδσλ επξώ (εηζόδεκα ≤3.000,00€).  

4. Ζ παξνύζα λα δηαβηβαζηεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα έγθξηζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1069/80. 

 

Σν ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.. θ. Κνζρόπνπινο Κνζρόπνπινο ςήθηζε ιεπθό. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην Πξαθηηθό Λν 21 απόθαζε 174/27-12-2017 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ          ΣΑ ΛΕΚΗ       ΠΘΣΟ ΑΠΟΠΑΛΑ 

                                                                                                                                                                                                  
ΠΟΜΕΡΘΔΗ ΠΑΜΑΓΘΩΣΗ 

                       ΠΡΟΕΔΡΟ ηοσ Δ.. 
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ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΔΗΜΟΙΕΤΗ  ΑΠΟΦΑΗ 
--------------------------------------------------------------- 

 
ηε Θέξκε ζήκεξα ηελ 27ε  ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 14:15 ηνηρνθόιιεζα ζην γη’ 

απηό πξννξηζκέλν κέξνο (εμώζπξα) ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο ηελ ππ’ αξηζκ. 174/2017 Α.Γ.. 

ζρεηηθά κε :«Αλαπξνζαξκνγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.». 

 

 

Η ηοιτοκόλληζη έγινε μπροζηά ζηοσς μάρησρες ποσ σπογράθοσν : 

1.Καραμβαλάζη Γεωργία 

2.Γκόγκος Παναγιώηης 

 

 Γι’ ασηό ζσνηάτθηκε και σπογράθηκε ηο παρόν αποδεικηικό. 

 

 

 
 
Η ενεργήσασα την τοιτοκόλληση     Οι μάρτσρες 

 

 

       1. 
 
 
 

              2. 

ΔΗΛΟΣΘΙΗ  ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ &  ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

(Δ.Ε.Τ.Α.) ΘΕΡΛΗ 

ΔΗΛΟΤ  ΘΕΡΛΗ     

----------------------------------------------- 

Καθξπγηάλλε 15Α, Σ.Θ. 57001, ΘΔΡΚΖ  

Σει.:2310460530- Fax:2310460531 

Πιεξνθνξίεο: θ. Θσζηίθα Καξία            
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ΠΡΟ: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΘΔΚΑ: Τπνβνιή ηεο 174/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

«Αλαπξνζαξκνγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.» 

 

αο θνηλνπνηνύκε επηθπξσκέλν απόζπαζκα ηνπ πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο-12-2017, πνπ πεξηέρεη ηελ ππ’ αξηζκ. 174/2017 απόθαζε ηνπ. 

 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 

  

 

ΤΝΗΜ.: 

 

 

 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 

   

 

                                                                                                      ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
 

 

 

 
 

ΔΗΛΟΣΘΙΗ  ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ &  ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

(Δ.Ε.Τ.Α.) ΘΕΡΛΗ 

ΔΗΛΟΤ  ΘΕΡΛΗ      

----------------------------------------------- 

Καθξπγηάλλε 15Α, Σ.Θ. 57001, ΘΔΡΚΖ  

Σει.:2310460530- Fax:2310460531 

Πιεξνθνξίεο: θ. Θσζηίθα Καξία            

               Θέρμη, 27-12-2017                    

Αριθμ. Πρφη.:6430 

Δημοτικό σμβούλιο Δήμοσ Θέρμης 


