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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από τα Πρακτικά της 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ
Βόλος, σήμερα 11/01/2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00, στο
κατάστημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου
(ΔΕΥΑΜΒ), συνήλθε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιχείρησης, ύστερα από την αριθ. 143/07.01.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του.
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από τα μέλη βρέθηκαν παρόντα
δέκα (10) και απόντα ένα(1):
Παρόντες
1. Σκοτινιώτης
2. Μαυρογιάννης
3. Ξηρακιάς
4. Τσιάμη
5. Οικονόμου
6. Κουφογεώργος
7. Μολοχίδης
8. Σαρούδης
9. Σαλίων
10. Καρακώστα

Πάνος
Λεωνίδας
Ηλίας
Μαρία
Αναστασία
Γεώργιος
Ιωάννης
Ηλίας
Αναστάσιος
Μαρία

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Αναπληρωτής Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Αναπληρωτής Σύμβουλος
Σύμβουλος

Απόντες
11. Κούντριας
- Δουλόπουλος
- Φλαμπούρης

Σταμάτης
Αριστοτέλης
Κων/νος

Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος

Επίσης παρευρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια Α. Κολιού, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.
Κουτσιφέλης, ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γ. Μακρής,
η
Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος Θ. Μακρή, η υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου
Ζ. Ευσταθίου, η υπάλληλος του Διοικητικού Τμήματος Ε. Καραπάνου, ο Νομικός Σύμβουλος
της ΔΕΥΑΜΒ Δ. Μακρυγιάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου Κ. Νίκου.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται
των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 1
ΘΕΜΑ 1ο
: Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων
Ύδρευσης – Αποχέτευσης, έτους 2013
Η Γενική Διευθύντρια της Επιχείρησης εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε
υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
ΔΕΥΑΜΒ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.
ΘΕΜΑ

: Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης –
Αποχέτευσης, έτους 2013
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Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΥΑΜΒ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΠO :Δ/ντη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Γεώργιο Μακρή
ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια
κ. Αναστασία Κολιού
Θέμα : Τιμολόγια ΔΕΥΑΜΒ έτους 2013
1. Στα νέα τιμολόγια για καταναλώσεις έτους 2013:
• Η χρέωση στα τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης γίνεται ανά τρίμηνο, εκτός εάν
ορίζεται άλλως.
• Οι κλίμακες των καταναλώσεων είναι ενιαίες στην ύδρευση και την
αποχέτευση, εκτός εάν ορίζεται άλλως.
• Ως πάγιο για καταναλώσεις μηδενικές καθορίζονται 9,10 € για την ύδρευση
και 3,64 € για την αποχέτευση , εκτός εάν ορίζεται άλλως.
• Ορίζονται τέλη ύδρευσης και τέλη αποχέτευσης ανά κυβικό μέτρο
καταναλωθέντος νερού πλέον ΦΠΑ.
• Παραμένει ως έχει η χρέωση της minimum πάγιας κατανάλωσης για
υδρόμετρα άνω της μίας ίντσας.
• Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Αγχιάλου καταργείται το ειδικό τέλος 80%.
• Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων
δύναται να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους.
• Τα τέλη άρδευσης θα καθοριστούν μετά την έγκριση του Κανονισμού
Άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ.
• Με την έγκριση του Νέου Κανονισμού Αποχέτευσης θα γίνει
επανακαθορισμός των δικαιωμάτων σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων.
2. Αναπροσαρμόζονται οι τιμές των τελών, οι οποίες θα ισχύσουν για καταναλώσεις από
01.01.2013σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευθύνης ΔΕΥΑΜΒ και καθορίζονται τα
δικαιώματα σύνδεσης όπως παρακάτω, προστιθεμένου πάντα του αναλογούντος
ΦΠΑ:
Οικιακό τιμολόγιο
Τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Δημοτικά Διαμερίσματα Βόλου – Ν.Ιωνίας –Αισωνίας
Οι χρεώσεις γίνονται ανά τρίμηνο
Α
β
γ
δ
ε
στ
ζ

Για κατανάλωση από
Για κατανάλωση από
Για κατανάλωση από
Για κατανάλωση από
Για κατανάλωση από
Για κατανάλωση από
Για κατανάλωση από

0 m3/τρίμηνο
1 – 25 m3/τρίμηνο
26 - 40 m3/τρίμηνο
41 - 50 m3/τρίμηνο
51 - 60 m3/τρίμηνο
61 - 80 m3/τρίμηνο
81 και άνω m3/τρίμηνο

Υδρευση
9,10 €
+0,45 €/m3
+1,03 €/m3
+1,06 €/m3
+1,21 €/m3
+1,44 €/m3
+1,84 €/m3

Αποχέτευση
3,64 €
+0,26 €/m3
+0,57 €/m3
+0,62 €/m3
+0,64 €/m3
+0,73 €/m3
+0,96 €/m3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Για το Δημοτικό Διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ:
Οι χρεώσεις γίνονται ανά τρίμηνο. Καταργείται το Ειδικό τέλος 80% σε όλες τις κλίμακες του
Δημοτικού Διαμερίσματος.
α) Κλίμακα τελών ύδρευσης της Νέας Αγχιάλου και Οικισμών
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 15 κ.μ
Πάγιο 12,63€
16 - 50 κ.μ
0,67 €/κ.μ
51 – 120 κ.μ
1,53 €/κ.μ
121 και άνω κ.μ
2,05 €/κ.μ
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β) Κλίμακα τελών ύδρευσης Δ.Δ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ & ΑΪΔΙΝΙΟΥ
Τα τέλη ύδρευσης Δ.Δ Μικροθηβών & Αϊδινίου ορίζονται στο 50% των τελών της Ν. Αγχιάλου
γ) Κλίμακα τελών ύδρευσης για Ξενοδοχεία
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 250 κ.μ
0,79 €/κ.μ
251 και άνω κ.μ
2,10 €/κ.μ
δ) Κλίμακα τελών ύδρευσης για Επιχειρήσεις
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 100 κ.μ
0,60 €/κ.μ.
101 – 266 κ.μ.
0,78 €/κ.μ.
267 και άνω κ.μ.
2,17 € /κμ
ε) Κλίμακα τελών ύδρευσης για την Κοινή Βοσκή
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 266 κ.μ.
0,54 €/κ.μ.
267 και άνω κ.μ.
1,90 €/κ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ:
Για την ΠΟΡΤΑΡΙΑ:
α)Περιοχή με υδρόμετρα (Αγίων Ταξιαρχών – Νεκροταφείο – Εκτός ορίων οικισμού Π-Κ-Σ και
οργανωμένων οικισμών)
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
0 – 40 κ.μ
41 – 75 κ.μ
76 και άνω κ.μ

•

Ποσό ( € )
Πάγιο 15,53 €
0,74 €/κκ.μ
1,84 €/κ.μ

β) Κτηνοτροφικές μονάδες
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί

Κυβικά μέτρα (m3)
0 – 40 κ.μ
41 και άνω κ.μ

Ποσό ( € )
Πάγιο 15,53 €
0,35 €/κ.μ

Υπόλοιπη Περιοχή – Καταστήματα:
Ετήσιοι λογαριασμοί
 Οικίες 62,30 € το χρόνο
 Οικίες με πισίνα (ελάχιστη κατανάλωση, ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα και
για όλες τις περιοχές με υδρόμετρα) 286,20 €
 Ξενοδοχεία ανά δωμάτιο 56,71 €
 Ενοικιαζόμενα δωμάτια από 1-6 223,63 €, Ενοικιαζόμενα δωμάτια από 7 και άνω
369,15 €
 Ενοικιαζόμενες κατοικίες με κλειδιά 37,45 €/κλειδί
 Πισίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια (ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα) 449,40
€
 Εστιατόρια σε Ξενοδοχεία 390,55 €
 Εστιατόρια – Ψησταριές – Ουζερί 476,15 €
 Αρτοποιεία – Κρεοπωλεία 203,30 €
 Bar – Pub – Κυλικεία – Καφενεία – Αναψυκτήρια – Disco – Σουβλατζίδικα 315,65 €
 Bar – Κυλικεία εντός Ξενοδοχείων ή Ενοικιαζομένων Δωματίων 167,99€
 Πισίνες σε ξενοδοχεία (ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα) 1.027,20 €

ΑΔΑ:ΒΕΦΝΟΕΠΘ-ΑΘΧ







Παντοπωλεία – Οπωροπωλεία γενικά (συμπεριλαμβάνονται τα κεντρικά και
συνοικιακά) 176,55€
Εργαστήρια παραγωγής γλυκών 337,05 €
Πρατήρια υγρών καυσίμων χωρίς πλυντήριο 642,00 €
Κατασκηνώσεις ανά αποστολή 995,10 € που με την έκπτωση γίνεται 497,55 €
Κατασκηνώσεις Γ.Ε.ΧΑ. 995,10 € που με την έκπτωση γίνεται 497,55 €
ΞΕΝΙΑ για πότισμα εξωτερικών χώρων 2.835,50 €

Για την ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ :
 α) Ελάχιστο όριο κατανάλωσης Ξενοδοχείων 64,20 €/δωμάτιο
βα) ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ:
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 40 κ.μ.
Πάγιο 9,29 €
41 – 90 κ.μ.
0,26 €/κ.μ.
91 και άνω κ.μ.
0,59 €/κ.μ
Ετήσιοι λογιαριασμοί
ββ )ΝΕΡΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ:
Κυβικά μέτρα (m3)
0 -180 κ.μ
181 - 400κ.μ
401 - 600 κ.μ
601 και άνω κ.μ

Ποσό ( € )
Πάγιο 13,00 €
0,17 €/κ.μ
0,40 €/κ.μ.
1,60 €/κ.μ.

γ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 55 κ.μ
Πάγιο 13,99 €
56 – 115 κ.μ
0,26 €/κ.μ
116 – 150 κ.μ
0,56 €/κ.μ.
151 και άνω κ.μ
1,13 €/κ.μ.
Για το ΚΑΤΗΧΩΡΙ
Ετήσιοι λογαριασμοί
 Οικίες 62,30 € το χρόνο
 Παντοπωλεία - καφενεία - φούρνοι 87,74 €
 Εστιατόρια – ουζερί - ψησταριές 251,45 €
 Αναψυκτήρια – κυλικεία – καφέ – μπαρ – pub – σουβλατζίδικα 99, 51€
 Ξενοδοχεία – ξενώνες – ενοικιαζόμενα δωμάτια 28,89 €/δωμάτιο
 Ενοικιαζόμενες κατοικίες με κλειδιά 28,89 €/κλειδί
Για τις ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ :
Ετήσιοι λογαριασμοί
 Οικίες 62,30 € το χρόνο
 Καφενείο – Εστιατόριο Πλατείας 251,45 €
 Καφενείο Συνοικιακό 99,51€
 Ξενώνες – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 28,89€/δωμ.
 Μοναστήρι καινούργιο 63,13€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
α) ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
Ετήσιοι λογαριασμοί
 Οικίες 62,30 € το χρόνο
•
Εστιατόρια 491,13 €
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•
•

•
•
•

Ταβέρνες ψησταριές 327,42 €
Καφέ – ουζερί – μικρές ταβέρνες 239,68 €
Καφενεία – bar 185,11 €
Λοιπά καταστήματα 109,14€
Ενοικιαζόμενα δωμάτια ανά δωμάτιο 41,47€

β) Για τις επαγγελματικές στέγες της περιοχής ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 50% επί των ανωτέρω
τιμών.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
• Τα τέλη αποχέτευσης στις παραπάνω ενότητες χρεώνονται ανά τρίμηνο ως εξής:
Καταστήματα
Υγειονομικού
Λοιπά Ακίνητα
Ενδιαφέροντος
Α
Για κατανάλωση από
0 κ.μ./τρίμηνο
3,28€
2,37 €
β
Για κατανάλωση από 1 – 25 κ.μ./τρίμηνο
0,23 €/κ.μ
0,17 €/κ.μ
γ
Για κατανάλωση από 26 - 40 κ.μ./τρίμηνο
0,51 €/κ.μ
0,37 €/κ.μ.
δ
Για κατανάλωση από 41 - 50 κ.μ/τρίμηνο
0,56 €/κ.μ
0,40 €/κ.μ
ε
Για κατανάλωση από 51 - 60 κ.μ./τρίμηνο
0,58 €/κ.μ
0,42 €/κ.μ.
στ
Για κατανάλωση από 61 - 80 κ.μ/τρίμηνο
0,66 €/κ.μ
0,47 €/κ.μ
ζ
Για κατανάλωση από 81 και άνω κ.μ./τρίμηνο
0,86 €/κ.μ
0,62 €/κ.μ
•

Το δικαίωμα για εγκατάσταση υδρομέτρου επί υφισταμένης παροχής νερού ορίζεται
σε 120 € / παροχή πλέον ΦΠΑ ανεξαρτήτως της διαμέτρου του υδρομέτρου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 25 κ.μ
Πάγιο 12,65 €
26 – 100 κ.μ
0,37 €/κ.μ
101 – 125 κ.μ
0,64 €/κ.μ
126 – 150 κ.μ
1,02 €/κ.μ
151 και άνω κ.μ
1,53 €/κ.μ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
Ετήσιοι λογαριασμοί
● Οικίες σε Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Πλατανίδια, Μαλάκι……………….65,13€/έτος
● Οικίες σε Άγιο Βλάσιο & Άγιο Λαυρέντιο ……………………………..……45,75€/έτος
● Ξενοδοχεία Πανδοχεία – Επιπλωμένα Διαμερίσματα ( Άνω Λεχώνια , Κάτω
Λεχώνια , Πλατανίδια, Μαλάκι)…………………………………………………... 160,00€/έτος
● Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (Άνω Λεχώνια , Κάτω Λεχώνια , Πλατανίδια,Μαλάκι)..68,05€/έτος
● Ξενοδοχεία - Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
( Άγιος Βλάσιος , Άγιος Λαυρέντιος )….……………………………………………...68,05€/έτος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ
ΑΓΡΙΑ
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 30 κ.μ
Πάγιο 15,32 €
31 - 40 κ.μ
0,76 €/κ.μ.
41 και άνω κ.μ
1,01 €/κ.μ
ΔΡΑΚΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ
Ετήσιοι λογαριασμοί
65,13 € οι οικίες Χανίων, 45,75 € οι οικίες Δράκειας
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65,13 € οι αποθήκες Χανίων , 45,75 € οι αποθήκες Δράκειας
70,84€ τα καταστήματα Δράκειας
103,04 € τα καταστήματα Χανίων
68,05 € τα Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Δράκειας
160,00 € τα Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα Χανίων
68,05 € τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Χανίων

Λοιπές χρεώσεις
Η χρέωση της minimum πάγιας κατανάλωσης για υδρόμετρα άνω της μιάς ίντσας,
τα τέλη διακοπής – επανασύνδεσης, αφαίρεσης - επανατοποθέτησης υδρομέτρου, το τέλος
ελέγχου υδρομέτρου, τα δικαιώματα νέας παροχής νερού ( εφ’άπαξ τέλος, τέλος εκτέλεσης
διακλάδωσης, τέλος συμμετοχής στην κατασκευή δικτύου), η δαπάνη για μεταφορά
υδρομέτρου, επέκταση δικτύου, η δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου, τα
δικαιώματα νέας σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (Δαπάνη διακλάδωσης και
Δικαίωμα σύνδεσης), τα τέλη απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού
Καθαρισμού της Επιχείρησης, καθώς και τα τέλη των αναλύσεων – εξετάσεων που διενεργούν
τα
εργαστήρια του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΜΒ, έχουν ως εξής:.
Minimum πάγια κατανάλωση
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου

1’’
1 1/2 ‘’
2’’
2 1/2 ‘’ & 3’’
4’’
6’’
8’’

πάγιο 300
κμ/τρίμηνο
πάγιο 450
κμ/τρίμηνο
πάγιο 750
κμ/τρίμηνο
πάγιο 1.500 κμ/τρίμηνο
πάγιο 3.000 κμ/τρίμηνο
πάγιο 9.000 κμ/τρίμηνο
πάγιο 13.500 κμ/τρίμηνο

Τέλη διακοπής - επανασύνδεσης υδρομέτρου
Χρέωση από 1/1/2013 : 11,46 €
Σε περίπτωση αφαίρεσης – επανατοποθέτησης υδρομέτρου η τιμή διπλασιάζεται.
Τέλος ελέγχου υδρομέτρου
Χρέωση από 1/1/2013 : 4,58 €
Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Ύδρευσης (Δικαίωμα)

Χρέωση από 1/1/2013 : 90,59 €
Τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης νέας σύνδεσης Ύδρευσης (Δικαίωμα)
Χρέωση από 1/1/2013 : Για παροχή ½’’ : 233,78 €
Για παροχή 1’’ : 258,99 €
Για παροχή 2’’ : 508,76 €
Για παροχή 3’’ : 584,44 €
Για παροχή 4’’ : 723,90 €
Για παροχή πυρασφάλειας 1΄΄ : 316,18 €
Για παροχή πυρασφάλειας 2΄΄ : 636,81 €
Για παροχή πυρασφάλειας 3΄΄ : 765,83 €
Για παροχή πυρασφάλειας 4΄΄ : 933,63 €
Τέλος συμμετοχής καταναλωτών στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης (Δικαίωμα)
σε νέα σύνδεση Ύδρευσης
Στις περιπτώσεις που απαιτείται να επιβληθεί, θα χρεώνεται από 1/1/2013 :
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ90) : 27,03 €
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ125) : 35,00 €
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ200) : 66,81 €
Δαπάνη για μεταφορά υδρομέτρου
:
96,24 €
Δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου
:
36,47 €
Τέλος συμμετοχής για ιδιοκτησίες περιοχής Σωρού
: 182,38 €
Δικαιώματα νέας σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (Δαπάνη
διακλάδωσης και Δικαίωμα σύνδεσης)
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
από 01.01.2013
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Κατοικίες

ΖΩΝΗ

«
«
κάτω
«

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
Αρ. ανεξ. χώρ.
Ποσό (€)
Μονοκατοικίες
ΠΛ*1/2* 61,83
max: 242,87
έως & 3 διαμερ
ΠΛ*1/2* 61,83
Πολυκατοικίες
ΠΛ*1/2* 70,65
Μονοκατοικίες
ΠΛ*1/2* 48,59
max: 178,32
έως & 3 διαμερ
ΠΛ*1/2* 48,59
Πολυκατοικίες
ΠΛ*1/2* 55,64
έως & 3 κατ.γρ
ΠΛ*1/2* 61,83
άνω των 3 κ. γρ.
ΠΛ*1/2* 70,65

άνω
«

έως & 3 κατ. γρ
άνω των 3 κ. γρ

κάτω
«
«
άνω

2

Καταστήματα
Γραφεία

3

Βιοτεχνίες

4

Βιομηχανίες

5

8

Νοσοκομεία
Κλινικές
Ξενοδοχεία
Οικοτροφεία
Γηροκομεία
Λοιπά Ιδρυμ.
Μεμονωμεν.
Αποθήκες
Σχολεία

9

Δημ. Κτίρια,

6
7

Στρατ.,
Πανεπιστημ.,
Ναοί,Τράπεζες
Οικόπεδα

10
11

Αθλητικοί
Χώροι

•
•
•

•
•

•

ανεξ.
ζώνης
ανεξ.
ζώνης

ΠΛ*1/2* 48,59
ΠΛ*1/2* 55,64

ΠΛ*1/2* 70,65
ΠΛ*1/2* 70,65

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Επιφ. (Μ2)
Ποσό (€)
0-60
211,93
61-110
294,36
111 & άνω
412,10
Κοινοχρ.χωρ.
88,32
0-60
176,63
61-110
247,27
111 & άνω
341,46
Κοινοχρ. Χωρ.
88,32
0-60
259,03
61-110
353,23
111 & άνω
494,52
Κοινοχρ. Χωρ.
88,32
0-60
211,93
61-110
294,36
111 & άνω
412,10
Κοινοχρ. Χωρ.
88,32
0-100
294,36
άνω των 100
0,60€/Μ2
0-100
1.177,39
άνω των 100
2,37€/Μ2

ανεξ.
ζώνης

494,52

50,46
ανά δωμάτιο

ανεξ.
ζώνης
ανεξ.
ζώνης
ανεξ.
ζώνης

ΠΛ*1/2* 55,64

35,35
ανά κλίνη
247,27
0,60€/Μ2
183,69
Ανά 50 μαθ

ΠΛ*1/2* 61,83

0-110
άνω των 110

ΠΛ*1/2* 61,83

ανεξ.
ζώνης
κάτω
άνω
κάτω
άνω

353,23
ΠΛ*1/2* 61,83
ΠΛ*1/2*61,83
ΠΛ*1/2* 48,59
ΠΛ*1/2* 70,65
ΠΛ*1/2* 55,64

ανά 85 Μ2
Σ. προσ.* ½* 114,79
Σ. προσ.* ½* 76,55

Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου περιοχής Αλυκών :
120,92 € πλέον ΦΠΑ
Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου περιοχής Αϊβαλιώτικα: 169,95 € πλέον ΦΠΑ.
Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου περιοχής Μελισσιατίκων : 217,00 € πλέον
ΦΠΑ.
Το τέλος απόφραξης διακλάδωσης του δικτύου ακαθάρτων ορίζεται σε 30 € ανά
περιστατικό.
Ιδιαίτερα για τις περιοχές της Πορταριάς – Μακρινίτσας όπου έχουν κατασκευασθεί
διακλαδώσεις αποχέτευσης, ο καταναλωτής δεν θα επιβαρύνεται με την δαπάνη
διακλάδωσης, παρά μόνο με το δικαίωμα σύνδεσης.
Τα τέλη απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού
της
Επιχείρησης καθορίζονται σε 1,78 €/m3 για βοθρολύματα συλλεγέντα εντός
των
διοικητικών ορίων
της ΔΕΥΑΜΒ και σε 2,77 €/ m3 για βοθρολύματα
συλλεγέντα εκτός
των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΜΒ. Στα παραπάνω τέλη
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

1.177,39
1.177,39
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•

α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Τα τέλη των αναλύσεων – εξετάσεων που διενεργούν τα εργαστήρια του Τμήματος
Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΜΒ και στα οποία πρέπει να προστεθεί ο αναλογών
ΦΠΑ, έχουν σε € (ευρώ) ανά είδος, ως εξής:
Είδος ανάλυσης - εξέτασης

Γενικό Τιμολόγιο

Αγωγιμότητα
Ανιόντων, κατιόντων προσδιορισμός με
φασματοφωτομετρία ορατού –
υπεριώδους (συσκευή HACH)
Ενεργός οξύτητα (Ph) με πεχάμετρο
Θαλερότητα
Οργανοληπτική εξέταση (οσμή, γεύση)
Σκληρότητα νερού
Χλωριόντα
Υπολειμματικό χλώριο
Βακτηρίδια συνολικά στους 22ο και 32ο C
Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (μέθοδος
μεμβρανών)

11

20,60
11,33
17,51
14,42
17,51
14,42
14,42
29,87

12,36
6,80
10,51
8,65
10,51
8,65
8,65
17,92

14,42

8,65

14,42

8,65

14,42

8,65

Κολοβακτηριοειδή ολικά (μέθοδος
μεμβρανών)

12

17,51

Ειδικό Τιμολόγιο για
Δήμους, Κοινότητες και
αμιγείς τους
Επιχειρήσεις
10,51

Στρεπτόκοκκοι κοπράνων (μέθοδος
μεμβρανών)

Τιμολόγιο ΒΙ.ΠΕ.
Ειδικά για τις καταναλώσεις στις ΒΙ.ΠΕ. για βιομηχανική χρήση, η χρέωση των λογαριασμών
γίνεται ανά μήνα
Α..Τα τέλη Υδρευσης καθορίζονται για καταναλώσεις μέχρι 28.700 m3/μήνα με βάση τον
τύπο:
(197-1,5 q) .(1,455575)
Κ= -----------------------------------+0,285 €/Μ3
340,75

(όπου q=μηνιαία κατανάλωση m3/1.000, K=τιμή σε €/m3 νερού).
Για καταναλώσεις νερού άνω των 28.701 m3/μήνα, ως μονάδα χρέωσης (€/m3),
λαμβάνεται η μονάδα χρέωσης που αντιστοιχεί στην κατανάλωση των 28.700 m3/μήνα
νερού, ήτοι 0,942625 €/m3.
Β. Η πάγια (κατώτατη) χρέωση για τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης, καθορίζονται ανάλογα με
το μέγεθος (διάμετρο) του υδρομέτρου ως εξής :
Ι. για διάμετρο ½΄΄: Πάγιο 5 m3/μήνα
ΙΙ. για διάμετρο 5/8΄΄ & ¾’’: Πάγιο 5 m3/μήνα
ΙΙΙ. για διάμετρο 1΄΄: Πάγιο 100 m3/μήνα
IV. για διάμετρο 1 ½΄΄: Πάγιο 150 m3/μήνα
V. για διάμετρο 2΄΄: Πάγιο 250 m3/μήνα
VI. για διάμετρο 2,1/2’’ & 3΄΄ : Πάγιο 500 m3/μήνα
VII. για διάμετρο 4΄΄: Πάγιο 1.000 m3/μήνα
VIII. για διάμετρο 6΄΄: Πάγιο 3.000 m3/μήνα
ΙΧ. για διάμετρο 8΄΄: Πάγιο 4.500 m3/μήνα
Γ. Η τιμή της αποχ/σης ακαθάρτων ανά m3 καταναλισκόμενου νερού ορίζεται σε 0,57 €/m3
νερού.
Δ. Εάν τα πυροσβεστικά υδρόμετρα καταγράψουν κατανάλωση χωρίς σοβαρή αιτία
( πυρκαγιά) , τότε η χρέωσή τους γίνεται με το τιμολόγιο των ΒΙΠΕ και το αντίτιμο
καταβάλλεται από το χρήστη.
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Εγγύηση
Ορίζεται ποσό εγγύησης έναντι κατανάλωσης 70€ για το οικιακό τιμολόγιο και 350€ για
τις υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Η καταβολή της εγγύησης είναι
υποχρεωτική :
• για τους ενοικιαστές ακινήτων
• για τις νέες παροχές
• στις περιπτώσεις διακοπών ή αφαιρέσεων –επανασυνδέσεων ενοικιαστών ακινήτων
• στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιοκτησίας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
Για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλωτών που είναι κάτοικοι και δημότες
Βόλου και πιο συγκεκριμένα για άπορους, μακροχρόνια άνεργους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους,
τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, θεσπίζεται το Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο, που
εφαρμόζεται στα πρώτα 50 κυβικά το τρίμηνο ( για τους πολύτεκνους στα πρώτα 60 κυβικά το
τρίμηνο προσαυξανόμενο κατά 5 κυβικά για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των τεσσάρων) εφόσον
• η κατανάλωση αφορά ένα υδρόμετρο για τη κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας
του δικαιούχου
• η παροχή ύδρευσης είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
Δικαιούχοι
της τάξης του 90%
- Άποροι σε κατάσταση πλήρους ένδειας. Μείωση, σε ποσοστό 90% των τελών, των
άπορων πολιτών σε κατάσταση πλήρους ένδειας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Βόλου.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Βόλου, που πιστοποιεί την
οικονομική τους αδυναμία.
της τάξης του 50%
α. Άποροι με βιβλιάριο ανασφαλίστου. Μείωση, σε ποσοστό 50% των τελών, των απόρων
με βιβλιάριο ανασφαλίστου, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη Διεύθυνση Κοινωνικής
Πρόνοιας του Δήμου Βόλου.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Βόλου
- Προσκόμιση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, από το οποίο αποδεικνύεται η δωρεάν χορήγηση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β. Άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω. Μείωση, σε ποσοστό 50%, των τελών των
ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, τα οποία
έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από 80% και πάνω.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή από την Υγειονομική
Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους, από το οποίο
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
- Εκκαθαριστικό της Εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους για τα προστατευόμενα μέλη
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Μακροχρόνια άνεργοι. Μείωση, σε ποσοστό 50% των τελών, των ατόμων που είναι
άνεργοι την 30η Νοεμβρίου 2011 και για συνεχές χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μέχρι
την 30η Νοεμβρίου 2012, και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή
τεκμαρτό εισόδημα, μικρότερο ή ίσο του ποσού των 12.000 €, το οποίο θα αποδεικνύεται από
το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου από το έτος
ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση έτους. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν
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λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν
συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε
της περιόδου ανεργίας του.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ, από την οποία θα αποδεικνύεται το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανεργίας.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
δ. Πολύτεκνες οικογένειες. Μείωση, σε ποσοστό 50%, των τελών των πολύτεκνων
οικογενειών. Εφόσον το μικρότερο ηλικιακά παιδί κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο
έτος, εφόσον σπουδάζει, με προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη
από το κράτος σχολή, η μείωση θα γίνεται για τα πρώτα 40 κυβικά.
Ειδικά δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αποδεικνύει την πολυτεκνική τους ιδιότητα.
- Βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή για το μικρότερο
ηλικιακά παιδί από 18 ως 24 ετών, εφόσον σπουδάζει.
Της τάξης του 30%
α. Άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω. Μείωση, σε ποσοστό 30%, των τελών των
ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, τα οποία
έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από 67% και πάνω και έχουν ετήσιο οικογενειακό
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ποσού των 12.000 €,
προσαυξανόμενο κατά 2.000 € για κάθε παιδί, το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο
του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην
ευεργετική ρύθμιση, έτους.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή από την Υγειονομική
Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους, από το οποίο
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος
ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β. Τρίτεκνες οικογένειες. Μείωση, σε ποσοστό 30%, των τελών των τρίτεκνων οικογενειών,
που έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο ή
ίσο του ποσού των 24.000 €, το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο του
εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην
ευεργετική ρύθμιση, έτους. Εφόσον το μικρότερο ηλικιακά παιδί κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας
του ή το 24ο έτος, εφόσον σπουδάζει, με προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης σε δημόσια ή
αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή, η μείωση θα γίνεται για τα πρώτα 40 κυβικά.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αποδεικνύει την τριτεκνία.
- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος
ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους.
- Βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή για το μικρότερο
ηλικιακά παιδί από 18 ως 24 ετών, εφόσον σπουδάζει.
γ. Μονογονεϊκές οικογένειες. Μείωση, σε ποσοστό 30%, των τελών των μονογονεϊκών
οικογενειών, που έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα
μικρότερο ή ίσο του ποσού των 12.000 € με ένα παιδί και των 14.000 € με δύο παιδιά, το
οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του
προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους. Εφόσον το μικρότερο
παιδί κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο έτος, εφόσον σπουδάζει, με προσκόμιση
βεβαίωσης φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή, η μείωση θα γίνεται
για τα πρώτα 30 κυβικά
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αποδεικνύει τη μονογονεϊκότητα.
- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος
ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους.
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- Βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή για το μικρότερο
ηλικιακά παιδί από 18 ως 24 ετών, εφόσον σπουδάζει.
Ο έλεγχος των ως άνω δικαιολογητικών για όλες τις κατηγορίες θα πραγματοποιείται κάθε
χρόνο.

Ειδικό τιμολόγιο
Παρέχεται έκπτωση της τάξης του 50% στις Ακινητοποιήσεις του Δήμου Βόλου, στα
Σχολεία και στα Ιδρύματα «Γηροκομείο», «Ορφανοτροφείο», ΕΛΕΠΑΠ, «Ασπρες
Πεταλούδες» και στις Κατασκηνώσεις Πορταριάς, ενώ το Νοσοκομείο Βόλου θα ακολουθεί το
Βιομηχανικό Τιμολόγιο .
Στις δημοτικές παροχές άρδευσης των πάρκων και των νησίδων το κόστος καθορίζεται στα
0,20€/κυβικό.
Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης
Εισηγούμαι
Την λήψη σχετικής απόφασης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
Στη συνέχεια το Δ.Σ. αφού είδε το νέο τιμολόγιο και μετά διαλογική συζήτηση κατά την οποία
οι Διοικητικοί Σύμβουλοι Ι. Μολοχίδης, Γ. Κουφογεώργος και Μ. Καρακώστα τεκμηρίωσαν την
αρνητική τους ψήφο όπως καταγράφεται στα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Κάνει δεκτό ως έχει το νέο τιμολόγιο, σύμφωνα με το οποίο για καταναλώσεις έτους 2013:
•
Η χρέωση στα τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης γίνεται ανά τρίμηνο, εκτός εάν
ορίζεται άλλως.
•
Οι κλίμακες των καταναλώσεων είναι ενιαίες στην ύδρευση και την
αποχέτευση, εκτός εάν ορίζεται άλλως.
•
Ως πάγιο για καταναλώσεις μηδενικές καθορίζονται 9,10 € για την ύδρευση
και 3,64 € για την αποχέτευση , εκτός εάν ορίζεται άλλως.
•
Ορίζονται τέλη ύδρευσης και τέλη αποχέτευσης ανά κυβικό μέτρο
καταναλωθέντος νερού πλέον ΦΠΑ.
•
Παραμένει ως έχει η χρέωση της minimum πάγιας κατανάλωσης για
υδρόμετρα άνω της μίας ίντσας.
•
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Αγχιάλου καταργείται το ειδικό τέλος 80%.
•
Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων
δύναται να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους.
•
Τα τέλη άρδευσης θα καθοριστούν μετά την έγκριση του Κανονισμού
Άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ.
•
Με την έγκριση του Νέου Κανονισμού Αποχέτευσης θα γίνει
επανακαθορισμός των δικαιωμάτων σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
2. Αναπροσαρμόζει τις τιμές των τελών, οι οποίες θα ισχύσουν για καταναλώσεις από
01.01.2013 σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευθύνης ΔΕΥΑΜΒ και καθορίζονται τα
δικαιώματα σύνδεσης όπως παρακάτω, προστιθεμένου πάντα του αναλογούντος ΦΠΑ:
Οικιακό τιμολόγιο
Τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Δημοτικά Διαμερίσματα Βόλου – Ν.Ιωνίας –Αισωνίας
Οι χρεώσεις γίνονται ανά τρίμηνο
Α
β
γ
δ
ε

Για κατανάλωση από
0
Για κατανάλωση από 1 – 25
Για κατανάλωση από 26 - 40
Για κατανάλωση από 41 - 50
Για κατανάλωση από 51 - 60

m3/τρίμηνο
m3/τρίμηνο
m3/τρίμηνο
m3/τρίμηνο
m3/τρίμηνο

Υδρευση
9,10 €
+0,45 €/m3
+1,03 €/m3
+1,06 €/m3
+1,21 €/m3

Αποχέτευση
3,64 €
+0,26 €/m3
+0,57 €/m3
+0,62 €/m3
+0,64 €/m3
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στ
ζ

Για κατανάλωση από 61 - 80 m3/τρίμηνο
Για κατανάλωση από 81 και άνω m3/τρίμηνο

+1,44 €/m3
+1,84 €/m3

+0,73 €/m3
+0,96 €/m3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Για το Δημοτικό Διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ:
Οι χρεώσεις γίνονται ανά τρίμηνο. Καταργείται το Ειδικό τέλος 80% σε όλες τις κλίμακες του
Δημοτικού Διαμερίσματος.
α) Κλίμακα τελών ύδρευσης της Νέας Αγχιάλου και Οικισμών
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 15 κ.μ
Πάγιο 12,63€
16 - 50 κ.μ
0,67 €/κ.μ
51 – 120 κ.μ
1,53 €/κ.μ
121 και άνω κ.μ
2,05 €/κ.μ
β) Κλίμακα τελών ύδρευσης Δ.Δ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ & ΑΪΔΙΝΙΟΥ
Τα τέλη ύδρευσης Δ.Δ Μικροθηβών & Αϊδινίου ορίζονται στο 50% των τελών της Ν. Αγχιάλου
γ) Κλίμακα τελών ύδρευσης για Ξενοδοχεία
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 250 κ.μ
0,79 €/κ.μ
251 και άνω κ.μ
2,10 €/κ.μ
δ) Κλίμακα τελών ύδρευσης για Επιχειρήσεις
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 100 κ.μ
0,60 €/κ.μ.
101 – 266 κ.μ.
0,78 €/κ.μ.
267 και άνω κ.μ.
2,17 € /κμ
ε) Κλίμακα τελών ύδρευσης για την Κοινή Βοσκή
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 266 κ.μ.
0,54 €/κ.μ.
267 και άνω κ.μ.
1,90 €/κ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ:
Για την ΠΟΡΤΑΡΙΑ:
α)Περιοχή με υδρόμετρα (Αγίων Ταξιαρχών – Νεκροταφείο – Εκτός ορίων οικισμού Π-Κ-Σ
και
οργανωμένων οικισμών)

Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
0 – 40 κ.μ
41 – 75 κ.μ
76 και άνω κ.μ

•

Ποσό ( € )
Πάγιο 15,53 €
0,74 €/κκ.μ
1,84 €/κ.μ

β) Κτηνοτροφικές μονάδες
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί

Κυβικά μέτρα (m3)
0 – 40 κ.μ

Ποσό ( € )
Πάγιο 15,53 €
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41 και άνω κ.μ

0,35 €/κ.μ

Υπόλοιπη Περιοχή – Καταστήματα:
Ετήσιοι λογαριασμοί
 Οικίες 62,30 € το χρόνο
 Οικίες με πισίνα (ελάχιστη κατανάλωση, ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα και
για όλες τις περιοχές με υδρόμετρα) 286,20 €
 Ξενοδοχεία ανά δωμάτιο 56,71 €
 Ενοικιαζόμενα δωμάτια από 1-6 223,63 €, Ενοικιαζόμενα δωμάτια από 7 και άνω
369,15 €
 Ενοικιαζόμενες κατοικίες με κλειδιά 37,45 €/κλειδί
 Πισίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια (ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα) 449,40
€
 Εστιατόρια σε Ξενοδοχεία 390,55 €
 Εστιατόρια – Ψησταριές – Ουζερί 476,15 €
 Αρτοποιεία – Κρεοπωλεία 203,30 €
 Bar – Pub – Κυλικεία – Καφενεία – Αναψυκτήρια – Disco – Σουβλατζίδικα 315,65 €
 Bar – Κυλικεία εντός Ξενοδοχείων ή Ενοικιαζομένων Δωματίων 167,99€
 Πισίνες σε ξενοδοχεία (ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα) 1.027,20 €
 Παντοπωλεία – Οπωροπωλεία γενικά (συμπεριλαμβάνονται τα κεντρικά και
συνοικιακά) 176,55€
 Εργαστήρια παραγωγής γλυκών 337,05 €
 Πρατήρια υγρών καυσίμων χωρίς πλυντήριο 642,00 €
 Κατασκηνώσεις ανά αποστολή 995,10 € που με την έκπτωση γίνεται 497,55 €
 Κατασκηνώσεις Γ.Ε.ΧΑ. 995,10 € που με την έκπτωση γίνεται 497,55 €
 ΞΕΝΙΑ για πότισμα εξωτερικών χώρων 2.835,50 €
Για την ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ :
 α) Ελάχιστο όριο κατανάλωσης Ξενοδοχείων 64,20 €/δωμάτιο
βα) ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ:
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 40 κ.μ.
Πάγιο 9,29 €
41 – 90 κ.μ.
0,26 €/κ.μ.
91 και άνω κ.μ.
0,59 €/κ.μ
Ετήσιοι λογιαριασμοί
ββ )ΝΕΡΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ:
Κυβικά μέτρα (m3)
0 -180 κ.μ
181 - 400κ.μ
401 - 600 κ.μ
601 και άνω κ.μ

Ποσό ( € )
Πάγιο 13,00 €
0,17 €/κ.μ
0,40 €/κ.μ.
1,60 €/κ.μ.

γ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 55 κ.μ
Πάγιο 13,99 €
56 – 115 κ.μ
0,26 €/κ.μ
116 – 150 κ.μ
0,56 €/κ.μ.
151 και άνω κ.μ
1,13 €/κ.μ.
Για το ΚΑΤΗΧΩΡΙ
Ετήσιοι λογαριασμοί
 Οικίες 62,30 € το χρόνο
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Παντοπωλεία - καφενεία - φούρνοι 87,74 €
Εστιατόρια – ουζερί - ψησταριές 251,45 €
Αναψυκτήρια – κυλικεία – καφέ – μπαρ – pub – σουβλατζίδικα 99, 51€
Ξενοδοχεία – ξενώνες – ενοικιαζόμενα δωμάτια 28,89 €/δωμάτιο
Ενοικιαζόμενες κατοικίες με κλειδιά 28,89 €/κλειδί

Για τις ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ :
Ετήσιοι λογαριασμοί
 Οικίες 62,30 € το χρόνο
 Καφενείο – Εστιατόριο Πλατείας 251,45 €
 Καφενείο Συνοικιακό 99,51€
 Ξενώνες – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 28,89€/δωμ.
 Μοναστήρι καινούργιο 63,13€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
α) ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
Ετήσιοι λογαριασμοί
 Οικίες 62,30 € το χρόνο
•
Εστιατόρια 491,13 €
•
Ταβέρνες ψησταριές 327,42 €
•
Καφέ – ουζερί – μικρές ταβέρνες 239,68 €
•
Καφενεία – bar 185,11 €
•
Λοιπά καταστήματα 109,14€
•
Ενοικιαζόμενα δωμάτια ανά δωμάτιο 41,47€
β) Για τις επαγγελματικές στέγες της περιοχής ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 50% επί των ανωτέρω
τιμών.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
• Τα τέλη αποχέτευσης στις παραπάνω ενότητες χρεώνονται ανά τρίμηνο ως εξής:
Καταστήματα
Υγειονομικού
Λοιπά Ακίνητα
Ενδιαφέροντος
Α
Για κατανάλωση από
0 κ.μ./τρίμηνο
3,28€
2,37 €
β
Για κατανάλωση από 1 – 25 κ.μ./τρίμηνο
0,23 €/κ.μ
0,17 €/κ.μ
γ
Για κατανάλωση από 26 - 40 κ.μ./τρίμηνο
0,51 €/κ.μ
0,37 €/κ.μ.
δ
Για κατανάλωση από 41 - 50 κ.μ/τρίμηνο
0,56 €/κ.μ
0,40 €/κ.μ
ε
Για κατανάλωση από 51 - 60 κ.μ./τρίμηνο
0,58 €/κ.μ
0,42 €/κ.μ.
στ
Για κατανάλωση από 61 - 80 κ.μ/τρίμηνο
0,66 €/κ.μ
0,47 €/κ.μ
ζ
Για κατανάλωση από 81 και άνω κ.μ./τρίμηνο
0,86 €/κ.μ
0,62 €/κ.μ
•

Το δικαίωμα για εγκατάσταση υδρομέτρου επί υφισταμένης παροχής νερού ορίζεται
σε 120 € / παροχή πλέον ΦΠΑ ανεξαρτήτως της διαμέτρου του υδρομέτρου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 25 κ.μ
Πάγιο 12,65 €
26 – 100 κ.μ
0,37 €/κ.μ
101 – 125 κ.μ
0,64 €/κ.μ
126 – 150 κ.μ
1,02 €/κ.μ
151 και άνω κ.μ
1,53 €/κ.μ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
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Ετήσιοι λογαριασμοί
● Οικίες σε Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Πλατανίδια, Μαλάκι……………….65,13€/έτος
● Οικίες σε Άγιο Βλάσιο & Άγιο Λαυρέντιο ……………………………..……45,75€/έτος
● Ξενοδοχεία Πανδοχεία – Επιπλωμένα Διαμερίσματα ( Άνω Λεχώνια , Κάτω
Λεχώνια , Πλατανίδια, Μαλάκι)…………………………………………………... 160,00€/έτος
● Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (Άνω Λεχώνια , Κάτω Λεχώνια , Πλατανίδια,Μαλάκι)..68,05€/έτος
● Ξενοδοχεία - Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
( Άγιος Βλάσιος , Άγιος Λαυρέντιος )….……………………………………………...68,05€/έτος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ
ΑΓΡΙΑ
Τριμηνιαίοι λογαριασμοί
Κυβικά μέτρα (m3)
Ποσό ( € )
0 – 30 κ.μ
Πάγιο 15,32 €
31 - 40 κ.μ
0,76 €/κ.μ.
41 και άνω κ.μ
1,01 €/κ.μ
ΔΡΑΚΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ
Ετήσιοι λογαριασμοί
65,13 € οι οικίες Χανίων, 45,75 € οι οικίες Δράκειας
65,13 € οι αποθήκες Χανίων , 45,75 € οι αποθήκες Δράκειας
70,84€ τα καταστήματα Δράκειας
103,04 € τα καταστήματα Χανίων
68,05 € τα Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Δράκειας
160,00 € τα Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα Χανίων
68,05 € τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια Χανίων

Λοιπές χρεώσεις
Η χρέωση της minimum πάγιας κατανάλωσης για υδρόμετρα άνω της μιάς ίντσας,
τα τέλη διακοπής – επανασύνδεσης, αφαίρεσης - επανατοποθέτησης υδρομέτρου, το τέλος
ελέγχου υδρομέτρου, τα δικαιώματα νέας παροχής νερού ( εφ’άπαξ τέλος, τέλος εκτέλεσης
διακλάδωσης, τέλος συμμετοχής στην κατασκευή δικτύου), η δαπάνη για μεταφορά
υδρομέτρου, επέκταση δικτύου, η δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου, τα
δικαιώματα νέας σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (Δαπάνη διακλάδωσης και
Δικαίωμα σύνδεσης), τα τέλη απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού
Καθαρισμού της Επιχείρησης, καθώς και τα τέλη των αναλύσεων – εξετάσεων που
διενεργούν τα
εργαστήρια του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΜΒ, έχουν ως
εξής:.
Minimum πάγια κατανάλωση
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου
Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου

1’’
1 1/2 ‘’
2’’
2 1/2 ‘’ & 3’’
4’’
6’’
8’’

πάγιο 300
κμ/τρίμηνο
πάγιο 450
κμ/τρίμηνο
πάγιο 750
κμ/τρίμηνο
πάγιο 1.500 κμ/τρίμηνο
πάγιο 3.000 κμ/τρίμηνο
πάγιο 9.000 κμ/τρίμηνο
πάγιο 13.500 κμ/τρίμηνο

Τέλη διακοπής - επανασύνδεσης υδρομέτρου
Χρέωση από 1/1/2013 : 11,46 €
Σε περίπτωση αφαίρεσης – επανατοποθέτησης υδρομέτρου η τιμή διπλασιάζεται.
Τέλος ελέγχου υδρομέτρου
Χρέωση από 1/1/2013 : 4,58 €
Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Ύδρευσης (Δικαίωμα)
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Χρέωση από 1/1/2013 : 90,59 €
Τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης νέας σύνδεσης Ύδρευσης (Δικαίωμα)
Χρέωση από 1/1/2013 :

Για παροχή ½’’ : 233,78 €
Για παροχή 1’’ : 258,99 €
Για παροχή 2’’ : 508,76 €
Για παροχή 3’’ : 584,44 €
Για παροχή 4’’ : 723,90 €
Για παροχή πυρασφάλειας 1΄΄
Για παροχή πυρασφάλειας 2΄΄
Για παροχή πυρασφάλειας 3΄΄
Για παροχή πυρασφάλειας 4΄΄

:
:
:
:

316,18 €
636,81 €
765,83 €
933,63 €

Τέλος συμμετοχής καταναλωτών στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης (Δικαίωμα)
σε νέα σύνδεση Ύδρευσης
Στις περιπτώσεις που απαιτείται να επιβληθεί, θα χρεώνεται από 1/1/2013 :
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ90) : 27,03 €
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ125) : 35,00 €
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ200) : 66,81 €
Δαπάνη για μεταφορά υδρομέτρου
:
96,24 €
Δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου
:
36,47 €
Τέλος συμμετοχής για ιδιοκτησίες περιοχής Σωρού
: 182,38 €

Δικαιώματα νέας σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (Δαπάνη
διακλάδωσης και Δικαίωμα σύνδεσης)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
από 01.01.2013
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Κατοικίες

ΖΩΝΗ
κάτω
«
«
άνω
«
«

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
Αρ. ανεξ. χώρ.
Ποσό (€)
Μονοκατοικίες
ΠΛ*1/2* 61,83
max: 242,87
έως & 3 διαμερ
ΠΛ*1/2* 61,83
Πολυκατοικίες
ΠΛ*1/2* 70,65
Μονοκατοικίες
ΠΛ*1/2* 48,59
max: 178,32
έως & 3 διαμερ
ΠΛ*1/2* 48,59
Πολυκατοικίες
ΠΛ*1/2* 55,64

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Επιφ. (Μ2)
Ποσό (€)
0-60
211,93
61-110
294,36
111 & άνω
412,10
Κοινοχρ.χωρ.
88,32
0-60
176,63
61-110
247,27
111 & άνω
341,46
Κοινοχρ. Χωρ.
88,32

ΑΔΑ:ΒΕΦΝΟΕΠΘ-ΑΘΧ
2

Καταστήματα
Γραφεία

3

Βιοτεχνίες

4

Βιομηχανίες

5

8

Νοσοκομεία
Κλινικές
Ξενοδοχεία
Οικοτροφεία
Γηροκομεία
Λοιπά Ιδρυμ.
Μεμονωμεν.
Αποθήκες
Σχολεία

9

Δημ. Κτίρια,

6
7

Στρατ.,
Πανεπιστημ.,
Ναοί,Τράπεζες
Οικόπεδα

10
11

Αθλητικοί
Χώροι

•
•
•

•
•

•

•

α/α

κάτω
«

έως & 3 κατ.γρ
άνω των 3 κ. γρ.

ΠΛ*1/2* 61,83
ΠΛ*1/2* 70,65

άνω
«

έως & 3 κατ. γρ
άνω των 3 κ. γρ

ΠΛ*1/2* 48,59
ΠΛ*1/2* 55,64

ανεξ.
ζώνης
ανεξ.
ζώνης

ΠΛ*1/2* 70,65
ΠΛ*1/2* 70,65

0-60
61-110
111 & άνω
Κοινοχρ. Χωρ.
0-60
61-110
111 & άνω
Κοινοχρ. Χωρ.
0-100
άνω των 100
0-100
άνω των 100

259,03
353,23
494,52
88,32
211,93
294,36
412,10
88,32
294,36
0,60€/Μ2
1.177,39
2,37€/Μ2

ανεξ.
ζώνης

494,52

50,46
ανά δωμάτιο

ανεξ.
ζώνης
ανεξ.
ζώνης
ανεξ.
ζώνης

ΠΛ*1/2* 55,64

35,35
ανά κλίνη
247,27
0,60€/Μ2
183,69
Ανά 50 μαθ

ΠΛ*1/2* 61,83

0-110
άνω των 110

ΠΛ*1/2* 61,83

ανεξ.
ζώνης
κάτω
άνω
κάτω
άνω

353,23
ΠΛ*1/2* 61,83
ΠΛ*1/2*61,83
ΠΛ*1/2* 48,59
ΠΛ*1/2* 70,65
ΠΛ*1/2* 55,64

ανά 85 Μ2
Σ. προσ.* ½* 114,79
Σ. προσ.* ½* 76,55
1.177,39
1.177,39

Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου περιοχής Αλυκών :
120,92 € πλέον ΦΠΑ
Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου περιοχής Αϊβαλιώτικα: 169,95 € πλέον
ΦΠΑ.
Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου περιοχής Μελισσιατίκων : 217,00 € πλέον
ΦΠΑ.
Το τέλος απόφραξης διακλάδωσης του δικτύου ακαθάρτων ορίζεται σε 30 € ανά
περιστατικό.
Ιδιαίτερα για τις περιοχές της Πορταριάς – Μακρινίτσας όπου έχουν κατασκευασθεί
διακλαδώσεις αποχέτευσης, ο καταναλωτής δεν θα επιβαρύνεται με την δαπάνη
διακλάδωσης, παρά μόνο με το δικαίωμα σύνδεσης.
Τα τέλη απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού
της
Επιχείρησης καθορίζονται σε 1,78 €/m3 για βοθρολύματα συλλεγέντα εντός
των
διοικητικών ορίων
της ΔΕΥΑΜΒ και σε 2,77 €/m3 για βοθρολύματα
συλλεγέντα εκτός
των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΜΒ. Στα παραπάνω τέλη
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Τα τέλη των αναλύσεων – εξετάσεων που διενεργούν τα εργαστήρια του Τμήματος
Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΜΒ και στα οποία πρέπει να προστεθεί ο
αναλογών ΦΠΑ, έχουν σε € (ευρώ) ανά είδος, ως εξής:
Είδος ανάλυσης - εξέτασης

1
2

Αγωγιμότητα
Ανιόντων, κατιόντων προσδιορισμός με
φασματοφωτομετρία ορατού –
υπεριώδους (συσκευή HACH)

3
4
5

Ενεργός οξύτητα (Ph) με πεχάμετρο
Θαλερότητα
Οργανοληπτική εξέταση (οσμή, γεύση)

Γενικό Τιμολόγιο

17,51

Ειδικό Τιμολόγιο για
Δήμους, Κοινότητες και
αμιγείς τους
Επιχειρήσεις
10,51

20,60
11,33
17,51
14,42

12,36
6,80
10,51
8,65
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6
7
8
9
10
11

Σκληρότητα νερού
Χλωριόντα
Υπολειμματικό χλώριο
Βακτηρίδια συνολικά στους 22ο και 32ο C
Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (μέθοδος

17,51
14,42
14,42
29,87

10,51
8,65
8,65
17,92

μεμβρανών)

14,42

8,65

14,42

8,65

14,42

8,65

Κολοβακτηριοειδή ολικά (μέθοδος
μεμβρανών)

12

Στρεπτόκοκκοι κοπράνων (μέθοδος
μεμβρανών)

Τιμολόγιο ΒΙ.ΠΕ.
Ειδικά για τις καταναλώσεις στις ΒΙ.ΠΕ. για βιομηχανική χρήση, η χρέωση των λογαριασμών
γίνεται ανά μήνα
Α..Τα τέλη Υδρευσης καθορίζονται για καταναλώσεις μέχρι 28.700 m3/μήνα με βάση τον
τύπο:
(197-1,5 q) .(1,455575)
Κ= -----------------------------------+0,285 €/Μ3
340,75

(όπου q=μηνιαία κατανάλωση m3/1.000, K=τιμή σε €/m3 νερού).
Για καταναλώσεις νερού άνω των 28.701 m3/μήνα, ως μονάδα χρέωσης (€/m3),
λαμβάνεται η μονάδα χρέωσης που αντιστοιχεί στην κατανάλωση των 28.700 m3/μήνα
νερού, ήτοι 0,942625 €/m3.
Β. Η πάγια (κατώτατη) χρέωση για τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης, καθορίζονται ανάλογα με
το μέγεθος (διάμετρο) του υδρομέτρου ως εξής :
Ι. για διάμετρο ½΄΄: Πάγιο 5 m3/μήνα
ΙΙ. για διάμετρο 5/8΄΄ & ¾’’: Πάγιο 5 m3/μήνα
ΙΙΙ. για διάμετρο 1΄΄: Πάγιο 100 m3/μήνα
IV. για διάμετρο 1 ½΄΄: Πάγιο 150 m3/μήνα
V. για διάμετρο 2΄΄: Πάγιο 250 m3/μήνα
VI. για διάμετρο 2,1/2’’ & 3΄΄ : Πάγιο 500 m3/μήνα
VII. για διάμετρο 4΄΄: Πάγιο 1.000 m3/μήνα
VIII. για διάμετρο 6΄΄: Πάγιο 3.000 m3/μήνα
ΙΧ. για διάμετρο 8΄΄: Πάγιο 4.500 m3/μήνα
Γ. Η τιμή της αποχ/σης ακαθάρτων ανά m3 καταναλισκόμενου νερού ορίζεται σε 0,57 €/m3
νερού.
Δ. Εάν τα πυροσβεστικά υδρόμετρα καταγράψουν κατανάλωση χωρίς σοβαρή αιτία
( πυρκαγιά) , τότε η χρέωσή τους γίνεται με το τιμολόγιο των ΒΙΠΕ και το αντίτιμο
καταβάλλεται από το χρήστη.

Εγγύηση
Ορίζεται ποσό εγγύησης έναντι κατανάλωσης 70€ για το οικιακό τιμολόγιο και 350€ για
τις υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Η καταβολή της εγγύησης είναι
υποχρεωτική :
• για τους ενοικιαστές ακινήτων
• για τις νέες παροχές
• στις περιπτώσεις διακοπών ή αφαιρέσεων –επανασυνδέσεων ενοικιαστών ακινήτων
• στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιοκτησίας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
Για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλωτών που είναι κάτοικοι και δημότες
Βόλου και πιο συγκεκριμένα για άπορους, μακροχρόνια άνεργους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους,
τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, θεσπίζεται το Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο, που
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εφαρμόζεται στα πρώτα 50 κυβικά το τρίμηνο ( για τους πολύτεκνους στα πρώτα 60 κυβικά το
τρίμηνο προσαυξανόμενο κατά 5 κυβικά για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των τεσσάρων) εφόσον
• η κατανάλωση αφορά ένα υδρόμετρο για τη κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας
του δικαιούχου
• η παροχή ύδρευσης είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
Δικαιούχοι
της τάξης του 90%
- Άποροι σε κατάσταση πλήρους ένδειας. Μείωση, σε ποσοστό 90% των τελών, των
άπορων πολιτών σε κατάσταση πλήρους ένδειας, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Βόλου.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Βόλου, που πιστοποιεί την
οικονομική τους αδυναμία.
της τάξης του 50%
α. Άποροι με βιβλιάριο ανασφαλίστου. Μείωση, σε ποσοστό 50% των τελών, των απόρων
με βιβλιάριο ανασφαλίστου, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στη Διεύθυνση Κοινωνικής
Πρόνοιας του Δήμου Βόλου.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Βόλου
- Προσκόμιση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, από το οποίο αποδεικνύεται η δωρεάν χορήγηση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β. Άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω. Μείωση, σε ποσοστό 50%, των τελών των
ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, τα οποία
έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από 80% και πάνω.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή από την Υγειονομική
Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους, από το οποίο
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
- Εκκαθαριστικό της Εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους για τα προστατευόμενα μέλη
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Μακροχρόνια άνεργοι. Μείωση, σε ποσοστό 50% των τελών, των ατόμων που είναι
άνεργοι την 30η Νοεμβρίου 2011 και για συνεχές χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μέχρι
την 30η Νοεμβρίου 2012, και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή
τεκμαρτό εισόδημα, μικρότερο ή ίσο του ποσού των 12.000 €, το οποίο θα αποδεικνύεται από
το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου από το έτος
ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση έτους. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν
λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν
συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε
της περιόδου ανεργίας του.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ, από την οποία θα αποδεικνύεται το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανεργίας.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
δ. Πολύτεκνες οικογένειες. Μείωση, σε ποσοστό 50%, των τελών των πολύτεκνων
οικογενειών. Εφόσον το μικρότερο ηλικιακά παιδί κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο
έτος, εφόσον σπουδάζει, με προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη
από το κράτος σχολή, η μείωση θα γίνεται για τα πρώτα 40 κυβικά.
Ειδικά δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αποδεικνύει την πολυτεκνική τους ιδιότητα.
- Βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή για το μικρότερο
ηλικιακά παιδί από 18 ως 24 ετών, εφόσον σπουδάζει.
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Της τάξης του 30%
α. Άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω. Μείωση, σε ποσοστό 30%, των τελών των
ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων που τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, τα οποία
έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από 67% και πάνω και έχουν ετήσιο οικογενειακό
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ποσού των 12.000 €,
προσαυξανόμενο κατά 2.000 € για κάθε παιδί, το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο
του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην
ευεργετική ρύθμιση, έτους.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή από την Υγειονομική
Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους, από το οποίο
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος
ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β. Τρίτεκνες οικογένειες. Μείωση, σε ποσοστό 30%, των τελών των τρίτεκνων οικογενειών,
που έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μικρότερο ή
ίσο του ποσού των 24.000 €, το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο του
εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην
ευεργετική ρύθμιση, έτους. Εφόσον το μικρότερο ηλικιακά παιδί κλείσει το 18ο έτος της
ηλικίας του ή το 24ο έτος, εφόσον σπουδάζει, με προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης σε
δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή, η μείωση θα γίνεται για τα πρώτα 40
κυβικά.
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αποδεικνύει την τριτεκνία.
- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος
ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους.
- Βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή για το μικρότερο
ηλικιακά παιδί από 18 ως 24 ετών, εφόσον σπουδάζει.
γ. Μονογονεϊκές οικογένειες. Μείωση, σε ποσοστό 30%, των τελών των μονογονεϊκών
οικογενειών, που έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό
εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ποσού των 12.000 € με ένα παιδί και των 14.000 € με δύο
παιδιά, το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της
Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους. Εφόσον το
μικρότερο παιδί κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο έτος, εφόσον σπουδάζει, με
προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή, η
μείωση θα γίνεται για τα πρώτα 30 κυβικά
Ειδικά Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αποδεικνύει τη μονογονεϊκότητα.
- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου, από το έτος
ένταξης στην ευεργετική ρύθμιση, έτους.
- Βεβαίωση φοίτησης σε δημόσια ή αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή για το μικρότερο
ηλικιακά παιδί από 18 ως 24 ετών, εφόσον σπουδάζει.
Ο έλεγχος των ως άνω δικαιολογητικών για όλες τις κατηγορίες θα πραγματοποιείται κάθε
χρόνο.

Ειδικό τιμολόγιο
Παρέχεται έκπτωση της τάξης του 50% στις Ακινητοποιήσεις του Δήμου Βόλου, στα
Σχολεία και στα Ιδρύματα «Γηροκομείο», «Ορφανοτροφείο», ΕΛΕΠΑΠ, «Άσπρες
Πεταλούδες» και στις Κατασκηνώσεις Πορταριάς, ενώ το Νοσοκομείο Βόλου θα ακολουθεί το
Βιομηχανικό Τιμολόγιο .
Στις δημοτικές παροχές άρδευσης των πάρκων και των νησίδων το κόστος καθορίζεται στα
0,20€/κυβικό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΔΑ:ΒΕΦΝΟΕΠΘ-ΑΘΧ
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά
της 1ης Συνεδρίασης της 11.01.2013
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

