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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

  
από τα Πρακτικά της 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, 
 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ 

 
Στο Βόλο, σήμερα  04/11/2020  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13.30,  στην 

έδρα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης  - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑΜΒ», 
που βρίσκεται στο Βόλο και στην οδό Κωνσταντά, αρ.141, συνήλθε σε 19η Συνεδρίαση,   το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16560/30-10-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που νόμιμα και εμπρόθεσμα κοινοποιήθηκε σε 
όλα τα μέλη του. 
Κατά την έναρξη της Συνεδριάσεως βρέθηκαν παρόντα επτά   (7) μέλη,  απόντα τέσσερα (4) 
και ειδικότερα: 
Π α ρ ό ν τ ε ς 

1.  Τόρης Γεώργιος Πρόεδρος 

2.  Κοπάνας Αργύριος Σύμβουλος 

3.  Κότογλου Δέσποινα Σύμβουλος 

4.  Μορφογιάννη Αναστασία Σύμβουλος 

5.  Τιλελής Δημήτριος Σύμβουλος 

6.  Νάκος Κων/νος Σύμβουλος 

7.  Καλλιμόπουλος Κων/νος Σύμβουλος 

Α π ό ν τ ε ς 

8.   Αντιπρόεδρος 

9. Καπούλα Αθανασία Σύμβουλος 

10. Μαυρογιάννης  Λεωνίδας Σύμβουλος 

11 Πατέρας Αριστοτέλης Σύμβουλος 

--    

 
Επίσης παρευρέθηκαν, ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Δ/ντή, Δ. Κουτσιφέλης. 
 
Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  Υπεύθυνη του Γραφείου Γραμματείας 
Συλλογικών Οργάνων  Έλενα Καραπάνου. 
  
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας   και προέβει 
σε ανάγνωση των θεμάτων  της Ημερήσιας Διάταξης. Στη συνέχεια ζήτησε κι έλαβε από τα 
Μέλη του Σώματος την έγκριση για τη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία 
κρίθηκαν ως κατεπείγοντα.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων  της ημερησίας διάταξης.  
 
    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:390  
 

ΘΕΜΑ     10ο:  Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης, έτους 2021.   

            
Ο  Ασκών καθήκοντα Γενικού Δ/ντή,  εισηγούμενος το  10ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, 
θέτει υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΔΕΥΑΜΒ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ    
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ΘΕΜΑ:    Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης, έτους 2021. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την ασκούσα καθήκοντα Δ/ντή  Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών: 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΕΥΑΜΒ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΑΠO   :Ασκούσα Καθήκοντα Δ/ντη  Διοικητικών  Οικονομικών Υπηρεσιών 
  κ. Ελισάβετ Αναστασία Κόπανου 
ΠΡΟΣ : Ασκούντα  Καθήκοντα Γενικού  Διευθυντή 
κ. Δημήτριο Κουτσιφέλη 
  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης, έτους 2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό ΄Υδρευσης 

2. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό  Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης 
3. Το Ν. 1069/80 όπως αυτός ισχύει σήμερα  
4. Το  άρθρο 8 της υπ΄ αριθμ. 135275/22-5-2017 Κ.Υ.Α.  
5. Το άρθρο 5 ,παρ. 6  του Ν.4483/31-7-2017  
6. Την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση για τη  συντήρηση και 

βελτίωση των εγκαταστάσεων και των δικτύων στις περιοχές που εντάχθηκαν μετά τον 
«Καλλικράτη» 

7. Τις δαπάνες των έργων συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, 
αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων και των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας. 

8. Tην με αρ. 213/10921/7.2.2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης του περιβαλλοντικού κόστους και 
του κόστους πόρου, για τη χρήση ύδατος. 

 
 Ορίζονται τα  νέα τιμολόγια για καταναλώσεις έτους 2021 ως κάτωθι:  
• Η χρέωση στα τέλη Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης γίνεται ανά τρίμηνο, με στόχο ότι το έτος 2021 οι λογαριασμοί να 
εκδίδονται ανά δίμηνο με έναντι και εκκαθαριστικό .  

• Οι καταναλωτές όλων των περιοχών 
που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης υποχρεούνται να συνδεθούν με αυτό μέχρι τον 
Αύγουστο του 2021 . 

• Οι λογαριασμοί  εκδίδονται ανά μήνα σε 
όσους δικαιούνται Βιομηχανικό Τιμολόγιο.  

 
Ορίζονται τα εξής: 

1. Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης Αποχέτευσης 
2. Ετήσια τιμολόγια 
3. Νερό λοιπόν αναγκών (Περιοχή Άλλης Μεριάς) 
4. Λοιπές χρεώσεις 
5. Δικαιώματα σύνδεσης ακινήτου με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
6. Τιμολόγιο ΒΙ.ΠΕ 
7. Εγγυήσεις 
8. Διακοπές Υδροδότησης 
9. Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών 
10. Ειδικό τιμολόγιο 
11. Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) 
12. Μειώσεις Λόγω Αφανούς εσωτερικής διαρροής 
13. Έλεγχος υδρομέτρου 

• Σε περίπτωση που ζητείται διακοπή του 
υδρομετρητή, ο λογαριασμός θα εκδίδεται μέχρι και την ημερομηνία που υποβάλλεται η 
αίτηση διακοπής και σύμφωνα με την κατανάλωση που καταμετρείται από υπάλληλο της 
ΔΕΥΑΜΒ.  

• Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής νερού, σε ακίνητα 
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χωρίς υδρόμετρο, κατά την επανασύνδεση, εγκαθίσταται υδρόμετρο με χρέωση του 
ιδιοκτήτη και κόστος 120€ πλέον ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση διακοπής, στις περιοχές που 
δεν υπάρχουν εγκατεστημένα υδρόμετρα, η παροχή διακόπτεται μηχανικά, ώστε να μην 
είναι τεχνικά δυνατή η υδροδότηση. 

• Το περιβαλλοντικό τέλος και το κόστος πόρου συμπεριλαμβάνεται στις κλίμακες των 
τελών. 

Οι τιμές των τελών, οι οποίες θα ισχύσουν για καταναλώσεις από 01.01.2021 σε 
όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευθύνης ΔΕΥΑΜΒ και τα δικαιώματα σύνδεσης, 
προστιθεμένου πάντα του αναλογούντος ΦΠΑ, καθορίζονται ως εξής: 

 
1. Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης Αποχέτευσης 

 
1.Α  Βόλος,  Ν.Ιωνία,  Δημοτική Ενότητα Αισωνίας,  Νέας Αγχιάλου & Δημοτική 
Κοινότητα Αγριάς 
 

 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο 8,40€ 3,64€ 
    

2 Για κατανάλωση από 1 – 25 +0,41 €/m3 +0,26 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

3 Για κατανάλωση από 26 - 40 +0,95 €/m3 +0,57 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

4 Για κατανάλωση από 41 – 50 +0,98 €/m3 +0,62 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

5 Για κατανάλωση από 51 – 60 +1,12 €/m3 +0,64 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

6 Για κατανάλωση από 61 – 80 +1,33 €/m3 +0,73 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

7 Για κατανάλωση από 81-100 +1,84 €/m3 +0,96 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

8 Για κατανάλωση από 101 και άνω +2,00€/m3 +0,96 €/m3 
    

 m3/τρίμηνο   

 
1Β. Δημοτική Ενότητα Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας, Αρτέμιδας, Τοπική Κοινότητα 
Δράκειας 
 
 

   
ΥΔΡΕΥΣΗ 

 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

 1
1 

Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο  5,40 €  3,28€ 

 2
2 

Για κατανάλωση από 1 – 30 m3./τρίμηνο  0,29 €/m3  0,23 €/m3 

 3
3 

Για κατανάλωση από 31 - 45 m3./τρίμηνο  0,67 €/m3  0,51 €/m3 

 4
4 

Για κατανάλωση από 46 - 55 m3/τρίμηνο  0,69 €/m3  0,56 €/m3 

 5
5 

Για κατανάλωση από 56-80 m3./τρίμηνο  0,83 €/m3  0,58 €/m3 

6
             

Για κατανάλωση από 81 -100 m3/τρίμηνο  0,97 €/m3  0,66 €/m3 

 7
7 

Για κατανάλωση από 100-999999m3./τρίμηνο  1,84 €/m3  0,86 €/m3 

 
2. Ετήσια τιμολόγια 

 
• Στις περιοχές και σε μεμονωμένα ακίνητα που δεν υπάρχουν τοποθετημένα υδρόμετρα 
εκδίδονται (μέχρι την τοποθέτηση τους) ετήσιοι λογαριασμοί με  ετήσια χρέωση ποσού 80€ 
πλέον ΦΠΑ. Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων δύνανται 
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να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους. 
 
Στις ως άνω περιοχές και σε ότι αφορά τα τιμολόγια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η 
τιμολόγηση παράγεται ως ακολούθως: 
Α) Η ΔΕΥΑΜΒ θα τοποθετήσει υδρόμετρα σε κάθε δραστηριότητα εντός του 1ου εξαμήνου του 
2021, χωρίς αίτηση των καταναλωτών και με χρέωση της ήδη προβλεπόμενης δαπάνης των 
120 € πλέον ΦΠΑ η οποία θα συμπεριληφθεί στον λογαριασμό ύδρευσης και θα αποπληρωθεί 
σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις.  
Β) Με βάση την πρώτη μηνιαία μέτρηση αναλογίζονται τα τέλη της προηγούμενης από 
1/1/2021 περιόδου και εκδίδεται λογαριασμός ανά τρίμηνο. 
Γ) Η τιμολόγηση ακολουθεί το τιμολόγιο της προηγούμενης παραγράφου (1Β). 
 

3. Νερό λοιπών Αναγκών (περιοχή Άλλης Μεριάς) 
 

  Ετήσιοι λογιαριασμοi 

  Κυβικά μέτρα (m3) Ποσό ( € )  

  0 -180 κ.μ Πάγιο 13,00 €  

  181 - 400κ.μ 0,17 €/κ.μ  

  401 - 600 κ.μ 0,40 €/κ.μ.  

  601 και άνω κ.μ 1,60 €/κ.μ.  

 
4. Λοιπές χρεώσεις 

 
Tα 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: 
 
Α. Τέλη διακοπής - επανασύνδεσης υδρομέτρου 
 
Χρέωση από 1/1/2021 : 12,09 € Σε περίπτωση αφαίρεσης – επανατοποθέτησης 
υδρομέτρου η τιμή διπλασιάζεται. 
 
Β1. Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Ύδρευσης (Δικαίωμα) 
 
Χρέωση από 1/1/2021 : 95,00 € 
Β2. Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Λοιπών Αναγκών (Δικαίωμα) 
       
       Χρέωση από 1/1/2021 : 55,00€ 
 
Β3. Τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης νέας σύνδεσης Ύδρευσης (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) 
 
Χρέωση από 1/1/2021 :Για παροχή ½’’ : 235,00 € 
Για παροχή 1’’ : 260,00 € Για παροχή 1’’ ½:360,00 
€ Για παροχή 2’’ : 510,00 € Για παροχή 3’’ : 590,00 
€ Για παροχή 4’’    :  730,00 € 
 
Για παροχή πυρασφάλειας 1΄΄ : 320,00 € Για παροχή 
πυρασφάλειας 2΄΄ : 650,00 € Για παροχή πυρασφάλειας 3΄΄ : 
800,00 € Για παροχή πυρασφάλειας 4΄΄ :  950,00 € 
 
Β4. Τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης νέας σύνδεσης νερού 
Λοιπών Αναγκών  (ΔΙΚΑΙΩΜΑ)  
 
Χρέωση από 1/1/2021 :Για παροχή ½’’ : 141,00 € 
 
Δ. Τοποθέτηση Υδρομέτρου σε Υφιστάμενες παροχές 
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Το δικαίωμα για εγκατάσταση υδρομέτρου επί υφιστάμενης 
παροχής νερού ορίζεται σε 120€/παροχή πλέον ΦΠΑ 
ανεξαρτήτως της διαμέτρου του υδρομέτρου σε όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου. 
 
Ε. Τέλος συμμετοχής καταναλωτών στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης 
(Δικαίωμα) σε νέα σύνδεση Ύδρευσης 
 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ32) :  2,06 € 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ63) :  7,97 € 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ90) : 16,26 € 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ125) : 21,06 € 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ200) : 40,19 €  
 
ΣΤ. Μεταφορά – Απώλεια υδρομέτρου 
Δαπάνη για μεταφορά υδρομέτρου : 100,00 €  
Δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου : 40,00 € 
 
Όλες οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
 
 
5. Δικαιώματα σύνδεσης ακινήτου με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων από 01.01.2021 

 
Η   μέθοδος υπολογισμού του δικαιώματος σύνδεσης με την οποία το ακίνητο κοστολογείται 
είναι βάσει της επιφανείας και της πρόσοψης του ακινήτου σε ότι αφορά τις κατοικίες και τα 
καταστήματα-γραφεία.  
 
Συγκεκριμένα εξάγεται από τον τύπο (Π*α)+(Ε*β)  
Όπου:  
 Π είναι το μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου σε μέτρα.  
 Ε είναι η συνολική επιφάνεια κτηρίου σε  τετραγωνικά μέτρα. 
 
 Τα α και β ορίζονται ακολούθως:  
 
Ακίνητο έως 60m².  
 α=5 & β=1,20  
 Διακλάδωση =45  
2. Ακίνητο άνω των 60m² και έως τρία διαμερίσματα.  
 α=8 & β=1,60  
 Διακλάδωση =50  
3. Πολυκατοικίες.  
 α=14 & β=2,80  
 Διακλάδωση =60  
 Κοινόχρηστος χώρος =80  
4. Ακίνητο με αμιγή καταστήματα – γραφεία.  
 α=10 & β=1,90  
 Διακλάδωση =55  
 Κοινόχρηστος χώρος =80  
Για ακίνητο με μικτή χρήση (διαμερίσματα, καταστήματα - γραφεία).  
Ο υπολογισμός διακλάδωσης θα γίνεται με την τιμή ανάλογα με την κατηγορία λόγω 
τετραγωνικών ακινήτου.  
Η πρόσοψη υπολογίζεται μια φορά και θα εμπίπτει στην κατηγορία των τετραγωνικών του 
ακινήτου.  
Ο υπολογισμός του κόστους σύνδεσης για τα διαμερίσματα θα γίνεται με την τιμή ανάλογα με 
την κατηγορία λόγω τετραγωνικών ακινήτου.  
Ο υπολογισμός του κόστους σύνδεσης για τα καταστήματα - γραφεία θα γίνεται λαμβάνοντας 
υπόψη την επιφάνεια επί της τιμής 1,90 που ισχύει για τα καταστήματα- γραφεία ξεχωριστά.  
Γενικά: Δεν χρεώνονται χώροι που δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης πχ. 
αποθήκες, υπόγειοι χώροι, χώροι στάθμευσης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ο παρακάτω πίνακας: 
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ΖΩΝΗ

Αρ. Ανεξ. 
Χώρ.    

Ποσό(€) Επιφ. (Μ2)     Ποσό (€)

Ανεξ.ζώνης

 ΆΝΩ ΤΩΝ 

100

 0,60€/Μ2

2 Βιομηχανίες
Ανεξ.ζώνης

ΠΛ*1/2*70,65 0-100 1.177,39

άνω των 100 2,37€ /Μ2

3 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ανεξ.ζώνης 494,52 € 50,46

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

4 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Ανεξ.ζώνης

ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

Οικοτροφεια

5 Γηροκομεία Ανεξ.ζώνης ΠΛ*1/2*55,64 35,35 ανά κλίνη

Λοιπά Ιδρύματα

6

Μεμονωμένες 

0-110 247,27

Αποθήκες

Ανεξ.ζώνης

ΠΛ*1/2*61,83

άνω των 110

 0,60€/Μ2

7
Σχολεία 

Ανεξ.ζώνης
ΠΛ*1/2*61,83

183,69

Ανά 50μαθ.

Δημ. Κτίρια 

8

Στρατ.
Ανεξ.ζώνης

ΠΛ*1/2*61,83

353,23

Πανεπιστήμια

ανά 85 Μ2

Ναοί Τράπεζες

9

Οικόπεδα

κάτω

ΠΛ*1/2*61,83

Σ. προς.*1/2*114,79

άνω

ΠΛ*1/2*48,59

Σ. προς.*1/2*76,55

10
Αθλητικοί

κάτω
ΠΛ*1/2*70,65

1.177,39

Χώροι
άνω

ΠΛ*1/2*55,64
1.177,39

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΑ/Α

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1 Βιοτεχνίες

ΠΛ*1/2*70,65 0-100 294,36

 
 
 
Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου :176,00 € πλέον ΦΠΑ.  
 

• Ιδιαίτερα για τις περιοχές της Πορταριάς – Μακρινίτσας, Σέσκλου όπου 
έχουν κατασκευασθεί διακλαδώσεις αποχέτευσης, πριν την ένταξη τους 
στη ΔΕΥΑΜΒ ο καταναλωτής δε θα επιβαρύνεται με τη δαπάνη 
διακλάδωσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις διακλαδώσεων που 
κατασκευάζει η ΔΕΥΑΜΒ, παρά μόνο με το δικαίωμα σύνδεσης. Στην 
περίπτωση που  πραγματοποιηθεί  επέκταση του  δικτύου αποχέτευσης 
από τη ΔΕΥΑΜΒ οι καταναλωτές θα χρεωθούν την δαπάνη διακλάδωσης 
ως ορίζεται από τον Κανονισμό Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ.  
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• 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.  

• Για τα αστικά λύματα που συλλέγονται στις εγκαταστάσεις του 
Βιολογικού καθαρισμού από περιοχές εκτός του Δήμου Βόλου, στα 
πλαίσια της καλής συνεργασίας καθώς και της προστασίας του 
περιβάλλοντος καθορίζεται τιμή 0,40 €/m3 πλέον Φ.Π.Α.  

• Για τη περίπτωση των λυμάτων που παραλαμβάνονται από 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν υδρόμετρο ισχύει το τιμολόγιο της 
ΒΙΠΕ, ήτοι 0,57€/m3 λύματος 

 
Οι καταναλωτές που εξοφλούν τα δικαιώματα νέων συνδέσεων με το δίκτυο 
Αποχέτευσης Ακαθάρτων όχι τοις μετρητοίς, αλλά σε (7) τριμηνιαίες δόσεις, 
υπόκεινται σε συνολική προσαύξηση σε ποσοστό 3%. 
Για τις περιπτώσεις φακέλων μελέτης αποχέτευσης που εκκρεμεί η τιμολόγηση 
τους (διότι δεν προσήλθαν οι ιδιοκτήτες), θα γίνει τιμολόγηση και το ποσό θα 
ενσωματωθεί στο λογαριασμό ύδρευσης (όπου υφίσταται υδρόμετρο).  
Στις περιπτώσεις νεοαναγειρόμενων οικοδομών που απαιτείται η χορήγηση 
άδειας σύνδεσης από τη ΔΕΥΑΜΒ , ο κύριος του ακινήτου θα καταβάλει 
υποχρεωτικά το 30% των τελών που αφορούν το δικαίωμα σύνδεσης του 
ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και του τέλους διακλάδωσης του 
ακινήτου, κατά την υποβολή της αίτησης.  
Ισχύουν επίσης τα οριζόμενα από την υπ΄αριθμ. 221/2020 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΜΒ.    
 
Τα τέλη των αναλύσεων – εξετάσεων που διενεργούν τα εργαστήρια του Τμήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΜΒ και στα οποία πρέπει να προστεθεί ο 
αναλογούν ΦΠΑ, έχουν σε € (ευρώ) ανά είδος, ως εξής: 
 
 

α/α Είδος ανάλυσης - εξέτασης Γενικό Τιμολόγιο Ειδικό Τιμολόγιο για 
   Δήμους, Κοινότητες και 
   αμιγείς τους 

   Επιχειρήσεις 

1 Αγωγιμότητα 17,51 10,51 
    

2 Ανιόντων, κατιόντων   
 προσδιορισμός με   

 φασματοφωτομετρία ορατού – 20,60 12,36 

3 Ενεργός οξύτητα (Ph) με πεχάμετρο 11,33 6,80 
    

4 Θολερότητα 17,51 10,51 
    

5 Οργανοληπτική εξέταση (οσμή, γεύση) 14,42 8,65 
    

6 Σκληρότητα νερού 17,51 10,51 
    

7 Χλωριόντα 14,42 8,65 
    

8 Υπολειμματικό χλώριο 14,42 8,65 
    

9 Βακτηρίδια συνολικά στους 22ο και 29,87 17,92 

10 Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (μέθοδος   

 μεμβρανών) 14,42 8,65 

11 Κολοβακτηριοειδή ολικά (μέθοδος   
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 μεμβρανών) 14,42 8,65 

12 Στρεπτόκοκκοι κοπράνων (μέθοδος   

 μεμβρανών) 14,42 8,65 

 
 

6. Τιμολόγιο ΒΙ.ΠΕ. 
 
Ειδικά για τις καταναλώσεις των βιομηχανιών στις  ΒΙ.ΠΕ., η χρέωση των 
λογαριασμών γίνεται ανά μήνα 
 
 
Α..Τα τέλη Ύδρευσης 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. 
 
Ε. Η κατανάλωση νερού ψύξης  
Προς τούτο δίκτυο η χρέωση ανά μήνα ορίζεται σε 0,25 €/κ.μ. 
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει χρήση του νερού αυτού ως 
ψύξης θα πρέπει να εξετάζεται από το Δ.Σ. κατά περίπτωση, μετά από αυτοψία της τεχνικής 
υπηρεσίας, τόσο ως προς τους όρους χορήγησης του, όσο και προς την τιμολόγηση του. 
 

7. Εγγυήσεις 
 
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ , υπό τον τίτλο 
« ΕΓΓΥΗΣΗ» : 
Ορίζεται η υποχρεωτική καταβολή εγγύησης, έναντι κατανάλωσης  
α) το ποσό των 50,00 € για κάθε νέα παροχή (1/2 ίντσας) 
β) το ποσό των 200,00€ για παροχές επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (που 
εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 80 ΔΚΚ)  ανεξαρτήτως ίντσας όπως αυτές ορίζονται με 
την απόφαση Υπ. Υγείας με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/8.10.2012(ΦΕΚ 2718/08.10.2012 
τεύχος Β’ )  και  συγκεκριμένα αναφέρονται παρακάτω: 
1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, 
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παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, 
μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, 
σοκολάτας και ζαχαρωτών 
2. Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου. 
3. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. 
4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 
5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας 
γ) το ποσό των 200,00€ για παροχές, πέραν της ½ ίντσας (δηλ. 1, 1 ½, 2, 2 ½ κλπ) 
δ) το ποσό των 50,00 € για το οικιακό τιμολόγιο 1/2 ίντσας, στις 
περιπτώσεις επανασύνδεσης όπου δεν υπάρχει εγγύηση. 
ε) το ποσό των 50,00 € για τους ενοικιαστές των ακινήτων 
στ) το ποσό των 10,00 €  για τις περιπτώσεις αλλαγής ονόματος λόγω αλλαγής του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επικαιροποίησης των στοιχείων της παροχής.(ενεργό 
υδρόμετρο). 
 
                                                      8. Διακοπές Υδροδότησης 
 
Η αναστολή υδροδότησης σε καταναλωτές που παρουσιάζουν οφειλές πραγματοποιείται 
εφόσον παρέλθει άπρακτος ο χρόνος αποπληρωμής του δεύτερου σε συνέχεια λογαριασμού. 
Τυχόν εξαιρέσεις καθορίζονται με αποφάσεις Δ.Σ. 
Στην περίπτωση που έχει γίνει αναστολή υδροδότησης και αιτείται την επαναφορά της 
υδροδότησης νέος υπόχρεος καταναλωτής, η προηγούμενη οφειλή θα βεβαιώνεται προς 
είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ.  
 

       9. Διακανονισμοί Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
 
Για το διακανονισμό των πάσης φύσεως οφειλών των καταναλωτών και την αποκατάσταση 
της υδροδότησης όπου αυτή έχει διακοπεί απαιτείται η καταβολή του 15% της οφειλής ως 
προκαταβολή, καθώς και των τελών επανασύνδεσης, όπου προβλέπεται από τον Κανονισμό 
Ύδρευσης, και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 4 τριμηνιαίες δόσεις. 
 

10. Ειδικό τιμολόγιο 
 
Παρέχεται έκπτωση της τάξης του 50% επί της κλίμακας του οικιακού τιμολογίου  στα 
Ιδρύματα «Γηροκομείο», «Ορφανοτροφείο», ΕΛΕΠΑΠ, «Ασπρες Πεταλούδες», «Κιβωτός  και 
στις Κατασκηνώσεις Πορταριάς, ενώ το Νοσοκομείο Βόλου , τα Σφαγεία Βόλου, το 
Στρατόπεδο Γεωργούλα  και η Κλινική Γ. Ιωάννου Α.Ε. θα ακολουθούν το Βιομηχανικό 
Τιμολόγιο. 
Σχετικά με τις Ιδιωτικές Κλινικές χορηγείται το τιμολόγιο της Βιομηχανικής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ  με αριθμό 256/2017. 
Για τις επιχειρήσεις που η κατανάλωση του νερού αφορά ενδεχομένως δημοτική 
δραστηριότητα παρέχεται έκπτωση στην κατανάλωση 30% της καταναλωθείσας ποσότητας. 
 
• Στα κοινωφελή ιδρύματα, μετά από αίτησή τους και σχετική απόφαση του ΔΣ, δύναται 

να εφαρμοστεί  το οικιακό τιμολόγιο μειωμένο κατά 50%. 
• Στους ορεινούς οικισμούς ήτοι Μακρινίτσα, Πορταριά, Χάνια, Δράκεια, Αγ. Λαυρέντης, 

Αγ. Βλάσης μειώνεται κατά 80% το τιμολόγιο κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο, επί της μετρούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, στις παροχές που 
έχουν τοποθετημένα υδρόμετρα,  επειδή οι κρουνοί μένουν ανοιχτοί συνεχώς ώστε να 
μην πλήττονται από παγετό τα εσωτερικά δίκτυα και οι υδρομετρητές, στις περιπτώσεις 
εμφάνισης παγετού και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Δεν εφαρμόζεται η 
παραπάνω μείωση στις παροχές που δεν έχουν τοποθετηθεί υδρομετρητές και εκδίδεται 
λογαριασμός με ετήσιο κατ΄ αποκοπή τέλος. 
• Στις δημοτικές παροχές άρδευσης των πάρκων και των νησίδων το κόστος 

καθορίζεται στα 0,20€/κυβικό. 
 

11. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) 
 
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 12 του άρθρου 10 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) περί ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ, μπορεί να θεσπίζει ειδικό 
τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία αντικειμενικά κριτήρια, η 
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οποία απόφαση εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.  
Έτσι για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλωτών που  κατοικούν στα όρια 
ευθύνης της ΔΕΥΑΜΒ και οι οποίοι εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. της ΔΕΗ ( άποροι, μακροχρόνια 
άνεργοι, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι , μονογονεϊκες οικογένειες και δικαιούχοι ΚΕΑ ) θεσπίζει 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο αριθμό κυβικών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανάλωση να αφορά ένα υδρόμετρο για την κάλυψη 
αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και η παροχή ύδρευσης να είναι στο όνομα του 
δικαιούχου ή του/της συζύγου. Η μείωση εφαρμόζεται επί της τιμολογούμενης 
καταναλισκόμενης ποσότητας νερού. Η  απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω ευπαθών 
κοινωνικών  ομάδων θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με 
το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο όπως θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων 
καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β΄ 
1403/06.09.2010)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιπλέον σύμφωνα με νεότερη 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄242/01.02.2018) σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκαν οι 
κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ. 
 
Αναλυτικά οι κατηγορίες του ΚΟΤ είναι οι εξής: 
 
Α. Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 
Β. Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις : 
 
1. Σύνθεση νοικοκυριού, Εισοδηματικό όριο  
 
- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό : 9.000 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα 

ανήλικο μέλος : 13.500 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή 

οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη : 15.750 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή 

μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη : 18.000 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία 

ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη : 24.750 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα 

μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ 
 
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ 
χιλιάδες (8.000) ευρώ. 
 
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη 
μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι 
απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε 
χιλιάδες (15.000) ευρώ. 
 
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον 
ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ 
ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο 
(31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και 
άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για 
νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη 
μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι 
απαραίτητη για τη ζωή τους. 
 
2. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το 
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μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος 
και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ. 

 
3. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν 

δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε 
ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό 
προσωπικό. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η μείωση για τους δικαιούχους του Κοινωνικού 
Τιμολογίου ΚΟΤ Α΄ & ΚΟΤ Β΄ όπως αυτοί εντάσσονται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι σε 
ποσοστό 50% για την καταγεγραμμένη κατανάλωση μέχρι τα 50 κυβικά κατανάλωσης νερού.  
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν είναι : 
1. Αντίγραφο της αίτησης που έγινε αποδεκτή για ένταξη στο ΚΟΤ ή  
2. Αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ που αποδεικνύει την τιμολόγηση τους βάσει ΚΟΤ 
 
Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και 
κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου 
να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. 
Στην περίπτωση που ο αιτών κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανήκει στις κατηγορίες ΚΟΤ Α΄& Β΄, 
τότε υποβάλλει τα παραπάνω περιγραφόμενα δικαιολογητικά και η αίτησή του εξετάζεται από 
την επιτροπή καταναλωτών. 
 
Όσοι καταναλωτές είναι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, δικαιούχοι κάποιας κατηγορίας 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, όμως στο αιτούμενο ακίνητο δεν υπάρχει εγκατεστημένο 
υδρόμετρο, τότε η έκπτωση ισχύει, ασχέτως κατανάλωσης νερού, η οποία ούτως ή άλλως δεν 
είναι μετρήσιμη 
 
Η μείωση των Τελών Ύδρευσης για τις προαναφερθείσες ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 

ισχύει, εφόσον 
1. Η μείωση αφορά στα τέλη ύδρευσης μόνο για ένα ακίνητο, την κύρια κατοικία του 
δικαιούχου. 
2. Η κατοικία αποδεικνύεται από αντίγραφο του Ε1 ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου 
ή της άδειας οικοδομής ή του μισθωτηρίου ή του εγγράφου παραχώρησης χρήσης κατοικίας ή 
οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου. 
3. Ο σχετικός λογαριασμός της ΔΕΥΑΜΒ που θα προσκομίζεται, θα πρέπει να εκδίδεται στο 
όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου ή του ατόμου-μέλους της οικογένειας του για τις 
περιπτώσεις των οικογενειών που έχουν ως μέλη τους ή φροντίζουν άτομα με αναπηρία. 
 
   Η ΔΕΥΑΜΒ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται για 
τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΜΒ, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς 
από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της 
ιδιότητας) θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων ή των 
οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής 
κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την 
ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.   
Η μείωση των τελών ύδρευσης  στις ανωτέρω κατηγορίες πολιτών δεν θα έχει αναδρομική 
ισχύ. Το συνολικό κόστος από την μείωση των εσόδων εξαιτίας της εν λόγω μείωσης των 
τελών ύδρευσης θα καλυφθεί με την εξοικονόμηση πόρων από τον άμεσο και δραστικό 
περιορισμό των ελαστικών δαπανών της επιχείρησης. 
 

12. Μειώσεις λόγω αφανούς εσωτερικής Διαρροής 
 
Για τις περιπτώσεις που καταγράφεται ασυνήθη μεγάλη κατανάλωση σε υδροδοτούμενα 
ακίνητα που οφείλεται σε αφανή εσωτερική διαρροή τα ποσοστά μειώσεων στους εκδοθέντες 
λογαριασμούς είναι κατά περίπτωση τα εξής: 
 
-Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 40% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό 
ποσό πληρωμής μέχρι 300,00€  
- Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 50% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό 
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ποσό πληρωμής από 301,00€ μέχρι 600,00€ 
- Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 60% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό 
ποσό πληρωμής από 601,00€ και άνω 
 
                                                    13. Έλεγχος Υδρομέτρου 
 
Για τις περιπτώσεις αιτήσεων ελέγχου υδρομέτρου ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Εγκαθίσταται νέο υδρόμετρο 
2. Ελέγχεται η μέτρηση της κατανάλωσης μετά από 30 ημέρες και 

Α. εφόσον η μέτρηση του νέου υδρομέτρου είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από τον 
προηγούμενο αναριθμίζονται αντιστοίχως οι λογαριασμοί των προηγούμενων τριμήνων. 
Β. εφόσον η μέτρηση του νέου υδρομέτρου είναι ταυτόσημη με τον προηγούμενο 
υδρομετρητή, ο καταναλωτής επιβαρύνεται τις δαπάνες της υπηρεσίας , ήτοι ποσό 50€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
 
Θέματα που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω εισάγονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου 
στην Τριμελή Επιτροπή Καταναλωτών, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
320/25-9-2019 απόφαση του Δ.Σ..  
 
Ζητούμε 
Τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Εισηγούμαι: 
Τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης & Αποχέτευσης, έτους 2021, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην παραπάνω εισήγηση. 
 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΓΕΝΚΟΥ Δ/ΝΤΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση που καταγράφεται στα πρακτικά και το Δ.Σ. 
έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    
 

1. Κάνει δεκτή   την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
2. Καθορίζει τα Τέλη και τα Δικαιώματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

για το έτος 2021, ως εξής: 
 

• Η χρέωση στα τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης γίνεται ανά τρίμηνο, με στόχο 
ότι το έτος 2021 οι λογαριασμοί να εκδίδονται ανά δίμηνο με έναντι και 
εκκαθαριστικό .  

• Οι καταναλωτές όλων των περιοχών που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης 
υποχρεούνται να συνδεθούν με αυτό μέχρι τον Αύγουστο του 2021 . 

• Οι λογαριασμοί  εκδίδονται ανά μήνα σε όσους δικαιούνται Βιομηχανικό Τιμολόγιο.  
 
Ορίζονται τα εξής: 

1. Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης Αποχέτευσης 
2. Ετήσια τιμολόγια 
3. Νερό λοιπόν αναγκών (Περιοχή Άλλης Μεριάς) 
4. Λοιπές χρεώσεις 
5. Δικαιώματα σύνδεσης ακινήτου με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 
6. Τιμολόγιο ΒΙ.ΠΕ 
7. Εγγυήσεις 
8. Διακοπές Υδροδότησης 
9. Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών 
10. Ειδικό τιμολόγιο 
11. Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) 
12. Μειώσεις Λόγω Αφανούς εσωτερικής διαρροής 
13. Έλεγχος υδρομέτρου 

• Σε περίπτωση που ζητείται διακοπή του υδρομετρητή, ο λογαριασμός θα εκδίδεται 
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μέχρι και την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση διακοπής και σύμφωνα με 
την κατανάλωση που καταμετρείται από υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ.  

• Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής νερού, σε ακίνητα 
χωρίς υδρόμετρο, κατά την επανασύνδεση, εγκαθίσταται υδρόμετρο με χρέωση 
του ιδιοκτήτη και κόστος 120€ πλέον ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση διακοπής, στις 
περιοχές που δεν υπάρχουν εγκατεστημένα υδρόμετρα, η παροχή διακόπτεται 
μηχανικά, ώστε να μην είναι τεχνικά δυνατή η υδροδότηση. 

• Το περιβαλλοντικό τέλος και το κόστος πόρου συμπεριλαμβάνεται στις κλίμακες 
των τελών. 

Οι τιμές των τελών, οι οποίες θα ισχύσουν για καταναλώσεις από 01.01.2021 σε 
όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευθύνης ΔΕΥΑΜΒ και τα δικαιώματα σύνδεσης, 
προστιθεμένου πάντα του αναλογούντος ΦΠΑ, καθορίζονται ως εξής: 

 
1. Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης Αποχέτευσης 

 
1.Α  Βόλος,  Ν.Ιωνία,  Δημοτική Ενότητα Αισωνίας,  Νέας Αγχιάλου & Δημοτική 
Κοινότητα Αγριάς 
 

 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1 Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο 8,40€ 3,64€ 
    

2 Για κατανάλωση από 1 – 25 +0,41 €/m3 +0,26 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

3 Για κατανάλωση από 26 - 40 +0,95 €/m3 +0,57 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

4 Για κατανάλωση από 41 – 50 +0,98 €/m3 +0,62 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

5 Για κατανάλωση από 51 – 60 +1,12 €/m3 +0,64 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

6 Για κατανάλωση από 61 – 80 +1,33 €/m3 +0,73 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

7 Για κατανάλωση από 81-100 +1,84 €/m3 +0,96 €/m3 

 m3/τρίμηνο   

8 Για κατανάλωση από 101 και άνω +2,00€/m3 +0,96 €/m3 
    

 m3/τρίμηνο   

 
1Β. Δημοτική Ενότητα Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας, Αρτέμιδας, Τοπική Κοινότητα 
Δράκειας 
 
 

   
ΥΔΡΕΥΣΗ 

 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

 1
1 

Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο  5,40 €  3,28€ 

 2
2 

Για κατανάλωση από 1 – 30 m3./τρίμηνο  0,29 €/m3  0,23 €/m3 

 3
3 

Για κατανάλωση από 31 - 45 m3./τρίμηνο  0,67 €/m3  0,51 €/m3 

 4
4 

Για κατανάλωση από 46 - 55 m3/τρίμηνο  0,69 €/m3  0,56 €/m3 

 5
5 

Για κατανάλωση από 56-80 m3./τρίμηνο  0,83 €/m3  0,58 €/m3 

6
             

Για κατανάλωση από 81 -100 m3/τρίμηνο  0,97 €/m3  0,66 €/m3 

 7
7 

Για κατανάλωση από 100-999999m3./τρίμηνο  1,84 €/m3  0,86 €/m3 

 
2. Ετήσια τιμολόγια 
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• Στις περιοχές και σε μεμονωμένα ακίνητα που δεν υπάρχουν τοποθετημένα υδρόμετρα 
εκδίδονται (μέχρι την τοποθέτηση τους) ετήσιοι λογαριασμοί με  ετήσια χρέωση ποσού 80€ 
πλέον ΦΠΑ. Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων δύνανται 
να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους. 
 
Στις ως άνω περιοχές και σε ότι αφορά τα τιμολόγια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η 
τιμολόγηση παράγεται ως ακολούθως: 
Α) Η ΔΕΥΑΜΒ θα τοποθετήσει υδρόμετρα σε κάθε δραστηριότητα εντός του 1ου εξαμήνου του 
2021, χωρίς αίτηση των καταναλωτών και με χρέωση της ήδη προβλεπόμενης δαπάνης των 
120 € πλέον ΦΠΑ η οποία θα συμπεριληφθεί στον λογαριασμό ύδρευσης και θα αποπληρωθεί 
σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις.  
Β) Με βάση την πρώτη μηνιαία μέτρηση αναλογίζονται τα τέλη της προηγούμενης από 
1/1/2021 περιόδου και εκδίδεται λογαριασμός ανά τρίμηνο. 
Γ) Η τιμολόγηση ακολουθεί το τιμολόγιο της προηγούμενης παραγράφου (1Β). 
 

3. Νερό λοιπών Αναγκών (περιοχή Άλλης Μεριάς) 
 

  Ετήσιοι λογιαριασμοi 

  Κυβικά μέτρα (m3) Ποσό ( € )  

  0 -180 κ.μ Πάγιο 13,00 €  

  181 - 400κ.μ 0,17 €/κ.μ  

  401 - 600 κ.μ 0,40 €/κ.μ.  

  601 και άνω κ.μ 1,60 €/κ.μ.  

 
4. Λοιπές χρεώσεις 

 
Tα 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: 
 
Α. Τέλη διακοπής - επανασύνδεσης υδρομέτρου 
 
Χρέωση από 1/1/2021 : 12,09 € Σε περίπτωση αφαίρεσης – επανατοποθέτησης 
υδρομέτρου η τιμή διπλασιάζεται. 
 
Β1. Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Ύδρευσης (Δικαίωμα) 
 
Χρέωση από 1/1/2021 : 95,00 € 
Β2. Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Λοιπών Αναγκών (Δικαίωμα) 
       
       Χρέωση από 1/1/2021 : 55,00€ 
 
Β3. Τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης νέας σύνδεσης Ύδρευσης (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) 
 
Χρέωση από 1/1/2021 :Για παροχή ½’’ : 235,00 € 
Για παροχή 1’’ : 260,00 € Για παροχή 1’’ ½:360,00 
€ Για παροχή 2’’ : 510,00 € Για παροχή 3’’ : 590,00 
€ Για παροχή 4’’    :  730,00 € 
 
Για παροχή πυρασφάλειας 1΄΄ : 320,00 € Για παροχή 
πυρασφάλειας 2΄΄ : 650,00 € Για παροχή πυρασφάλειας 3΄΄ : 
800,00 € Για παροχή πυρασφάλειας 4΄΄ :  950,00 € 
 
Β4. Τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης νέας σύνδεσης νερού 
Λοιπών Αναγκών  (ΔΙΚΑΙΩΜΑ)  
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Χρέωση από 1/1/2021 :Για παροχή ½’’ : 141,00 € 
 
Δ. Τοποθέτηση Υδρομέτρου σε Υφιστάμενες παροχές 
 
Το δικαίωμα για εγκατάσταση υδρομέτρου επί υφιστάμενης 
παροχής νερού ορίζεται σε 120€/παροχή πλέον ΦΠΑ 
ανεξαρτήτως της διαμέτρου του υδρομέτρου σε όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου. 
 
Ε. Τέλος συμμετοχής καταναλωτών στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης 
(Δικαίωμα) σε νέα σύνδεση Ύδρευσης 
 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ32) :  2,06 € 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ63) :  7,97 € 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ90) : 16,26 € 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ125) : 21,06 € 
Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ200) : 40,19 €  
 
ΣΤ. Μεταφορά – Απώλεια υδρομέτρου 
Δαπάνη για μεταφορά υδρομέτρου : 100,00 €  
Δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου : 40,00 € 
 
Όλες οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
 
 
5. Δικαιώματα σύνδεσης ακινήτου με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων από 01.01.2021 

 
Η   μέθοδος υπολογισμού του δικαιώματος σύνδεσης με την οποία το ακίνητο κοστολογείται 
είναι βάσει της επιφανείας και της πρόσοψης του ακινήτου σε ότι αφορά τις κατοικίες και τα 
καταστήματα-γραφεία.  
 
Συγκεκριμένα εξάγεται από τον τύπο (Π*α)+(Ε*β)  
Όπου:  
 Π είναι το μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου σε μέτρα.  
 Ε είναι η συνολική επιφάνεια κτηρίου σε  τετραγωνικά μέτρα. 
 
 Τα α και β ορίζονται ακολούθως:  
 
Ακίνητο έως 60m².  
 α=5 & β=1,20  
 Διακλάδωση =45  
2. Ακίνητο άνω των 60m² και έως τρία διαμερίσματα.  
 α=8 & β=1,60  
 Διακλάδωση =50  
3. Πολυκατοικίες.  
 α=14 & β=2,80  
 Διακλάδωση =60  
 Κοινόχρηστος χώρος =80  
4. Ακίνητο με αμιγή καταστήματα – γραφεία.  
 α=10 & β=1,90  
 Διακλάδωση =55  
 Κοινόχρηστος χώρος =80  
Για ακίνητο με μικτή χρήση (διαμερίσματα, καταστήματα - γραφεία).  
Ο υπολογισμός διακλάδωσης θα γίνεται με την τιμή ανάλογα με την κατηγορία λόγω 
τετραγωνικών ακινήτου.  
Η πρόσοψη υπολογίζεται μια φορά και θα εμπίπτει στην κατηγορία των τετραγωνικών του 
ακινήτου.  
Ο υπολογισμός του κόστους σύνδεσης για τα διαμερίσματα θα γίνεται με την τιμή ανάλογα με 
την κατηγορία λόγω τετραγωνικών ακινήτου.  
Ο υπολογισμός του κόστους σύνδεσης για τα καταστήματα - γραφεία θα γίνεται λαμβάνοντας 
υπόψη την επιφάνεια επί της τιμής 1,90 που ισχύει για τα καταστήματα- γραφεία ξεχωριστά.  
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Γενικά: Δεν χρεώνονται χώροι που δεν περιλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης πχ. 
αποθήκες, υπόγειοι χώροι, χώροι στάθμευσης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ο παρακάτω πίνακας: 

ΖΩΝΗ

Αρ. Ανεξ. 
Χώρ.    

Ποσό(€) Επιφ. (Μ2)     Ποσό (€)

Ανεξ.ζώνης

 ΆΝΩ ΤΩΝ 

100

 0,60€/Μ2

2 Βιομηχανίες
Ανεξ.ζώνης

ΠΛ*1/2*70,65 0-100 1.177,39

άνω των 100 2,37€ /Μ2

3 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ανεξ.ζώνης 494,52 € 50,46

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

4 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Ανεξ.ζώνης

ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

Οικοτροφεια

5 Γηροκομεία Ανεξ.ζώνης ΠΛ*1/2*55,64 35,35 ανά κλίνη

Λοιπά Ιδρύματα

6

Μεμονωμένες 

0-110 247,27

Αποθήκες

Ανεξ.ζώνης

ΠΛ*1/2*61,83

άνω των 110

 0,60€/Μ2

7
Σχολεία 

Ανεξ.ζώνης
ΠΛ*1/2*61,83

183,69

Ανά 50μαθ.

Δημ. Κτίρια 

8

Στρατ.
Ανεξ.ζώνης

ΠΛ*1/2*61,83

353,23

Πανεπιστήμια

ανά 85 Μ2

Ναοί Τράπεζες

9

Οικόπεδα

κάτω

ΠΛ*1/2*61,83

Σ. προς.*1/2*114,79

άνω

ΠΛ*1/2*48,59

Σ. προς.*1/2*76,55

10
Αθλητικοί

κάτω
ΠΛ*1/2*70,65

1.177,39

Χώροι
άνω

ΠΛ*1/2*55,64
1.177,39

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΑ/Α

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1 Βιοτεχνίες

ΠΛ*1/2*70,65 0-100 294,36

 
 
 
Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου :176,00 € πλέον ΦΠΑ.  
 

• Ιδιαίτερα για τις περιοχές της Πορταριάς – Μακρινίτσας, Σέσκλου όπου 
έχουν κατασκευασθεί διακλαδώσεις αποχέτευσης, πριν την ένταξη τους 
στη ΔΕΥΑΜΒ ο καταναλωτής δε θα επιβαρύνεται με τη δαπάνη 
διακλάδωσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις διακλαδώσεων που 
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κατασκευάζει η ΔΕΥΑΜΒ, παρά μόνο με το δικαίωμα σύνδεσης. Στην 
περίπτωση που  πραγματοποιηθεί  επέκταση του  δικτύου αποχέτευσης 
από τη ΔΕΥΑΜΒ οι καταναλωτές θα χρεωθούν την δαπάνη διακλάδωσης 
ως ορίζεται από τον Κανονισμό Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ.  

• 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.  

• Για τα αστικά λύματα που συλλέγονται στις εγκαταστάσεις του 
Βιολογικού καθαρισμού από περιοχές εκτός του Δήμου Βόλου, στα 
πλαίσια της καλής συνεργασίας καθώς και της προστασίας του 
περιβάλλοντος καθορίζεται τιμή 0,40 €/m3 πλέον Φ.Π.Α.  

• Για τη περίπτωση των λυμάτων που παραλαμβάνονται από 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν υδρόμετρο ισχύει το τιμολόγιο της 
ΒΙΠΕ, ήτοι 0,57€/m3 λύματος 

 
Οι καταναλωτές που εξοφλούν τα δικαιώματα νέων συνδέσεων με το δίκτυο 
Αποχέτευσης Ακαθάρτων όχι τοις μετρητοίς, αλλά σε (7) τριμηνιαίες δόσεις, 
υπόκεινται σε συνολική προσαύξηση σε ποσοστό 3%. 
Για τις περιπτώσεις φακέλων μελέτης αποχέτευσης που εκκρεμεί η τιμολόγηση 
τους (διότι δεν προσήλθαν οι ιδιοκτήτες), θα γίνει τιμολόγηση και το ποσό θα 
ενσωματωθεί στο λογαριασμό ύδρευσης (όπου υφίσταται υδρόμετρο).  
Στις περιπτώσεις νεοαναγειρόμενων οικοδομών που απαιτείται η χορήγηση 
άδειας σύνδεσης από τη ΔΕΥΑΜΒ , ο κύριος του ακινήτου θα καταβάλει 
υποχρεωτικά το 30% των τελών που αφορούν το δικαίωμα σύνδεσης του 
ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και του τέλους διακλάδωσης του 
ακινήτου, κατά την υποβολή της αίτησης.  
Ισχύουν επίσης τα οριζόμενα από την υπ΄αριθμ. 221/2020 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΜΒ.    
 
Τα τέλη των αναλύσεων – εξετάσεων που διενεργούν τα εργαστήρια του Τμήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΜΒ και στα οποία πρέπει να προστεθεί ο 
αναλογούν ΦΠΑ, έχουν σε € (ευρώ) ανά είδος, ως εξής: 
 
 

α/α Είδος ανάλυσης - εξέτασης Γενικό Τιμολόγιο Ειδικό Τιμολόγιο για 
   Δήμους, Κοινότητες και 
   αμιγείς τους 

   Επιχειρήσεις 

1 Αγωγιμότητα 17,51 10,51 
    

2 Ανιόντων, κατιόντων   
 προσδιορισμός με   

 φασματοφωτομετρία ορατού – 20,60 12,36 

3 Ενεργός οξύτητα (Ph) με πεχάμετρο 11,33 6,80 
    

4 Θολερότητα 17,51 10,51 
    

5 Οργανοληπτική εξέταση (οσμή, γεύση) 14,42 8,65 
    

6 Σκληρότητα νερού 17,51 10,51 
    

7 Χλωριόντα 14,42 8,65 
    

8 Υπολειμματικό χλώριο 14,42 8,65 
    

9 Βακτηρίδια συνολικά στους 22ο και 29,87 17,92 

10 Κολοβακτηριοειδή κοπράνων (μέθοδος   
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 μεμβρανών) 14,42 8,65 

11 Κολοβακτηριοειδή ολικά (μέθοδος   

 μεμβρανών) 14,42 8,65 

12 Στρεπτόκοκκοι κοπράνων (μέθοδος   

 μεμβρανών) 14,42 8,65 

 
 

6. Τιμολόγιο ΒΙ.ΠΕ. 
 
Ειδικά για τις καταναλώσεις των βιομηχανιών στις  ΒΙ.ΠΕ., η χρέωση των 
λογαριασμών γίνεται ανά μήνα 
 
 
Α..Τα τέλη Ύδρευσης 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. 
 
Ε. Η κατανάλωση νερού ψύξης  
Προς τούτο δίκτυο η χρέωση ανά μήνα ορίζεται σε 0,25 €/κ.μ. 
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει χρήση του νερού αυτού ως 
ψύξης θα πρέπει να εξετάζεται από το Δ.Σ. κατά περίπτωση, μετά από αυτοψία της τεχνικής 
υπηρεσίας, τόσο ως προς τους όρους χορήγησης του, όσο και προς την τιμολόγηση του. 
 

7. Εγγυήσεις 
 
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ , υπό τον τίτλο 
« ΕΓΓΥΗΣΗ» : 
Ορίζεται η υποχρεωτική καταβολή εγγύησης, έναντι κατανάλωσης  
α) το ποσό των 50,00 € για κάθε νέα παροχή (1/2 ίντσας) 
β) το ποσό των 200,00€ για παροχές επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (που 
εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 80 ΔΚΚ)  ανεξαρτήτως ίντσας όπως αυτές ορίζονται με 
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την απόφαση Υπ. Υγείας με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/8.10.2012(ΦΕΚ 2718/08.10.2012 
τεύχος Β’ )  και  συγκεκριμένα αναφέρονται παρακάτω: 
1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, 
παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, 
μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, 
σοκολάτας και ζαχαρωτών 
2. Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου. 
3. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. 
4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών 
5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας 
γ) το ποσό των 200,00€ για παροχές, πέραν της ½ ίντσας (δηλ. 1, 1 ½, 2, 2 ½ κλπ) 
δ) το ποσό των 50,00 € για το οικιακό τιμολόγιο 1/2 ίντσας, στις 
περιπτώσεις επανασύνδεσης όπου δεν υπάρχει εγγύηση. 
ε) το ποσό των 50,00 € για τους ενοικιαστές των ακινήτων 
στ) το ποσό των 10,00 €  για τις περιπτώσεις αλλαγής ονόματος λόγω αλλαγής του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επικαιροποίησης των στοιχείων της παροχής.(ενεργό 
υδρόμετρο). 
 
                                                      8. Διακοπές Υδροδότησης 
 
Η αναστολή υδροδότησης σε καταναλωτές που παρουσιάζουν οφειλές πραγματοποιείται 
εφόσον παρέλθει άπρακτος ο χρόνος αποπληρωμής του δεύτερου σε συνέχεια λογαριασμού. 
Τυχόν εξαιρέσεις καθορίζονται με αποφάσεις Δ.Σ. 
Στην περίπτωση που έχει γίνει αναστολή υδροδότησης και αιτείται την επαναφορά της 
υδροδότησης νέος υπόχρεος καταναλωτής, η προηγούμενη οφειλή θα βεβαιώνεται προς 
είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ.  
 

       9. Διακανονισμοί Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
 
Για το διακανονισμό των πάσης φύσεως οφειλών των καταναλωτών και την αποκατάσταση 
της υδροδότησης όπου αυτή έχει διακοπεί απαιτείται η καταβολή του 15% της οφειλής ως 
προκαταβολή, καθώς και των τελών επανασύνδεσης, όπου προβλέπεται από τον Κανονισμό 
Ύδρευσης, και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 4 τριμηνιαίες δόσεις. 
 

10. Ειδικό τιμολόγιο 
 
Παρέχεται έκπτωση της τάξης του 50% επί της κλίμακας του οικιακού τιμολογίου  στα 
Ιδρύματα «Γηροκομείο», «Ορφανοτροφείο», ΕΛΕΠΑΠ, «Ασπρες Πεταλούδες», «Κιβωτός  και 
στις Κατασκηνώσεις Πορταριάς, ενώ το Νοσοκομείο Βόλου , τα Σφαγεία Βόλου, το 
Στρατόπεδο Γεωργούλα  και η Κλινική Γ. Ιωάννου Α.Ε. θα ακολουθούν το Βιομηχανικό 
Τιμολόγιο. 
Σχετικά με τις Ιδιωτικές Κλινικές χορηγείται το τιμολόγιο της Βιομηχανικής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ  με αριθμό 256/2017. 
Για τις επιχειρήσεις που η κατανάλωση του νερού αφορά ενδεχομένως δημοτική 
δραστηριότητα παρέχεται έκπτωση στην κατανάλωση 30% της καταναλωθείσας ποσότητας. 
 
• Στα κοινωφελή ιδρύματα, μετά από αίτησή τους και σχετική απόφαση του ΔΣ, δύναται 

να εφαρμοστεί  το οικιακό τιμολόγιο μειωμένο κατά 50%. 
• Στους ορεινούς οικισμούς ήτοι Μακρινίτσα, Πορταριά, Χάνια, Δράκεια, Αγ. Λαυρέντης, 

Αγ. Βλάσης μειώνεται κατά 80% το τιμολόγιο κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο, επί της μετρούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, στις παροχές που 
έχουν τοποθετημένα υδρόμετρα,  επειδή οι κρουνοί μένουν ανοιχτοί συνεχώς ώστε να 
μην πλήττονται από παγετό τα εσωτερικά δίκτυα και οι υδρομετρητές, στις περιπτώσεις 
εμφάνισης παγετού και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Δεν εφαρμόζεται η 
παραπάνω μείωση στις παροχές που δεν έχουν τοποθετηθεί υδρομετρητές και εκδίδεται 
λογαριασμός με ετήσιο κατ΄ αποκοπή τέλος. 
• Στις δημοτικές παροχές άρδευσης των πάρκων και των νησίδων το κόστος 

καθορίζεται στα 0,20€/κυβικό. 
 

11. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) 
 
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 12 του άρθρου 10 του 
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Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) περί ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ, μπορεί να θεσπίζει ειδικό 
τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία αντικειμενικά κριτήρια, η 
οποία απόφαση εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.  
Έτσι για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλωτών που  κατοικούν στα όρια 
ευθύνης της ΔΕΥΑΜΒ και οι οποίοι εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. της ΔΕΗ ( άποροι, μακροχρόνια 
άνεργοι, ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι , μονογονεϊκες οικογένειες και δικαιούχοι ΚΕΑ ) θεσπίζει 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο αριθμό κυβικών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανάλωση να αφορά ένα υδρόμετρο για την κάλυψη 
αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και η παροχή ύδρευσης να είναι στο όνομα του 
δικαιούχου ή του/της συζύγου. Η μείωση εφαρμόζεται επί της τιμολογούμενης 
καταναλισκόμενης ποσότητας νερού. Η  απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω ευπαθών 
κοινωνικών  ομάδων θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με 
το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο όπως θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων 
καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β΄ 
1403/06.09.2010)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιπλέον σύμφωνα με νεότερη 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄242/01.02.2018) σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκαν οι 
κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ. 
 
Αναλυτικά οι κατηγορίες του ΚΟΤ είναι οι εξής: 
 
Α. Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 
Β. Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις : 
 

1. Σύνθεση νοικοκυριού, Εισοδηματικό όριο  
 
- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό : 9.000 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα 

ανήλικο μέλος : 13.500 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή 

οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη : 15.750 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή 

μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη : 18.000 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία 

ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη : 24.750 ευρώ 
 
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα 

μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ 
 
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ 
χιλιάδες (8.000) ευρώ. 
 
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη 
μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι 
απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε 
χιλιάδες (15.000) ευρώ. 
 
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον 
ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ 
ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο 
(31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και 
άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για 
νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη 
μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι 
απαραίτητη για τη ζωή τους. 
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2. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο 
μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ. 

 
3. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν 

δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, 
δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, 
δασκάλους και λοιπό προσωπικό. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η μείωση για τους δικαιούχους του Κοινωνικού 
Τιμολογίου ΚΟΤ Α΄ & ΚΟΤ Β΄ όπως αυτοί εντάσσονται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι σε 
ποσοστό 50% για την καταγεγραμμένη κατανάλωση μέχρι τα 50 κυβικά κατανάλωσης νερού.  
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν είναι : 
1. Αντίγραφο της αίτησης που έγινε αποδεκτή για ένταξη στο ΚΟΤ ή  
2. Αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ που αποδεικνύει την τιμολόγηση τους βάσει ΚΟΤ 
 
Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και 
κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου 
να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. 
Στην περίπτωση που ο αιτών κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανήκει στις κατηγορίες ΚΟΤ Α΄& Β΄, 
τότε υποβάλλει τα παραπάνω περιγραφόμενα δικαιολογητικά και η αίτησή του εξετάζεται από 
την επιτροπή καταναλωτών. 
 
Όσοι καταναλωτές είναι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, δικαιούχοι κάποιας κατηγορίας 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, όμως στο αιτούμενο ακίνητο δεν υπάρχει εγκατεστημένο 
υδρόμετρο, τότε η έκπτωση ισχύει, ασχέτως κατανάλωσης νερού, η οποία ούτως ή άλλως δεν 
είναι μετρήσιμη 
 
Η μείωση των Τελών Ύδρευσης για τις προαναφερθείσες ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες 

ισχύει, εφόσον 
1. Η μείωση αφορά στα τέλη ύδρευσης μόνο για ένα ακίνητο, την κύρια κατοικία του 
δικαιούχου. 
2. Η κατοικία αποδεικνύεται από αντίγραφο του Ε1 ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου 
ή της άδειας οικοδομής ή του μισθωτηρίου ή του εγγράφου παραχώρησης χρήσης κατοικίας ή 
οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου. 
3. Ο σχετικός λογαριασμός της ΔΕΥΑΜΒ που θα προσκομίζεται, θα πρέπει να εκδίδεται στο 
όνομα του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου ή του ατόμου-μέλους της οικογένειας του για τις 
περιπτώσεις των οικογενειών που έχουν ως μέλη τους ή φροντίζουν άτομα με αναπηρία. 
 
   Η ΔΕΥΑΜΒ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτείται για 
τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΜΒ, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς 
από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της 
ιδιότητας) θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων ή των 
οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής 
κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την 
ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.   
Η μείωση των τελών ύδρευσης  στις ανωτέρω κατηγορίες πολιτών δεν θα έχει αναδρομική 
ισχύ. Το συνολικό κόστος από την μείωση των εσόδων εξαιτίας της εν λόγω μείωσης των 
τελών ύδρευσης θα καλυφθεί με την εξοικονόμηση πόρων από τον άμεσο και δραστικό 
περιορισμό των ελαστικών δαπανών της επιχείρησης. 
 

12. Μειώσεις λόγω αφανούς εσωτερικής Διαρροής 
 
Για τις περιπτώσεις που καταγράφεται ασυνήθη μεγάλη κατανάλωση σε υδροδοτούμενα 
ακίνητα που οφείλεται σε αφανή εσωτερική διαρροή τα ποσοστά μειώσεων στους εκδοθέντες 
λογαριασμούς είναι κατά περίπτωση τα εξής: 
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-Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 40% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό 
ποσό πληρωμής μέχρι 300,00€  
- Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 50% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό 
ποσό πληρωμής από 301,00€ μέχρι 600,00€ 
- Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 60% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό 
ποσό πληρωμής από 601,00€ και άνω 
 
                                                    13. Έλεγχος Υδρομέτρου 
 
Για τις περιπτώσεις αιτήσεων ελέγχου υδρομέτρου ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1.  Εγκαθίσταται νέο υδρόμετρο 
2. Ελέγχεται η μέτρηση της κατανάλωσης μετά από 30 ημέρες και 

Α. εφόσον η μέτρηση του νέου υδρομέτρου είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από τον 
προηγούμενο αναριθμίζονται αντιστοίχως οι λογαριασμοί των προηγούμενων τριμήνων. 
Β. εφόσον η μέτρηση του νέου υδρομέτρου είναι ταυτόσημη με τον προηγούμενο 
υδρομετρητή, ο καταναλωτής επιβαρύνεται τις δαπάνες της υπηρεσίας , ήτοι ποσό 50€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Θέματα που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω εισάγονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου 
στην Τριμελή Επιτροπή Καταναλωτών, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
320/25-9-2019 απόφαση του Δ.Σ..  

 
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  390. 
 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
Κατόπιν τούτων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
 
    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
Σωστό απόσπασμα από τα πρακτικά 

Της 19ης Συνεδρίασης, 
της 4ης/11/2020 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 
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