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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  5/24-02-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 31/2020 Θέμα: « Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  24 

Φεβρουαρίου  2020  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. 754/20-02-2020 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. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Χατζηδημητρίου Φανή
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Κουσούλης Γεώργιος

7. Καρκαλή Μαρία

8.
Σαραφιανός Χρήστος (αποχώρησε κατά την 

έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος)
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, 
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. 4. «Τα έσοδα 

από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από 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 
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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».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 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.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 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  ώστε  να  συνεχίσει  να 

υπηρετεί την αρχική της δέσμευση όπως αυτή διατυπώνεται στην αρχή της παρούσας εισήγησης. 

Με βάση την μελέτη κόστους οφέλους που εκπονήθηκε και η οποία έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα 

που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της Δ.Ε.Υ.Α θέρμης και ιδιαίτερα το μέγεθος και το εύρος της 

καθημερινής  προληπτικής  και  κατασταλτικής  συντήρησης  των  υφιστάμενων  υποδομών,  την 

αναγκαιότητα  προγραμματισμού  και  υλοποίησης  έργων  και  παρεμβάσεων  μικρής  ή  μεγάλης 

κλίμακας αλλά και απολογιστικά στοιχεία  κατανάλωσης νερού για όλες τις κατηγορίες ακινήτων, 

των  δεικτών  απόδοσης  της  επιχείρησης  και  των  στατιστικών  και  οικονομικών  δεδομένων  της 

τελευταίας  3ετίας  διαπιστώθηκε ότι  α)  επιβλήθηκε  μεσοσταθμικη αύξηση στο κόστος ενέργειας 

περίπου  12% και  επί  πλέον  έγινε  μείωση  στην  έκπτωση λόγω συνέπειας  στην  πληρωμή των 

λογαριασμών από 15% που ήταν το 2017 σε 10% το 2018  και τελικά σε 5% το 2019 τα οποία  

έχουν επίπτωση  στο κόστος  ενέργειας  για την ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ  που διαμορφώνετε για το  2020 σε 

1.952.000,00  ευρώ περίπου έναντι  1.645.000,00 για  το  2018 και  1.750.000,00 για  το  2019. 

Υπάρχει δηλαδή μεταβολή στο κόστος ενέργειας από τον καθορισμό της υφιστάμενης τιμολογιακής 

πολιτικής της ΔΕΥΑ του ύψους 306.975,00 ευρώ, β) τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της 

Ε.Υ.Α.Θ., όπου με σχετική σύμβαση αποχετεύονται σε δίκτυα αποχέτευσης που κατασκευαστήκαν 

από την ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ όπως στο Πλαγιάρι, τον Τρίλοφο και τη Θέρμη, η οποία θα επιφέρει αύξηση 

στο κόστος αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά 177.851,55. Ευρώ.  Στο σύνολο των εσόδων  της 
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Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για  το  2019  το  έσοδο  από  την  υπηρεσία  αποχέτευσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των 

554.729,00€ ενώ των στο σύνολο των εξόδων, της αποχέτευσης είναι  881.908,00 ευρώ. Με βάση 

αυτό  η  διαφορά  για  ανάκτηση  του  χρηματοοικονομικού  κόστους  της  υπηρεσίας  αποχέτευσης 

ανέρχεται στο  ποσό 327.179,00 ευρώ, γ) Η ΔΕΥΑ προκειμένου να στελεχώσει τις υπηρεσίες της με 

μόνιμο προσωπικό συμμετείχε στην προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 

και ενέταξε στο δυναμικό της 7 άτομα. Παράλληλα έγινε μείωση των απασχολούμενων είτε λόγω 

λήξης  επιχορηγουμένων προγραμμάτων είτε λόγω λήξης του χρόνου μετατάξεων από υπηρεσίες 

του  Δήμου. Υπολογίζεται ότι με βάση τα παραπάνω θα επέλθει αύξηση κόστους  για δυο(2) νέες 

θέσεις εργασίας. Επίσης με βάση το νόμο 4483/2017 ενταχθήκαν στα βαρέα και  ανθυγιεινά  νέες 

ειδικότητες  εργαζομένων με  την αναλογική  αύξηση  του μισθού τους.  Τα παραπάνω επέφεραν 

αύξηση του μισθολογικού κόστους περίπου 60.173,46 ευρώ. Με βάση την ανάλυση όλων των 

δεδομένων και των στοιχείων της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι επήλθε συνολική επιβάρυνση στο 

χρηματοοικονομικό  κόστος  από  το  έτος  2018  και  έπειτα  ύψους  625.000,00.  Έτσι  βάσει 

προσδιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους όπως αποδεικνύεται στον παρακάτω Πίνακα 1, 

για το σύνολο των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ θα πρέπει  να αναμορφωθεί η τιμολογιακή  πολιτική της 

Δ.Ε.Υ.Α ώστε να καλυφτεί η διαφορά εξόδων - εσόδων ποσού 625.000,00€.

ΠΙΝΑΚΑΣ  1
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΕΞΟΔΑ 2019 2020 2021

20-
25 Αγορές και διαφορά (  +,-  ) αποθεμάτων 156.836,88 176.836,88 176.836,88
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 974.004,68 1.032.830,00 1.032.830,00
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 68.616,86 68.616,86 68.616,86
62 Παροχές τρίτων 2.440.419,08 2.790.419,08 2.790.419,08
63 Φόροι - Τέλη 6.945,94 6.945,94 6.945,94
64 Διάφορα έξοδα 150.041,80 150.041,80 150.041,80
65 Τόκοι & Συναφή έξοδα 5.759,19 5.759,19 5.759,19
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 207.343,80 174.025,18 174.025,18
68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00 0,00 0,00

 Σύνολο λειτουργικών εξόδων 4.009.968,23 4.405.474,93 4.405.474,93
 Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος 1.750.444,34 1.950.444,34 1.950.444,34
 Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας 415.692,86 415.692,86 415.692,86

ΕΣΟΔΑ 2019 2020 2021

 
Έσοδα που προέρχονται από ύδρευση, 
αποχετευση 3.508.152,03 4.128.152,03 4.367.645,34

 Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων 272.322,90 272.322,90 323.447,90
 Σύνολο εσόδων 3.780.474,93 4.400.474,93 4.691.093,24

     
 Αιτιολογία 2019 2020 2021
 Κυβικά κατανάλωσης 3.211.395 3.419.395 3.450.000

 

Απόδοση κεφαλαίου σε εναλλακτικές 
τοποθετήσεις / εύλογη ετήσια απόδοση 
ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων που 
χρησιμοποιούν

1,00% 1,00% 1,00%

 
Κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου κεφαλαίου 
σε εναλλακτικές τοποθετήσεις 7.759,19 17.759,19 11.759,19
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Συνολο κόστους έργων  που έχουν 
κατασκευαστεί   με ιδιους πορους 200.000,00 1.200.000,00 600.000,00

 Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους  
 Αιτιολογία 2019 2020 2021
 Κόστος Κεφαλαίου 0,067 0,056 0,054
      Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο κεφάλαιο 0,065 0,051 0,050
      Κόστος Ευκαιρίας 0,002 0,005 0,003
 Λειτουργικό Κόστος 0,791 0,819 0,811
      Λειτουργικό Κόστος Σταθερές Δαπάνες 0,305 0,304 0,301
      Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές Δαπάνες 0,486 0,514 0,510
 Κόστος συντήρησης 0,264 0,297 0,295
 Κόστος Διοίκησης & άλλα 0,129 0,122 0,120
 Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,2511 1,2936 1,2804
 Αιτιολογία 2019 2020 2021

 

Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού 
(έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, τέλους 
κύκλου νερού / Μ3 χρέωσης) 1,0924 1,2073 1,2660

 
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού 
(λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης) 0,0848 0,0796 0,0938

 

Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 νερού 
(σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 
κατανάλωσης) 1,1772 1,2869 1,3597

 

Ποσό που πρέπει να επιβάλλει ο φορέας/Μ3 
για να καλύπτεται το χρηματοοικονομικό 
κόστος 0,0739 0,0067 0,0000

 
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) που πρέπει να 
καλυφθεί 5,905% 0,515% -6,200%

 Ποσό που πρέπει να καλυφθεί  625.000,00  

Η παράθεση των ανωτέρω στοιχείων και παραμέτρων, οδηγεί συνοπτικά στα εξής συμπεράσματα:

1.   Οι  υπηρεσίες  της  ύδρευσης  και  της  αποχέτευσης  εμφανίζουν  υστέρηση  σε  σχέση  με  την 

ανάκτηση κόστους.

2. Η απώλεια στην ανάκτηση χρηματοοικονομικού κόστους κυμαίνεται για την υπηρεσία ύδρευσης 

στα  297.821,00ευρώ ενώ για την υπηρεσία αποχέτευσης η απώλεια ανέρχεται στα 327.189,00 

ευρώ.

3. Η συνολική  υστέρηση ανέρχεται στα   625.000,00 ευρώ 

4. Η σημαντικότερη δαπάνη, η οποία στην κυριολεξία  «εκτοξεύει»  το λειτουργικό κόστος των 

υπηρεσιών  αυτών  -και  κυρίως  της  ύδρευσης-  είναι  αυτή  της  ενέργειας.  Η  λειτουργία  των 

αντλιοστασίων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενεργοβόρα και κατ' επέκταση κοστοβόρα.

5.  Σημαντικότερη  δαπάνη για την υπηρεσία της αποχέτευσης  τώρα και στο μέλλον  είναι αυτή 

που καταβάλετε στην ΕΥΑΘ η οποία είναι ανελαστική  για την  ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ  αφού καθορίζετε  με 

βάση την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ.

6.  Το  πάγιο  το  οποίο,  χρεώνεται  στους  καταναλωτές,  θα  πρέπει  να  καλύπτει-ανακτά  σε  κάθε 

περίπτωση το πάγιο/σταθερό κόστος (άρθρο 9 παρ. 4.1 της ΚΥΑ), κάθε παροχής κάτι που δεν 

ισχύει με τα υφιστάμενα δεδομένα για την υπηρεσία ύδρευσης. Το ίδιο ισχύει και για το τέλος 

αποχέτευσης 
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Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ θα πρέπει  άμεσα να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες 

προκειμένου  να  ανακτηθεί  σταδιακά  το  συνολικό  κόστος  τόσο  για  την  υπηρεσία 

ύδρευσης όσο και για την υπηρεσία αποχέτευσης ως εξής:

Α. Με την αναμόρφωση της τιμολογιακής της πολιτικής  και τον καθορισμό:  

 του πάγιου τέλους ύδρευσης σε 1,25 ευρώ μηνιαία έτσι ώστε να έχει επιπλέον έσοδα ύψους 

173.788,00 ευρώ

 της τιμής ανά κυβικό στην κλίμακα κατανάλωσης ύδρευσης  αυξημένης κατά 5% έτσι ώστε 

να έχει  επιπλέον έσοδα ύψους 123.549,79 ευρώ

 του τέλους αποχέτευσης σε 0,65 ευρώ ανά κυβικό μέτρο αποχετευμένης ποσότητας στο 

80% των κυβικών μέτρων ύδρευσης έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 348.770,24 ευρώ

 Επί  πλέον  προτείνεται  να  καθορισθεί  η  τιμή  ανά  κυβικό  νερού  που  παρέχεται  για  την 

ενίσχυση  του  δικτύου  ύδρευσης  της  τοπικής  κοινότητας  ΛΑΚΩΜΑΤΟΣ  του  δήμου 

Προποντίδας να είναι  στα 0,54 ευρώ που αντιστοιχεί  στην τιμή για την πρώτη κλίμακα 

κατανάλωσης των κοινωνικών υποδομών του Δήμου έτσι ώστε να καλύπτεται το σχετικό 

χρηματοοικονομικό κόστος για την παρεχομένη ποσότητα νερού.

Β.  Με  την  μείωση  της  διαφοράς  μεταξύ  αντλούμενης-καταναλισκόμενης  και 

τιμολογούμενης ποσότητας ύδατος- Οι ενέργειες επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούν τόσο στην απώλεια του νερού αλλά και 
στην τιμολόγηση καταναλισκόμενης ποσότητας νερού που δεν τιμολογείται. . 

Ενδεικτικά, η Δ.Ε.ΥΑ.

 1. Ολοκλήρωσε  την εγκατάσταση μετρητών παροχής ύδατος σε κάθε γεώτρηση, αντλιοστάσιο και 
αγωγό που τροφοδοτεί άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε δεξαμενή όπως και από την έξοδο αυτών. 

2. Προγραμματίζει την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεχειρισμού και τηλε-ελέγχου 
για τη συνεχή καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση όλων των μετρήσεων και αναφορών, 
ενώ  έχει  ολοκληρωθεί  η  τοποθέτηση  υδρομετρητών  σε  όλες  τις  δημόσιες,  δημοτικές  και 
κοινωφελείς χρήσεις, 

3. Επίσης προγραμματίζεται η (πιλοτική) μεταφορά των υδρομετρητών εκτός των ιδιοκτησιών. 

Οι ως άνω ενέργειες αυτές θα καλύψουν  το ποσό που υπολείπετε των 625.000,00 για 

την ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους

Ειδικότερα προτείνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: 

Α) το πάγιο  τέλος ύδρευσης να καθορισθεί  στα  1,25 ευρώ μηνιαία ενιαία για όλους τους 

υδρομετρητές.   Έτσι  θα  επέλθει  και  μία  μείωση  του  παγίου  στους  καταναλωτές  που  έχουν 

μηδενική κατανάλωση και επιβαρύνονται δυσανάλογα ως προς τους υπολοίπους.

Β) η τιμή ανά κλίμακα κατανάλωσης ύδρευσης να διαμορφωθεί ως εξής:

ΑΔΑ: 6Ο0ΝΟΛΖΛ-ΕΙΡ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Α1. ΚΛΙΜΑΚΑ m3 ΤΙΜΗ (€)

Από m3 Έως m3 Τιμή /m3

0 35 0,57

35 70 0,71

70 105 1,02

105 140 1,61

140 175 2,42

175 3,02
Γ) η τιμή ανά κυβικό μέτρο αποχετευμένης ποσότητας να διαμορφωθεί στα 0,65 ευρώ στο 80% 

των κυβικών μέτρων ύδρευσης

Δ) η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού που παρέχεται για την ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης της 

τοπικής  κοινότητας  ΛΑΚΩΜΑΤΟΣ  του  δήμου  Προποντίδας  να  καθοριστεί  στα  0,54  ευρώ  που 

αντιστοιχεί στην τιμή για την πρώτη κλίμακα κατανάλωσης των κοινωνικών υποδομών του Δήμου 

έτσι  ώστε  να καλύπτεται  το  σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος για  την παρεχομένη ποσότητα 

νερού.

των κυβικών μέτρων ύδρευσης.

Κατά τα άλλα ισχύει η με αριθμό 174/2017 απόφαση του Δ.Σ.

Κατόπιν  τοποθετήθηκαν  τα  μέλη.  Τα  τακτικά  μέλη  κ.  Ιωσηφίδης  Ιωάννης  και  κ.  Σαραφιανός 
Χρήστος είπαν: « Όπως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του θέματος, οι επικείμενες αυξήσεις  
στα τιμολόγια ΔΕΥΑΘ, οφείλονται στην αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, την αύξηση 
του κόστους διάθεσης λυμάτων στο δίκτυο της ΕΥΑΘ, και την αύξηση του μισθολογικού κόστους.  
Κατά την γνώμη μας, η μόνη αιτία που θα ήταν δικαιολογημένη είναι η αύξηση του μισθολογικού  
κόστους.Σχετικά  με  το  κόστος  διάθεσης  των  λυμάτων,  η  ευθύνη  βαρύνει  αποκλειστικά  την  
διοίκηση του δήμου, που δεν έχει  κατασκευάσει ακόμη την νέα ΕΕΛ. Ξεκινώντας με τους δύο  
άγονους παλιότερους διαγωνισμούς, και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκήρυξης διαγωνισμού  
μελετοκατασκευής,  ενώ ήδη έχουν γίνει  με το νέο νόμοι,  π.χ.  Νάουσα, Άργος Ορεστικό κλπ.  
Αναφορικά  με  την αύξηση  των τιμολογίων  της  ΔΕΗ,  αποτελεί  απαράδεκτη,  πολιτική  της  νέας  
κυβέρνησης, ενάντια στην οποία ούτε η διοίκηση της ΔΕΥΑ ούτε και διοίκηση του Δήμου, έχουν  
εκφράσει  επισήμως κάποια  διαμαρτυρία,  ή έχουν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.Στον τομέα  
αυτό της μείωσης δηλαδή του ενεργειακού κόστους η ΔΕΥΑ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ συστηματικά.  
Δεν  αξιοποίησε  για  παράδειγμα  την  δυνατότητα  να  προχωρήσει  στην  δημιουργία  ενεργειακής  
κοινότητας  αξιοποιώντας  το  ευνοϊκό  καθεστώς  που  είχε  καθιερωθεί  από  την  προηγούμενη  
κυβέρνηση. Αποτέλεσμα της αδράνειας της ΔΕΥΑ είναι να βρεθεί απροετοίμαστη στην απαράδεκτη  
αύξηση του ενεργειακού κόστους και τελικά να ακολουθήσει την πεπατημένη μετακυλώντας το  
κόστος στις τσέπες των καταναλωτών. Καταψηφίζουμε την αύξηση του κόστους και καλούμε την  
διοίκηση  του  δήμου  σε  αποφασιστικές  κινητοποιήσεις  ενάντια  στην  αύξηση  της  τιμής  του  
ρεύματος» .

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
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά πλειοψηφία
1. Ψηφίζει την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ως κάτωθι:

ΑΔΑ: 6Ο0ΝΟΛΖΛ-ΕΙΡ



1.1  το πάγιο τέλος ύδρευσης καθορίζεται στα 1,25 ευρώ μηνιαία, ενιαία για όλους τους 

υδρομετρητές.  

1.2  η τιμή ανά κλίμακα κατανάλωσης ύδρευσης διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Α1. ΚΛΙΜΑΚΑ m3 ΤΙΜΗ (€)

Από m3 Έως m3 Τιμή /m3

0 35 0,57
35 70 0,71
70 105 1,02
105 140 1,61
140 175 2,42
175 3,02

1.3  η τιμή ανά κυβικό μέτρο αποχετευμένης ποσότητας διαμορφώνεται στα 0,65 ευρώ στο 80% 

των κυβικών μέτρων ύδρευσης. 

1.4  καθορίζεται η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού, που παρέχεται για την ενίσχυση του δικτύου 

ύδρευσης  της  τοπικής  κοινότητας  ΛΑΚΩΜΑΤΟΣ του  δήμου  Προποντίδας,  στα  0,54  ευρώ  που 

αντιστοιχεί στην τιμή για την πρώτη κλίμακα κατανάλωσης των κοινωνικών υποδομών του Δήμου 

έτσι  ώστε  να καλύπτεται  το  σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος για  την παρεχομένη ποσότητα 

νερού.

2. Κατά τα άλλα ισχύει η με αριθμό 174/2017 απόφαση του Δ.Σ.

3. Η παρούσα ισχύει μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και για τις βεβαιώσεις Α 

περιόδου 2020 και εφεξής.

4. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 25 του ν. 1069/80.

Μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης και κ. Σαραφιανός Χρήστος.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 31/24-02-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6Ο0ΝΟΛΖΛ-ΕΙΡ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά πλειοψηφία

		2020-02-27T12:31:06+0200
	Athens




