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Δ.Ε.Υ.Α. ΔΥΜΑΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΔΥΜΑΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Απόφασης: 174/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης /2022 συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δυμαίων

ΘΕΜΑ: “ Ψήφιση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Δυμαίων για το έτος 2023”

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. , συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΔυμαίων, ύστερα από την 4014/23-
12-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα στα
μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 (Ε.τ.Κ. τ. Α΄ 191/23-8-
1980) για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δηλαδή
σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κουνάβης Παναγιώτης 1. Καραντζάς Άγγελος
2. Ορλώφ Κυριάκος 2. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη
3. Μάλλιαρης Γρηγόριος 3. Δημόπουλος Σπυρίδων
4. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων 4. Τραχάνης Σπυρίδων
5. Νιφόρας Αριστείδης 5. Τσούλη Σωτηρία
6. Ιωσηφίδης Λευτέρης

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης , κος Κρούσσας
Σωτήριος, καθώς και η διοικητική υπάλληλος κα Νικολίτσα Γαλαριώτη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Γενικός Διευθυντής εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο: «Ψήφιση
τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Δυμαίων για το έτος 2023» και είπε τα εξής:
«Αγαπητοί Συνάδελφοι,
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μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας της ΔΕΥΑ Δυμαίων με το παρόν τιμολόγιο, θα πρέπει να
επανεξετάσουμε την τιμολογιακή πολιτική μας με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει
καθώς και την εμπειρία αυτών των ετών για την κοστολόγηση των υπηρεσιών.
Η τιμολόγηση των υπηρεσιών που ισχύει σήμερα είναι ελλιπείς καθώς δεν προβλέπει την
κοστολόγηση αρκετών υπηρεσιών που εκτελούνται από προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες
της ΔΕΥΑ Δυμαίων.
Το σημερινό τιμολόγιο είναι ενιαίο για όλες κατηγορίες καταναλωτών με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται ενστάσεις, από επαγγελματίες κυρίως για υπερβολικές χρεώσεις τη στιγμή
που είναι υποχρεωμένοι, λόγω υγιεινής κυρίως, να σπαταλούν πολύ νερό.
Η παρούσα τιμολογιακή πολιτική έχει ως εξής (ανά εξάμηνο):
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΚΥΒΙΚΑ ΕΩΣ ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ
1

ΥΔΡΕΥΣΗ

0 100 0,17 €
2 101 200 0,19 €
3 201 300 0,22 €
4 301 400 0,25 €
5 401 500 0,28 €
6 501 750 0,39 €
7 750 1000 0,50 €
8 1001 1500 0,56 €
9 1501 2000 0,75 €
10 2001 ∞ 1,00 €
11 ΑΡΔΕΥΣΗ 0 ∞ 0,13 €
12 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% Υπολογίζεται στην καθαρή τιμή του νερού (0,8 *Κ.Τ.Ν.)
13 ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 24,39 € + Φ.Π.Α. (εξάμηνο)
14 ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7,50 € + Φ.Π.Α. (εξάμηνο)
15 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 201,61 € + Φ.Π.Α.
16 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 443,55 € + Φ.Π.Α.

17 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗΔΙΑΚΟΠΗΣ
100,81 € + Φ.Π.Α.

18 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΜΕΤΑ ΑΠΟΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝΟΦΕΙΛΩΝ

15,00 € + Φ.Π.Α

19 ΑΛΛΑΓΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΥΔΡΕΥΣΗΣ (½ in.) 32,26 € + Φ.Π.Α.
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20 ΠΑΓΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ετήσιο) 15 € + Φ.Π.Α.
21 ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 1’’ 125,00 € + Φ.Π.Α.

ΕΩΣ 2’’ 160,00 € + Φ.Π.Α.
22 ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1/2 της νέας σύνδεσης
23 ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ 30,00 € για την παραλιακή περιοχή Αλισσού, Κ.Αλισσού και Κ. Αχαΐας

60,00 € για όλες τις υπόλοιπες περιοχές τηςαρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Δυμαίων

Στις παραπάνω τιμές για τη χρέωση της ύδρευσης και της άρδευσης υπολογίζεται πλέονΦ.Π.Α.
13%, ενώ στο ειδικό τέλος 80% υπολογίζεται πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Οι προτάσεις που θα γίνουν για τη νέα τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να βασίζονται στις
ακόλουθες αρχές:1. Εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων και ισότιμη μεταχείριση όλων των

καταναλωτών2. Ενιαία αντιμετώπιση καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά (κατηγορίες)3. Διαφάνεια στις χρεώσεις προς τους καταναλωτές4. Προώθηση της ορθολογικής χρήσης του πόσιμου νερού5. Στήριξη ευπαθών ομάδων με την υιοθέτηση μέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως οι
μειωμένες χρεώσεις6. Στήριξη των επαγγελματιών (τουριστικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ)7. Στήριξη πρωτογενούς παραγωγής με νερό άρδευσης, όπου υπάρχουν δίκτυα8. Διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΔΕΥΑ Δυμαίων και πραγματοποίηση επενδύσεων
εκσυγχρονισμού των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης9. Ενσωμάτωση του ειδικού τέλους στην κατανάλωση με όφελος για τους καταναλωτές τη
διαφορά στο Φ.Π.Α. (13% έναντι 24%)

Πρόταση τιμολόγησης υπηρεσιών ΔΕΥΑ Δυμαίων
Μία σημαντική αλλαγή που θα πρέπει να ενσωματώσουμε στη νέα τιμολογιακή πολιτική είναιαυτή της διαφοροποίησης της χρέωσης ανάλογα με τη χρήση του νερού ύδρευσης. Οι ενεργέςπαροχές ύδρευσης που υπάρχουν σήμερα μπορούν να κατανεμηθούν στις εξής κατηγορίες:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικό Τιμολόγιο Οικιακή χρήση, επαγγελματική χρήση από καταστήματαυγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριεςκλπ), επαγγελματική χρήση καταστημάτων κλπ

2. Δημόσιες υποδομές –κτίρια
Δημαρχείο, κοινοτικά καταστήματα, πλατείες, γραφείαΝΠΔΔ, Ιεροί Ναοί, Κέντρα Υγείας, πλατείες, σχολεία,κηπάρια κλπ

3. Οικόπεδα, αγροκτήματα Οικόπεδα και αγροκτήματα που έχουν παροχές πριν απότην ίδρυση της ΔΕΥΑΔ και παροχές που έχουν κατ’εξαίρεση συνδεθεί
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4. Τουριστικέςεγκαταστάσεις Ξενοδοχεία, camping κλπ
5. Ειδικής χρήσης Στάβλοι, βουστάσια, εργοτάξια, ελαιουργία κλπ

1. Πάγιο τέλος ύδρευσης (Τέλος συντήρησης δικτύων ύδρευσης)
Το πάγιο τέλος θεσπίζεται με την προϋπόθεση να γίνεται ανάκτηση μέρους του σταθερού
κόστους της λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, από τη λειτουργία των οποίων ωφελείται
το σύνολο των καταναλωτών, ανεξάρτητα εάν καταναλώνει ή όχι νερό ύδρευσης.
Το πάγιο υπολογίζεται έτσι ώστε να καλύπτει το μισό περίπου της κατανάλωσης ενέργειας των
αντλητικών συστημάτων ύδρευσης που λειτουργούν, ήτοι 8,50 € ανά εξάμηνο. Ο Φ.Π.Α. του
παγίου τέλους ύδρευσης είναι 24%. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση
των καταναλωτών ενώ ταυτόχρονα καλύπτεται κοντά στο 50% του λειτουργικού κόστους της
ενέργειας για τα αντλητικά συγκροτήματα.
2. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης
δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης κοστολογείται ανάλογα με το μέγεθος της παροχής.1. Για υδρόμετρα 1/2 in.: 250,00 € + Φ.Π.Α.2. Για υδρόμετρα 3/4 in.: 275,00 € + Φ.Π.Α.3. Για υδρόμετρα 1 in.: 350,00 € + Φ.Π.Α.4. Για υδρόμετρα 2 in: 500,00 € + Φ.Π.Α.
3. Μεταφορά υδρομέτρου1. Όταν απαιτούνται εργασίες νέας παροχήςi. Για υδρόμετρο 1/2 in. 200,00 € + Φ.Π.Α.ii. Για υδρόμετρο 3/4 in. 220,00 € + Φ.Π.Α.iii. Για υδρόμετρο 1 in. 300,00 € + Φ.Π.Α.iv. Για υδρόμετρο 2 in. 420,00 € + Φ.Π.Α.

2. Όταν δεν απαιτούνται εργασίες νέας παροχήςi. Για υδρόμετρο 1/2 in. έως 2 μ. 60,00 € + Φ.Π.Α.ii. Για υδρόμετρο 1/2 in. μεγ. από 2 μ. 60,00 € + 20,00 €/μ. πλέον Φ.Π.Α.iii. Για υδρόμετρο 3/4 in. έως 2 μ. 70,00 € + Φ.Π.Α.iv. Για υδρόμετρο 3/4 in. μεγ. από 2 μ. 70,00 € + 25,00 €/μ. πλέον Φ.Π.Α.v. Για υδρόμετρο 1 in. και 2 in. με ευθύνη του καταναλωτή
4. Επανασύνδεση υδρομέτρου
Η επανασύνδεση υδρομέτρου αφορά τις περιπτώσεις διακοπής σύνδεσης μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, αφαίρεση υδρομέτρου λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών προ τη ΔΕΥΑ Δυμαίων
και αφαίρεση υδρομέτρου λόγω παράβασης του κανονισμού. Η επανασύνδεση αφορά χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών, μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος η παροχή διαγράφεται
από το σύστημα και θα πρέπει να προσκομιστούν εξαρχής νέα δικαιολογητικά.1. Για υδρόμετρο 1/2 in. 15,00 € + Φ.Π.Α.2. Για υδρόμετρο 3/4 in. 20,00 € + Φ.Π.Α.
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3. Για υδρόμετρο 1, 2 in. 50,00 € + Φ.Π.Α.

5. Εργασίες αποκάλυψης υδρομέτρου
Σε πολλές περιπτώσεις το υδρόμετρο είναι «χωμένο» και ο υδρολήπτης δεν αποκαλύπτει το
υδρόμετρο. Σύμφωνα με τον κανονισμό η ΔΕΥΑ Δυμαίων είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει
το υδρόμετρο και να χρεώσει ανάλογα τον υδρολήπτη, αφού τον έχει ενημερώσει πρώτα
εγγράφως.
Το κοστολόγιο που προτείνεται για την εργασία αυτή είναι: 10,00 €/ώρα πλέον Φ.Π.Α, με
ελάχιστη χρέωση τη μία (1) ώρα.
6. Επεκτάσεις αγωγών ύδρευσης
Στις περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού το κόστος βαραίνει εξ’ ολοκλήρου τη ΔΕΥΑ
Δυμαίων.
Στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού, εκτός του ποσού που θα πρέπει να
πληρώσει ο ενδιαφερόμενος (για νέα σύνδεση ή μεταφορά υδρομέτρου) σύμφωνα με το ισχύον
τιμολόγιο θα συμμετάσχει εξ’ ολοκλήρου στην κατασκευή του έργου. Με την ολοκλήρωση του
το έργο περιέχεται απ’ ευθείας στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑ Δυμαίων χωρίς άλλη διατύπωση.
7. Τιμολόγια ύδρευσης
Το τιμολόγιο ύδρευσης που προτείνεται έχει ως γνώμονα τη δικαιότερη κοστολόγηση του
πόσιμου νερού ανάλογα με την κατανάλωση και την κατηγορία καταναλωτή καθώς και την
ορθολογικότερη χρήση του νερού χωρίς να γίνεται κατασπατάληση.
Το γενικό τιμολόγιο μειώνονται οι κλίμακες σε σχέση με το προηγούμενο τιμολόγιο, έχοντας
σαν οροφή κατανάλωσης, που πέρα από αυτή συνεπάγεται υπερκατανάλωση, τα 160 m3 το
εξάμηνο. Σύμφωνα με την παρ. 2Α τηςΚ.Υ.Α. Αρ. Δ11/Φ.16/8500 (Ε.τ.Κ. τ. Β΄φ. 174/26-
3-1991) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την
ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση» για υδρεύσεις οικισμών με δίκτυα διανομής νερού
ύδρευσης με συλλογικό δίκτυο τα όρια ορίζονται ως 100 λίτρα το ελάχιστο και 250 λίτρα νερού
το μέγιστο ανά κάτοικο ανά ημέρα.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 – 75 0,30 €
2 76 – 150 0,33 €
3 151 – 250 0,46 €
4 251 – 500 1,00 €
5 501 – ∞ 1,50 €

Στην τελική τιμή της κατανάλωσης του νερού υπολογίζεται Φ.Π.Α. 13,00%.
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Οι διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο τιμολόγιο για διάφορες καταναλώσειςεξαμήνουφαίνονται στον παρακάτω πίνακα (στις τιμές συμπεριλαμβάνονται οι χρώσεις τηςκατανάλωσης με τον αντίστοιχο Φ.Π.Α.):

Α/Α ΚΥΒΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ

1. 0 9,30 € 10,54 € 1,24 €
2. 10 12,91 € 13,93 € 1,02 €
3. 20 16,51 € 17,32 € 0,81 €
4. 30 20,12 € 20,71 € 0,59 €
5. 40 23,73 € 24,10 € 0,37 €
6. 50 27,34 € 27,49 € 0,15 €
7. 60 30,94 € 30,88 € -0,06 €
8. 70 34,55 € 34,27 € -0,28 €
9. 80 38,16 € 37,83 € -0,33 €
10. 90 41,77 € 41,56 € -0,21 €
11. 100 45,37 € 45,29 € -0,09 €
12. 110 49,41 € 49,02 € -0,39 €
13. 120 53,44 € 52,75 € -0,69 €
14. 130 57,47 € 56,47 € -0,99 €
15. 140 61,50 € 60,20 € -1,30 €
16. 150 65,53 € 63,93 € -1,60 €
17. 160 69,56 € 69,13 € -0,43 €
18. 170 73,60 € 74,33 € 0,73 €
19. 180 77,63 € 79,53 € 1,90 €
20. 190 81,66 € 84,72 € 3,06 €
21. 200 85,69 € 89,92 € 4,23 €

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί, ιδιαιτέρως τους καλοκαιρινούς μήνες, έλλειψη νερού
σε διάφορες περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, λόγω αυξημένης ζήτησης. Η έλλειψη αυτή
παρατηρείται κυρίως σε περιοχές όπου το πόσιμο νερό δε χρησιμοποιείται μόνο για ύδρευση
αλλά και για άλλες δραστηριότητες με κυρίαρχη το πότισμα αγροτεμαχίων. Οι παροχές αυτές
είτε υπάρχουν πριν από την ίδρυση της ΔΕΥΑ Δυμαίων είτε έχουν τοποθετηθεί με κατ’
εξαίρεση διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό. Θα πρέπει το πόσιμο νερό που
χρησιμοποιείται για πότισμα να κοστολογηθεί με διαφορετική τιμή, δεδομένου ότι δεν είναι
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στην κυρίαρχη δραστηριότητα της επιχείρησης και να μειωθεί η αλόγιστη χρήση του. Εξάλλου
οι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή όσοι έχουν μεγάλους κλήρους που χρειάζονται νερό για άρδευση
θα πρέπει να αναζητήσουν άλλες λύσεις και όχι να αντλούν νερό από το συλλογικό δίκτυο που
προορίζεται για πόσιμο νερό.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 - 75 0,30 €
2 76 - 500 1,00 €
3 501 – ∞ 1,80 €

Στην τελική τιμή της κατανάλωσης του νερού υπολογίζεται Φ.Π.Α. 13,00%. Το τιμολόγιο αυτό
αφορά παροχές από το δίκτυο της ύδρευσης. Στις περιοχές όπου λειτουργούν δίκτυα άρδευσης
το τιμολόγιο διαφοροποιείται.
Για την ορθολογικότερη χρήση του νερού θα πρέπει να καταγράφονται και να κοστολογούνται
και οι παροχές σε όλες τις δημόσιες υποδομές, ΝΠΔΔ, κτίρια, Ιεροί Ναοί, νεκροταφεία,
σχολεία, δημόσιες βρύσες κλπ (εφόσον τροφοδοτούνται από συλλογικό δίκτυο και όχι από
πηγές). Εάν κοιτάξουμε τα τιμολόγια και άλλων ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα βλέπουμε ότι στην
πλειοψηφία τους ακολουθούν αυτήν την τακτική τιμολογώντας ακόμα και το Δήμο στον οποίον
ανήκουν. Για τους Ιερούς Ναούς η χρέωση ξεκινά από τη δεύτερη κλίμακα (τα πρώτα 150
κυβικά το εξάμηνο παρέχονται δωρεάν).
Το προτεινόμενο τιμολόγιο είναι το εξής:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 – 150 0,30 €
2 151 – 300 0,50 €
3 301 – ∞ 0,80 €

Μία άλλη κατηγορία που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι αυτή των τουριστικών
συγκροτημάτων (Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, ξενώνες κλπ). Η κλίμακα σε
αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να είναι διαφορετική διότι οι εγκαταστάσεις αυτές
εξυπηρετούν πολύ κόσμο και αναγκαστικά το νερό που καταναλώνουν είναι πολύ περισσότερο
από αυτό για οικιακή χρήση.
Το προτεινόμενο τιμολόγιο είναι το εξής:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (εξάμηνο)
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Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 – 500 0,30 €
2 501 – 1000 0,45 €
3 1001 – ∞ 0,70 €

Στο ειδικό τιμολόγιο μπορούν να καταταγούν δραστηριότητες όπως κτηνοτροφικές μονάδες,
ελαιουργία, εργοτάξια κλπ.
Το προτεινόμενο τιμολόγιο είναι το εξής:

ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 – 150 0,30 €
2 151 – 500 0,45 €
3 501 – 800 0,70 €
4. 801 – ∞ 1,50 €

Ο οικισμός Βυθούλκα της Τ.Κ. Πετροχωρίου απαλλάσσεται από τα τέλη ύδρευσης για
καταναλώσεις έως 150 κυβικά το εξάμηνο ανά παροχή, λόγω ότι υδρεύονται αποκλειστικά από
πηγές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (πάγιο τέλος ύδρευσης, τέλος
αντικατάστασης υδρομέτρου κλπ) χρεώνονται κανονικά.
Οι Κοινότητες Μιτόπολης και Κρίνου επειδή υδρεύονται και από πηγές χρεώνονται μόνο ένα
εξάμηνο το έτος.

9. Τέλος αποχέτευσης
Η αποχέτευση έως σήμερα τιμολογούνταν ως πάγιο με 60,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) το έτος. Τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα,
υπάρχουν αρκετές αιτήσεις καταναλωτών που ζητούν να διακοπεί η παροχή αποχέτευσης, σε
ακίνητα που είτε δεν έχουν ενοικιαστεί είτε είναι κλειστά ώστε να μην πληρώνουν το πάγιο.
Τεχνικά βέβαια δεν είναι δυνατή στις περισσότερες περιπτώσεις εάν όχι σε όλες να
πραγματοποιηθεί αυτή η διακοπή και αναγκάζεται η επιχείρηση με αποφάσεις του Δ.Σ. να
απαλλάσσει τους καταναλωτές αυτούς από το πάγιο αποχέτευσης. Μία δικαιότερη λύση θα
ήταν το κόστος της αποχέτευσης να χρεώνεται ποσοστιαία ανάλογα με την κατανάλωση του
νερού διότι είναι λειτουργική όσο υπάρχει κατανάλωση ύδρευσης. Με τον τρόπο αυτό δε θα
χρειάζεται ο καταναλωτής να προβαίνει σε καμία κίνηση για οικίες που είναι κλειστές ή
ακίνητα που δεν έχουν ενοικιαστεί. Επίσης η ποσοστιαία αναλογία της αποχέτευσης σύμφωνα
με την κατανάλωση του νερού οδηγεί σε ακόμα ορθολογικότερη χρήση διότι σε μεγάλες
καταναλώσεις λόγω σπατάλης, όχι μόνο θα κοστολογείται σε μεγάλη κλίμακα αλλά θα υπάρχει
και ανάλογη χρέωση της αποχέτευσης.
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Στην Ελλάδα αρκετές ΔΕΥΑ έχουν ακολουθήσει τέτοιου είδους τιμολόγηση και το ποσοστό
κυμαίνεται από 50% έως και 100%. Αντιθέτως στις Ευρωπαϊκές χώρες, που η αποχέτευση
τιμολογείται με τον ίδιο τρόπο, το ποσοστό ξεκινάει από 100% και φτάνει στο 300%.
Βεβαίως η ΔΕΥΑ Δυμαίων, στην περίπτωση που υιοθετήσει αυτήν την τιμολόγηση, θα πρέπει
να ελέγχει και να συντηρεί διεξοδικά όλα τα υδρόμετρα που είναι σε ακίνητα που έχουν και
δίκτυο αποχέτευσης.
Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, όπου αυτό είναι δυνατό, για όλα τα ακίνητα είναι
υποχρεωτική γι’ αυτό το τέλος αποχέτευσης χρεώνεται ακόμα και όταν το ακίνητο δεν έχει
συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης.
Το ποσοστό που προτείνεται είναι το 70,00% της καθαρής τιμής κατανάλωσης του
νερού (προ Φ.Π.Α.).

10. Δαπάνη διακλάδωσης και τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης
Η σημερινή δαπάνη διακλάδωσης και το τέλος σύνδεσης είναι ένα και το αυτό σταθερού
κόστους στα 550,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η τιμολόγηση αυτή δημιουργεί
πολλές ανισότητες σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπως π.χ τιμολογείται το ίδιο ένας
καταναλωτής που έχει 2 μέτρα απόσταση από το φρεάτιο με άλλον που έχει 5 μέτρα ή
περισσότερο. Επίσης ένα διώροφο ή τριώροφο ακίνητο που έχει 4 ή 5 διαμερίσματα θα πρέπει
να κοστολογηθούν με 550,00 € το ένα, ενώ η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης είναι μία.
Θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός της δαπάνης διακλάδωσης με το δίκτυο αποχέτευσης
που είναι ουσιαστικά η εργασία του συνεργείου, με το τέλος σύνδεσης που αφορά την κάθε
οριζόντια ιδιοκτησία του ακινήτου. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης προτείνεται
να είναι σταθερού κόστους ανά οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
Δαπάνη διακλάδωσης: 300,00 € + Φ.Π.Α.
Τέλος σύνδεσης: 250,00 € + Φ.Π.Α.
Όταν τα ακίνητα διαθέτουν αναμονές σύνδεσης μετά από έργο αποχέτευσης, κοστολογείται
μόνο το τέλος σύνδεσης.
Επίσης είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των ακινήτων όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης
και κατασκευασμένος αγωγός στην συγκεκριμένη περιοχή.
Άρνηση των ιδιοκτητών καταβολής του τέλους αποχέτευσης και της υποχρεωτικής σύνδεσης
με το δίκτυο επιφέρει την αφαίρεση του υδρομέτρου.

11. Τέλος διάθεσης βυτιοφόρου οχήματος λυμάτων
Μετά από δέκα περίπου χρόνια διαχείρισης των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων
μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής και με γνώμονα
την ανταποδοτικότητα για όλους τους χρήστες αλλά και με κοινωνικά κριτήρια, να
καταρτίσουμε ένα δικαιότερο τιμολόγιο.
Στο λειτουργικό κόστος έχουμε υπολογίσει το κόστος των καυσίμων, το κόστος μισθοδοσίας
του οδηγού και αθροιστικά το κόστος των απρόβλεπτων (συντήρηση, ζημιές βυτιοφόρου κλπ)
με το κόστος για τη λειτουργία των Ε.Ε.Λ.
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Το τιμολόγιο που προτείνεται για όλη την περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Δυμαίων είναι το
εξής :

 48,39 € ανά βυτίο πλέον Φ.Π.Α.
 Για την κατηγορία καταναλωτών που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο έκπτωση 30% δηλ.

33,87 € πλέον Φ.Π.Α.

12. Τέλος βιολογικού καθαρισμού για βυτιοφόρα μεταφοράς λυμάτων
Αφορά τον καθορισμό του τέλους που θα πρέπει να αποδίδουν τα βυτιοφόρα μεταφοράς
λυμάτων άλλων Δήμων ή ΔΕΥΑ τα οποία εκκενώνουν στις Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Δυμαίων. Το τέλος
αυτό προτείνεται να οριστεί σε 60,00 € ανά βυτιοφόρο έως 15 m3 και 80,00 € για
μεγαλύτερα οχήματα. Στις προηγούμενες τιμές υπολογίζεται πλέον και Φ.Π.Α.

13. Κοινωνικό Τιμολόγιο
Το Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι μόνο για την κατηγορία του Γενικού Τιμολογίου και αφορά μόνο
για το υδρόμετρο της πρώτης κύριας κατοικίας. Παροχές ή υδρόμετρα που έχουν τοποθετηθεί
κατά παράβαση του κανονισμού δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης δεν εντάσσονται στο
κοινωνικό τιμολόγιο. Προϋπόθεση για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο είναι ο
καταναλωτής να είναι δικαιούχος κοινωνικού τιμολογίου σε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

1. Πολύτεκνοι
Μείωση στο 50,00% της κλίμακας του Γενικού Τιμολογίου. Ισχύει κανονικά τοπάγιο και οι αντίστοιχοι Φ.Π.Α.2. Τρίτεκνοι
Μείωση στο 30,00% για τις τρεις πρώτες κλίμακες του Γενικού Τιμολογίου.Ισχύει κανονικά το πάγιο και οι αντίστοιχοι Φ.Π.Α.3. Άτομα με ειδικές ανάγκες – νεφροπαθείς
Μείωση στο 50,00% της κλίμακας του Γενικού Τιμολογίου. Ισχύει κανονικά τοπάγιο και οι αντίστοιχοι Φ.Π.Α.4. Άποροι
Μείωση στο 50,00% της κλίμακας του Γενικού Τιμολογίου. Ισχύει κανονικά τοπάγιο και οι αντίστοιχοι Φ.Π.Α.

14. Πρόστιμα
Τα πρόστιμα για παραβιάσεις των κανονισμών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης
επιβάλλονται από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΔυμαίων. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί
Γενικός Διευθυντής την αρμοδιότητα επιβολής προστίμου έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη
διαμόρφωση του ύψους του προστίμου λαμβάνεται υπόψη η επανάληψη της ίδιας παράβασης
ή άλλων παραβάσεων των κανονισμών. Βάση για τον υπολογισμό των προστίμων ορίζεται το
ετήσιο τέλος συντήρησης δικτύων ύδρευσης (ΠΑΓΙΟ) προ ΦΠΑ.

1. Μησυμμόρφωση με τα άρθρα των κανονισμών (ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης),
6 έως 200 Χ ΠΑΓΙΟ2. Παράνομη επανασύνδεση παροχής, 15 έως 100 Χ ΠΑΓΙΟ3. Σύνδεση παροχής εκτός των διαδικασιών που προβλέπονται από τους κανονισμούς, 30
έως 150 Χ ΠΑΓΙΟ4. Σύνδεση με παροχή άλλου ακινήτου, 15 έως 100 Χ ΠΑΓΙΟ
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5. Σύνδεση με πυροσβεστικό κρουνό, δημόσια βρύση, παροχή ποτίσματος δημόσιων
χώρων ( πλατείες, πάρκα κλπ), 15 έως 100 Χ ΠΑΓΙΟ6. Παρέμβαση στον υδρομετρητή, 20 έως 200 Χ ΠΑΓΙΟ7. Υδροδότηση με εργοταξιακή παροχή πέραν του καθορισμένου χρόνου, 6 έως 50 Χ
ΠΑΓΙΟ8. Παράνομη μετατόπιση υδρομετρητή, 6 έως 50 Χ ΠΑΓΙΟ9. Παραποίηση ή παραβίαση σφραγίδας, 30 έως 200 Χ ΠΑΓΙΟ10.Επέμβαση σε κεντρικούς αγωγούς (ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης), 60 έως
200 Χ ΠΑΓΙΟ11.Παρέμβαση σε Α/Σ ή οικίσκους ή φρεάτια ύδρευσης, άρδευσης και λυμάτων,
δεξαμενών ύδρευσης, καθώς και στους ηλεκτρολογικούς πίνακες αυτών από προσωπικό
που δεν ανήκει στη ΔΕΥΑ Δυμαίων ή δεν έχει σχετική άδεια, 60 έως 200 Χ ΠΑΓΙΟ12.Ειδικότερα για τα δίκτυααποχέτευσης (ακαθάρτων, όμβριων ήπαντοροϊκό):i. Παράνομη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, 30 Χ ΠΑΓΙΟii. Σύνδεση αποχέτευσης ακινήτου με το δίκτυο όμβριων, 30 έως 200 Χ

ΠΑΓΙΟiii. Παράνομη διάνοιξη φρεατίου προς το δίκτυο αποχέτευσης επί του δρόμου
ή του πεζοδρομίου, 10 έως 100 Χ ΠΑΓΙΟiv. Απόρριψη ουσιών που απαγορεύονται σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ι
(κανονισμός δικτύων αποχέτευσης) στο δίκτυο αποχέτευσης, 60 έως
300 Χ ΠΑΓΙΟv. Υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης ουσιών σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
(κανονισμός δικτύων αποχέτευσης) στο δίκτυο αποχέτευσης, 30 έως
300 Χ ΠΑΓΙΟvi. Μη συμμόρφωση με τα άρθρα του Ειδικού Κανονισμού Δικτύων
Αποχέτευσης για Παραγωγικές Μονάδες, 30 έως 300 Χ ΠΑΓΙΟ

»
Μετά το τέλος της εισήγησης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και είπε τα εξής:
«Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν δύο αλλαγές και μια προσθήκη:
1) Λόγω ότι δεν έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα στα σχολεία, για το έτος 2023 να υπάρξει
τεκμαρτή χρέωση 12.000,00 € για όλα τα σχολεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με συμμετοχή
40% της δευτεροβάθμιας και 60% της πρωτοβάθμιας, σε τέσσερις (4) δόσεις.
2) Η δαπάνη της διακλάδωσης και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης στο
σύνολο να είναι ίδιο με τη σημερινή τιμή δηλ 550,00 € με Φ.Π.Α. Έτσι οι τιμές αυτές
διαμορφώνονται σε 241,94 € πλέον Φ.Π.Α για τη δαπάνη διακλάδωσης και 201,61 € πλέον
Φ.Π.Α για το τέλος σύνδεσης
3) Το τέλος διάθεσης βυτιοφόρου να μείνει ως έχει και η έκπτωση 30% να ισχύσει μόνο
για τις περιοχές που χρεώνονται με 48,39 € πλέον Φ.Π.Α.
»
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4483/2017
 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 την Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Δυμαίων.
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 Τις παρατηρήσεις του Προέδρου του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική για το έτος 2023 σύμφωνα με την εισήγηση και
συμπεριλαμβάνοντας τις παρατηρήσεις του Προέδρου.
Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Δυμαίων για το έτος 2023 είναι η εξής:
Οι ενεργές παροχές ύδρευσης που υπάρχουν σήμερα κατανέμονται στις εξής κατηγορίες:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικό Τιμολόγιο Οικιακή χρήση, επαγγελματική χρήση από καταστήματαυγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριεςκλπ), επαγγελματική χρήση καταστημάτων κλπ

2. Δημόσιες υποδομές –κτίρια
Δημαρχείο, κοινοτικά καταστήματα, πλατείες, γραφείαΝΠΔΔ, Ιεροί Ναοί, Κέντρα Υγείας, πλατείες, σχολεία,κηπάρια κλπ

3. Οικόπεδα, αγροκτήματα Οικόπεδα και αγροκτήματα που έχουν παροχές πριν απότην ίδρυση της ΔΕΥΑΔ και παροχές που έχουν κατ’εξαίρεση συνδεθεί
4. Τουριστικέςεγκαταστάσεις Ξενοδοχεία, camping κλπ
5. Ειδικής χρήσης Στάβλοι, βουστάσια, εργοτάξια, ελαιουργία κλπ

1. Πάγιο τέλος ύδρευσης (Τέλος συντήρησης δικτύων ύδρευσης) 8,50 € πλέον
Φ.Π.Α. 24% το εξάμηνο.
2. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης
Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης κοστολογείται ανάλογα με το μέγεθος της παροχής.

1. Για υδρόμετρα 1/2 in.: 250,00 € + Φ.Π.Α.
2. Για υδρόμετρα 3/4 in.: 275,00 € + Φ.Π.Α.
3. Για υδρόμετρα 1 in.: 350,00 € + Φ.Π.Α.
4. Για υδρόμετρα 2 in: 500,00 € + Φ.Π.Α.

3. Μεταφορά υδρομέτρου
1. Όταν απαιτούνται εργασίες νέας παροχής

i. Για υδρόμετρο 1/2 in. 200,00 € + Φ.Π.Α.
ii. Για υδρόμετρο 3/4 in. 220,00 € + Φ.Π.Α.
iii. Για υδρόμετρο 1 in. 300,00 € + Φ.Π.Α.
iv. Για υδρόμετρο 2 in. 420,00 € + Φ.Π.Α.

2. Όταν δεν απαιτούνται εργασίες νέας παροχής
i. Για υδρόμετρο 1/2 in. έως 2 μ. 60,00 € + Φ.Π.Α.
ii. Για υδρόμετρο 1/2 in. μεγ. από 2 μ. 60,00 € + 20,00 €/μ. πλέον Φ.Π.Α.
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iii. Για υδρόμετρο 3/4 in. έως 2 μ. 70,00 € + Φ.Π.Α.
iv. Για υδρόμετρο 3/4 in. μεγ. από 2 μ. 70,00 € + 25,00 €/μ. πλέον Φ.Π.Α.
v. Για υδρόμετρο 1 in. και 2 in. με ευθύνη του καταναλωτή

4. Επανασύνδεση υδρομέτρου
Η επανασύνδεση υδρομέτρου αφορά τις περιπτώσεις διακοπής σύνδεσης μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, αφαίρεση υδρομέτρου λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών προ τη ΔΕΥΑ Δυμαίων
και αφαίρεση υδρομέτρου λόγω παράβασης του κανονισμού. Η επανασύνδεση αφορά χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών, μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος η παροχή διαγράφεται
από το σύστημα και θα πρέπει να προσκομιστούν εξαρχής νέα δικαιολογητικά.

1. Για υδρόμετρο 1/2 in. 15,00 € + Φ.Π.Α.
2. Για υδρόμετρο 3/4 in. 20,00 € + Φ.Π.Α.
3. Για υδρόμετρο 1, 2 in. 50,00 € + Φ.Π.Α.

5. Εργασίες αποκάλυψης υδρομέτρου
Σε πολλές περιπτώσεις το υδρόμετρο είναι «χωμένο» και ο υδρολήπτης δεν αποκαλύπτει το
υδρόμετρο. Σύμφωνα με τον κανονισμό η ΔΕΥΑ Δυμαίων είναι υποχρεωμένη να αποκαλύψει
το υδρόμετρο και να χρεώσει ανάλογα τον υδρολήπτη, αφού τον έχει ενημερώσει πρώτα
εγγράφως.
Το κοστολόγιο που προτείνεται για την εργασία αυτή είναι: 10,00 €/ώρα πλέον Φ.Π.Α, με
ελάχιστη χρέωση τη μία (1) ώρα.
6. Επεκτάσεις αγωγών ύδρευσης
Στις περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού το κόστος βαραίνει εξ’ ολοκλήρου τη ΔΕΥΑ
Δυμαίων.
Στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού, εκτός του ποσού που θα πρέπει να
πληρώσει ο ενδιαφερόμενος (για νέα σύνδεση ή μεταφορά υδρομέτρου) σύμφωνα με το ισχύον
τιμολόγιο θα συμμετάσχει εξ’ ολοκλήρου στην κατασκευή του έργου. Με την ολοκλήρωση του
το έργο περιέχεται απ’ ευθείας στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑ Δυμαίων χωρίς άλλη διατύπωση.
7. Τιμολόγια ύδρευσης

ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 – 75 0,30 €
2 76 – 150 0,33 €
3 151 – 250 0,46 €
4 251 – 500 1,00 €
5 501 – ∞ 1,50 €

Στην τελική τιμή της κατανάλωσης του νερού υπολογίζεται Φ.Π.Α. 13,00%.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 - 75 0,30 €
2 76 - 500 1,00 €
3 501 – ∞ 1,80 €

Στην τελική τιμή της κατανάλωσης του νερού υπολογίζεται Φ.Π.Α. 13,00%. Το τιμολόγιο αυτό
αφορά παροχές από το δίκτυο της ύδρευσης σε αγροκτήματα και οικόπεδα. Στις περιοχές όπου
λειτουργούν δίκτυα άρδευσης το τιμολόγιο διαφοροποιείται.
Το τιμολόγιο αυτό αφορά παροχές σε όλες τις δημόσιες υποδομές, ΝΠΔΔ, κτίρια, Ιεροί Ναοί,
νεκροταφεία, σχολεία, δημόσιες βρύσες κλπ (εφόσον τροφοδοτούνται από συλλογικό δίκτυο
και όχι από πηγές). Για τους Ιερούς Ναούς η χρέωση ξεκινά από τη δεύτερη κλίμακα (τα πρώτα
150 κυβικά το εξάμηνο παρέχονται δωρεάν).
Λόγω ότι δεν έχουν τοποθετηθεί υδρόμετρα στα σχολεία, για το έτος 2023 θα υπάρξει
τεκμαρτή χρέωση 12.000,00 € για όλα τα σχολεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με συμμετοχή
60% της δευτεροβάθμιας και 40% της πρωτοβάθμιας, σε τέσσερις (4) δόσεις.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΚΤΙΡΙΩΝ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 – 150 0,30 €
2 151 – 300 0,50 €
3 301 – ∞ 0,80 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 – 500 0,30 €
2 501 – 1000 0,45 €
3 1001 – ∞ 0,70 €

Στο ειδικό τιμολόγιο μπορούν να καταταγούν δραστηριότητες όπως κτηνοτροφικές μονάδες,
ελαιουργία, εργοτάξια κλπ.
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (εξάμηνο)
Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ (m3) ΤΙΜΗ
1 1 – 150 0,30 €
2 151 – 500 0,45 €
3 501 – 800 0,70 €
4. 801 – ∞ 1,50 €

Ο οικισμός Βυθούλκα της Τ.Κ. Πετροχωρίου απαλλάσσεται από τα τέλη ύδρευσης για
καταναλώσεις έως 150 κυβικά το εξάμηνο ανά παροχή, λόγω ότι υδρεύονται αποκλειστικά από
πηγές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (πάγιο τέλος ύδρευσης, τέλος
αντικατάστασης υδρομέτρου κλπ) χρεώνονται κανονικά.
Οι Κοινότητες Μιτόπολης και Κρίνου επειδή υδρεύονται και από πηγές χρεώνονται μόνο ένα
εξάμηνο το έτος.

9. Το τέλος αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 70,00% της καθαρής τιμής
κατανάλωσης του νερού (προ Φ.Π.Α.).

10. Δαπάνη διακλάδωσης και τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης
Δαπάνη διακλάδωσης: 241,94 € + Φ.Π.Α.
Τέλος σύνδεσης: 201,61 € + Φ.Π.Α.
Όταν τα ακίνητα διαθέτουν αναμονές σύνδεσης μετά από έργο αποχέτευσης, κοστολογείται
μόνο το τέλος σύνδεσης.
Επίσης είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των ακινήτων όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης
και κατασκευασμένος αγωγός στην συγκεκριμένη περιοχή.
Άρνηση των ιδιοκτητών καταβολής του τέλους αποχέτευσης και της υποχρεωτικής σύνδεσης
με το δίκτυο επιφέρει την αφαίρεση του υδρομέτρου.

11. Τέλος διάθεσης βυτιοφόρου οχήματος λυμάτων
 24,20 € ανά βυτίο πλέον Φ.Π.Α για την παραλιακή περιοχή Αλισσού, Κ. Αλισσού και

Κ. Αχαΐας
 48,39 € ανά βυτίο πλέον Φ.Π.Α για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της αρμοδιότητας της

ΔΕΥΑ Δυμαίων
 Για την κατηγορία καταναλωτών που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο έκπτωση 30% δηλ.

33,87 € πλέον Φ.Π.Α. μόνο για τις περιοχές της προηγούμενης κατηγορίας

12. Τέλος βιολογικού καθαρισμού για βυτιοφόρα μεταφοράς λυμάτων
 60,00 € ανά βυτιοφόρο έως 15 m3
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 80,00 € για μεγαλύτερα οχήματα.
Στις προηγούμενες τιμές υπολογίζεται πλέον και Φ.Π.Α.

13. Κοινωνικό Τιμολόγιο
Το Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι μόνο για την κατηγορία του Γενικού Τιμολογίου και αφορά μόνο
για το υδρόμετρο της πρώτης κύριας κατοικίας. Παροχές ή υδρόμετρα που έχουν τοποθετηθεί
κατά παράβαση του κανονισμού δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης δεν εντάσσονται στο
κοινωνικό τιμολόγιο. Προϋπόθεση για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο είναι ο
καταναλωτής να είναι δικαιούχος κοινωνικού τιμολογίου σε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

1. Πολύτεκνοι
Μείωση στο 50,00% της κλίμακας του Γενικού Τιμολογίου. Ισχύει κανονικά τοπάγιο και οι αντίστοιχοι Φ.Π.Α.

2. Τρίτεκνοι
Μείωση στο 30,00% για τις τρεις πρώτες κλίμακες του Γενικού Τιμολογίου.Ισχύει κανονικά το πάγιο και οι αντίστοιχοι Φ.Π.Α.

3. Άτομα με ειδικές ανάγκες – νεφροπαθείς
Μείωση στο 50,00% της κλίμακας του Γενικού Τιμολογίου. Ισχύει κανονικά τοπάγιο και οι αντίστοιχοι Φ.Π.Α.

4. Άποροι
Μείωση στο 50,00% της κλίμακας του Γενικού Τιμολογίου. Ισχύει κανονικά τοπάγιο και οι αντίστοιχοι Φ.Π.Α.

14. Πρόστιμα
Τα πρόστιμα για παραβιάσεις των κανονισμών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης
επιβάλλονται από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΔυμαίων. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί
Γενικός Διευθυντής την αρμοδιότητα επιβολής προστίμου έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη
διαμόρφωση του ύψους του προστίμου λαμβάνεται υπόψη η επανάληψη της ίδιας παράβασης
ή άλλων παραβάσεων των κανονισμών. Βάση για τον υπολογισμό των προστίμων ορίζεται το
ετήσιο τέλος συντήρησης δικτύων ύδρευσης (ΠΑΓΙΟ) προ ΦΠΑ.

1. Μησυμμόρφωση με τα άρθρα των κανονισμών (ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης),
6 έως 200 Χ ΠΑΓΙΟ

2. Παράνομη επανασύνδεση παροχής, 15 έως 100 Χ ΠΑΓΙΟ
3. Σύνδεση παροχής εκτός των διαδικασιών που προβλέπονται από τους κανονισμούς, 30

έως 150 Χ ΠΑΓΙΟ
4. Σύνδεση με παροχή άλλου ακινήτου, 15 έως 100 Χ ΠΑΓΙΟ
5. Σύνδεση με πυροσβεστικό κρουνό, δημόσια βρύση, παροχή ποτίσματος δημόσιων

χώρων ( πλατείες, πάρκα κλπ), 15 έως 100 Χ ΠΑΓΙΟ
6. Παρέμβαση στον υδρομετρητή, 20 έως 200 Χ ΠΑΓΙΟ
7. Υδροδότηση με εργοταξιακή παροχή πέραν του καθορισμένου χρόνου, 6 έως 50 Χ

ΠΑΓΙΟ
8. Παράνομη μετατόπιση υδρομετρητή, 6 έως 50 Χ ΠΑΓΙΟ
9. Παραποίηση ή παραβίαση σφραγίδας, 30 έως 200 Χ ΠΑΓΙΟ
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10. Επέμβαση σε κεντρικούς αγωγούς (ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης), 60 έως
200 Χ ΠΑΓΙΟ

11. Παρέμβαση σε Α/Σ ή οικίσκους ή φρεάτια ύδρευσης, άρδευσης και λυμάτων,
δεξαμενών ύδρευσης, καθώς και στους ηλεκτρολογικούς πίνακες αυτών από προσωπικό
που δεν ανήκει στη ΔΕΥΑ Δυμαίων ή δεν έχει σχετική άδεια, 60 έως 200 Χ ΠΑΓΙΟ

12. Ειδικότερα για τα δίκτυααποχέτευσης (ακαθάρτων, όμβριων ήπαντοροϊκό):
i. Παράνομη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, 30 Χ ΠΑΓΙΟ
ii. Σύνδεση αποχέτευσης ακινήτου με το δίκτυο όμβριων, 30 έως 200 Χ

ΠΑΓΙΟ
iii. Παράνομη διάνοιξη φρεατίου προς το δίκτυο αποχέτευσης επί του δρόμου

ή του πεζοδρομίου, 10 έως 100 Χ ΠΑΓΙΟ
iv. Απόρριψη ουσιών που απαγορεύονται σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Ι

(κανονισμός δικτύων αποχέτευσης) στο δίκτυο αποχέτευσης, 60 έως
300 Χ ΠΑΓΙΟ

v. Υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης ουσιών σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
(κανονισμός δικτύων αποχέτευσης) στο δίκτυο αποχέτευσης, 30 έως
300 Χ ΠΑΓΙΟ

13. Μη συμμόρφωση με τα άρθρα του Ειδικού Κανονισμού Δικτύων Αποχέτευσης για
Παραγωγικές Μονάδες, 30 έως 300 Χ ΠΑΓΙΟ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δυμαίων

Κουνάβης Ανδρ. Παναγιώτης
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