
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/26-03-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 77/2021 Θέμα:  «Καθορισμός  ειδικού  τιμολογίου  σε  άπαξ  εφαρμογή, 
κατηγορίας  ευπαθούς  ομάδας  καταναλωτών,  στα  πλαίσια 
αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  του  κορονοϊού 
Covid-19 με έκπτωση επί της τιμολόγησης»

Στη Θέρμη, σήμερα 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

1262/22-03-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί 

«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ 

(8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη( συμμετείχε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Δημήτριου Δημήτριος

3. Ιωσηφίδης Ιωάννης 3. Καρκαλή Μαρία
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Παπαδάκη Αθηνά
6. Κουσούλης Γεώργιος
7. Χατζηδημητρίου Φανή
8. Λιόλιος Αντώνιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι λόγω 

των έκτακτων καταστάσεων που βιώνουμε εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού Covid-19 και στο 

πλαίσιο  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  όχι  μόνο  των  υγειονομικών  αλλά  και  των  οικονομικών 

συνεπειών που επιφέρει, κρίθηκε ενδεδειγμένο, στα όρια των δυνατοτήτων μας, να συνεισφέρουμε 

με ουσιαστικό τρόπο κατά το δυνατό στα μέτρα αντιμετώπισης αυτών των συνεπειών.

Για το λόγο αυτό με τις υπ. αριθμό 72/03-04-2020 και 130/30-06-2020 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίθηκε:

1. η μη επιβολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς μέχρι την 30η -08-2020 σε περίπτωση μη 

εμπρόθεσμης καταβολής.

2. η μη επιβολή προσαύξησης 5% σε περίπτωση μη καταβολής της δόσης του

διακανονισμού μέχρι την 30η -08-2020.

3. η μη απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων
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διακανονισμού μέχρι την 30η -08-2020. 

4. η αναστολή εφαρμογής της τροποποιημένης τιμολογιακής πολιτικής ( αρ. απ. 31/2020) μέχρι 

την 30η-08-2020 και την εφαρμογή της στις βεβαιώσεις που θα προκύψουν μετά την 30-08-2020. 

Επίσης σε όλη τη διάρκεια της κρίσης η Δ.Ε.Υ.Α. δεν έχει διακόψει την υδροδότηση λόγω οφειλών. 

Τα παραπάνω μέτρα είχαν όφελος για τους καταναλωτές της τάξης των  416.000,00 ευρώ και 

επίσης αντίστοιχο κόστος για την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Στη συνέχεια  το  λόγο  πήρε  o Πρόεδρος  ο  οποίος  είπε  ότι,  κατά  την  περίοδο  της  κρίσης  του 

Κορονοϊού, το νερό αποτελεί  βασικό σύμμαχο για εμάς και  την υγεία μας.  Όπως πάντα,  στην 

Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ κύριο μέλημά μας είναι  η αδιάλειπτη υδροδότηση,  συλλογή και  επεξεργασία 

λυμάτων αλλά και η άμεση και ταχύτατη επίλυση οποιουδήποτε έκτακτου ζητήματος προκύψει στο 

δίκτυό μας. Κύριο μέλημα επίσης, είναι και η προστασία των καταναλωτών μας παράλληλα, με τη 

διασφάλιση της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Δυστυχώς η υγειονομική κρίση συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα και η οικονομική επιβάρυνση 

ιδιαίτερα στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα είναι ιδιαίτερα δυσμενής και δυσβάστακτη. Με βάση 

το αρθρο 25 παρ. 3 του νόμου 1069/80 όπου 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 την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Με  βάση  τα  παραπάνω  και  προκειμένου  η  ΔΕΥΑ  να  συνδράμει  στοχευμένα  στις  χαμηλά 

εισοδηματικές τάξεις με σκοπό την οικονομική τους ελάφρυνση στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης 

που βιώνουμε και προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης προχώρησε 

στην στατιστική  ανάλυση  των καταναλώσεων σε  ετήσια  βάση ώστε  να προσδιορίσει  το  τμήμα 

εκείνο των καταναλωτών που έχουν ανάγκη στήριξης .

Έχοντας σαν δεδομένο

1. ότι  για  τις  ελληνικές  συνθήκες  η  ανηγμένη  ανά  κάτοικο  μέση  ημερήσια  κατανάλωση 

κυμαίνεται από 150-250 L/κάτ/μέρα, 

2. ότι η τυπική αστική χρήση νερού για τα άτομα χαμηλού εισοδήματος κυμαίνεται από 50-150 

L/κάτ/μέρα,

3. και αναγόμενα σε ετήσια βάση (150λιτρα * 365 ημέρες *2.5 πληθυσμιακός συντελεστής 

ανά υδρόμετρο ) αντιστοιχούν σε 137 κυβικά μέτρα νερού ετήσια κατανάλωση,

συμπεραίνουμε  ότι  οι  κατώτερες  &  ευάλωτες  εισοδηματικά  τάξεις  αντιστοιχούν  στην  κλίμακα 

κατανάλωσης  της  Δ.Ε.Υ.Α.  έως  140  κυβικά  ετησίως  και  εφαρμόζοντας  τα  στα  δεδομένα  της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με 40% έκπτωση δίνουν το αποτέλεσμα όπως αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα1.

ΑΔΑ: ΨΠΓΩΟΛΖΛ-Λ0Λ



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΕΩΣ 140 ΚΥΒΙΚΑ

Δ.Δ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ Αξία Έκπτωση 40%

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 1.582 105.177 144.829,39 57.931,76

ΠΛΑΓΙΑΡΙ 1.486 98.868 128.993,18 51.597,27

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 617 35.648 35.321,28 14.128,51

ΚΑΡΔΙΑ 1.084 72.655 62.186,49 24.874,60

ΘΕΡΜΗ 6.209 369.250 540.434,63 216.173,85

Ν. ΡΥΣΙΟ 926 56.135 83.304,38 33.321,75

Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 1.272 78.385 135.018,71 54.007,48

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 617 33.687 48.170,01 19.268,00

Βασιλικά 1.126 65.806 63.648,99 25.459,60

Αγία Παρασκευή 680 40.186 37.508,09 15.003,24

Αγιος Αντώνιος 153 8.200 8.192,73 3.277,09

Λιβάδι 276 7.452 10.854,57 4.341,83

Περιστερά 454 17.824 20.978,23 8.391,29

Σουρωτή 457 27.780 25.823,91 10.329,56

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 110 5.447 5.645,47 2.258,19

ΛΑΚΚΙΑ 119 7.111 6.653,04 2.661,22

ΣΥΝΟΛΑ 17.168 1.029.611 1.357.563,10 543.025,24

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, με το συγκεκριμένο ειδικό τιμολόγιο και με ποσοστό έκπτωσης 

40% το οποίο θα εφαρμοστεί σε μια άπαξ εφαρμογή:

1. ωφελούνται κατά προσέγγιση 17.168 νοικοκυριά (υπόχρεοι υδρομετρητών) που είναι στην 

κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων &

2. προσδιορίζεται  ότι  δικαιούχοι  της  έκπτωσης  40%  θα  είναι  τα  νοικοκυριά  (υπόχρεοι 

υδρομετρητών) που στα τρία τελευταία βεβαιωμένα τετράμηνα έχουν αθροιστικά λιγότερα 

από 141 κυβικά κατανάλωσης καθώς η κατανάλωση αυτή αντιπροσωπεύει κυρίως ευάλωτα 

νοικοκυριά, χαμηλών εισοδημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της χαμηλής ετήσιας 

κατανάλωσης.

3. η έκπτωση θα υπολογισθεί από το Τμήμα Καταναλωτών & Βεβαιώσεων Λογαριασμών της 

Δ.Ε.Υ.Α.,  χωρίς  αίτηση  των  καταναλωτών  (αυτόματη  μηχανογραφική  διαδικασία)και  θα 

εκδοθεί εκπτωτικός λογαριασμός ο οποίος θα συμψηφισθεί στην αμέσως επόμενη έκδοση 

λογαριασμού ή και λογαριασμών.

4. Το  κόστος  από  το  συγκεκριμένο  ειδικό  τιμολόγιο  για  τη  συγκεκριμένη  ευάλωτη  ομάδα 

καταναλωτών  που  θα  προκληθεί  στην  Δ.Ε.Υ.Α  ανέρχεται  στο  ποσό  των  543.000,00 

περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι το κόστος θα καλυφθεί στις 

επόμενες  χρήσεις  από  την  καλύτερα  τιμολογούμενη  απολεσθείσα  ποσότητα  νερού  (μη 

τιμολογούμενο ύδωρ) και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς αφενός ήδη έχει εγκατασταθεί 

σύστημα τηλεμετρίας το οποίο θα αρχίσει  να λειτουργεί  στο άμεσο μέλλον και αφετέρου η 

Δ.Ε.Υ.Α. θα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την 

βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης,  εξοικονόμησης  ενέργειας  στις  ενεργοβόρες  υποδομές 
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ύδρευσης  και  λυμάτων  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης,  την  προμήθεια και  εγκατάσταση  ευφυών 

συστημάτων  διαχείρισης  ενέργειας  και  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  Φωτοβολταϊκών  τα 

οποία θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή, ο Πρόεδρος πρότεινε τον καθορισμό ειδικού 

τιμολογίου σε άπαξ εφαρμογή για κατηγορία ευπαθούς ομάδας καταναλωτών με έκπτωση επί 

της τιμολόγησης ήτοι:

1. έκπτωση  40%  σε  καταναλωτές  (υπόχρεοι  υδρομετρητών)  που  στα  τρία  τελευταία 

βεβαιωμένα τετράμηνα έχουν αθροιστικά λιγότερα από 141 κυβικά κατανάλωσης καθώς η 

κατανάλωση  αυτή αντιπροσωπεύει  κυρίως  ευάλωτα  νοικοκυριά,  χαμηλών  εισοδημάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της χαμηλής ετήσιας κατανάλωσης.

2. η έκπτωση θα υπολογισθεί από το Τμήμα Καταναλωτών & Βεβαιώσεων Λογαριασμών της 

Δ.Ε.Υ.Α.,  χωρίς  αίτηση  των καταναλωτών  (αυτόματη μηχανογραφική  διαδικασία)και  θα 

εκδοθεί εκπτωτικός λογαριασμός ο οποίος θα συμψηφισθεί στην αμέσως επόμενη έκδοση 

λογαριασμού ή και λογαριασμών.

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. Εγκρίνει  τον  καθορισμό  ειδικού  τιμολογίου σε  άπαξ  εφαρμογή για  κατηγορία  ευπαθούς 

ομάδας καταναλωτών, με έκπτωση επί της τιμολόγησης, ήτοι:

1.1 έκπτωση 40% σε καταναλωτές (υπόχρεοι υδρομετρητών) που στα τρία τελευταία 

βεβαιωμένα τετράμηνα έχουν αθροιστικά λιγότερα από 141 κυβικά κατανάλωσης, καθώς η 

κατανάλωση αυτή αντιπροσωπεύει κυρίως ευάλωτα νοικοκυριά, χαμηλών εισοδημάτων,

1.2 η έκπτωση θα υπολογισθεί από το Τμήμα Καταναλωτών & Βεβαιώσεων Λογαριασμών 

της Δ.Ε.Υ.Α., χωρίς αίτηση των καταναλωτών (αυτόματη μηχανογραφική διαδικασία)και 

θα  εκδοθεί  εκπτωτικός  λογαριασμός  ο  οποίος  θα  συμψηφισθεί  στην  αμέσως  επόμενη 

έκδοση λογαριασμού ή και λογαριασμών.

1.3 Το κόστος αυτό θα ανακτηθεί στις επόμενες χρήσεις από την εξοικονόμηση πόρων 

μέσω της καλύτερα τιμολογούμενης απολεσθείσας ποσότητας νερού ( μη τιμολογούμενο 

ύδωρ) και της εξοικονόμησης ενέργειας.

2. Η παρούσα να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 25 του ν. 1069/80.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8, απόφαση 77/26-03-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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