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ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το υπ’ αρικμ. 34/22-12-2017 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου

Αρικμ. Απόφαςθσ: 573/2017

ΘΕΜΑ 1ο Θ/Δ:
ζτουσ 2018

Ζγκριςθ νζων τιμϊν φδρευςθσ - αποχζτευςθσ ΔΕΤΑ Λζςβου

τθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ
Λζςβου, ςιμερα 22 Δεκεμβρίου 2017, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10.00 π.μ.
ςυνιλκαν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία
«Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ
μετά από τθν υπ’ αρικμ. 34/18-12-2017 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ..
που επιδόκθκε ςε κακζνα ςφμβουλο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’/1980) περί «Κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων
Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ».
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο 10 μελϊν
βρζκθκαν παρόντα ζξι -6-, δθλαδι
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
1. ΑΝΣΩΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟ 1. ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΕΡΓΙΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
2. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΣΑΡΟ
2. ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΟΤΛΑ
3. ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΠΟΤΛΟ
3. ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ ΚΤΠΑΡΙΗ
4. ΑΘΗΝΑ ΙΩΗΦΕΛΛΗ
4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΣΙΝΕΝΗ
5. ΒΑΙΛΕΙΟ ΜΑΜΩΛΗ
6. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΤ
κθρφχκθκε από τον Πρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ κα Διμθτρα κοπελίτου, γραμματζασ του Δ..
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου.
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 Σο μζλοσ του Δ κ. Χριςτόδουλοσ Κυπαρίςςθσ προςιλκε κατά τθ διάρκεια
τθσ ςυηιτθςθσ του 6ου κζματοσ εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το λόγο ςτον
Διευκυντι Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ ΔΕΤΑΛ, ο οποίοσ διαβάηει
τθ ςυνθμμζνθ ειςιγθςθ.
Επακολουκεί
διαλογικι
ςυηιτθςθ,
θ
οποία
περιλαμβάνεται
ςτ’
απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά, μετά τθν οποία
ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αφοφ ζλαβε υπόψθ του:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 «Καλλικράτθσ»
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 25 και 26 του Ν. 1069/80
3. Σθν ειςιγθςθ τθσ Τπθρεςίασ
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ-αποχζτευςθσ που κα ιςχφςουν από τθν
1θ βεβαίωςθ τρίμθνου μζςα ςτο ζτοσ 2018 , από τθ Δ.Ε.Τ.Α.Λ., ωσ εξισ:
(ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ)

Δθμοτικι Ενότθτα Μυτιλινθσ

ΤΔΡΕΤΗ Ν Ε Ε  Σ Ι Μ Ε  Ε Ν Ι Α Ι Ο Τ Δ Θ Μ Ο Τ 2 0 1 8
Σιμολόγθςθ κατανάλωςθσ φδρευςθσ

(ΔΘΜΟΣΙΚΘ
ΕΝΟΣΘΣΑ
ΜΤΣΙΛΘΝΘ)

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΤΣΙΛΘΝΘ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ ΜΤΣΙΛΘΝΘ ΑΝΑ ΣΡΙΜΘΝΟ (€/m3)

0-9(m3)

1030m3

31-60 m3

61-80m3

81-100

101-200

>200m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

ΠΑΓΙΟ *
**

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

1,76/m3

1.85/m3

1,85/m3

16,50€/m3

0,836

€/m3
1,19m3

1,71/m3

Σζλθ αποχζτευςθσ 40% επί τθσ αξίασ κατανάλωςθσ φδρευςθσ
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ΚΛΙΜΑΚΑ

0-9(m3)

1030(m3)

€/m3

€/m3

3160(m3)
€/m3

61-80m3

81-100

101-200

>200m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

(ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ)
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ ΑΝΑ ΣΡΙΜΘΝΟ(€/m3) ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ ΔΘΜΟΣΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ (8)

ΜΟΡΙΑ ,ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΟΤΔΑ, ΑΦΑΛΩΝΑ , ΠΑΜΦΙΛΑ, ΑΛΤΦΑΝΣΑ , ΣΑΞΙΑΡΧΕ , ΛΟΤΣΡΑ .

ΠΑΓΙΟ * **

ΚΑΠΟΣΡΙΑΚΑ 0-9(m3)

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

1030m3

31-60
m3

61-80m3

81-100

101-200

>200m3

1,20/m3

1,30/m3

1,50/m3

11,00 **€/m3 0,60/m3

0,80/m3

1,00/m3

Σζλθ αποχζτευςθσ 40% επί τθσ αξίασ κατανάλωςθσ φδρευςθσ

* (TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΝΑ ΣΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΚΤΒΙΚΑ ΝΕΡΟΤ
ΔΩΡΕΑΝ)
Ενςωματϊνεται ο «ζλεγχοσ- τζλοσ ςυντιρθςθσ» ςτο πάγιο μειωμζνο κατά 5%.
** Θ ΤΠΘΡΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΘΡΩ ΣΘΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟΤ
ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΦΤΙΚΑ ΑΙΣΙΑ Θ ΣΑΙΜΟΤ ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΘ ½’’ ΜΕ ΔΙΚΑ
ΣΘ ΕΞΟΔΑ. (ιςχφει για όλθ τθν Λζςβο)
ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΩ ΣΘ ½’’
ΠΟΤ ΕΠΙΒΑΡΤΝΟΤΝ ΜΕ ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΟΤ , ΣΘ ΑΓΟΡΑ Κ ΕΡΓΑΣΙΚΩΝ
ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ , ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ .
ε περίπτωςθ αγοράσ νεροφ και μεταφοράσ του με ίδιο μζςο του
καταναλωτι και όχι με το βυτίο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ ορίηεται ςε 3,00 € /κμ
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υνδζςεισ καταναλωτϊν ςτο εξωτερικό δίκτυο ι εκτόσ ςχεδίου ιςχφει
προςαυξθμζνο ειδικό τιμολόγιο νεροφ 10%.

Για τουσ καταναλωτζσ που είναι

εκτόσ Μυτιλινθσ και υδρεφονται από δίκτυο δθμοτικοφ διαμερίςματοσ

οι

χρεϊςεισ τουσ κα γίνονται ανάλογα με το τιμολόγιο που ιςχφει ςε κάκε δθμ.
Κοινότθτα τθσ Δθμ.ενότθτασ Μυτιλινθσ , προςαυξθμζνο κατά 10% .

2017
Παράβολο ελζγχου υδρομετρθτι

2018

20,00€ **

20,00€ **

18,53€

18,53€

Επαναςφνδεςθ υδρομζτρου λόγω χρζουσ

17,24

17,24

Επανατοποκζτθςθ λόγω χρζουσ

25,86€

25,86€

πρόςτιμο λόγω παραβίαςθσ υδρομζτρου

86,18€

86,18€

Επαναςφνδεςθ

ι

επανατοποκζτθςθ

υδρομζτρου απλι

** Θα τοποκετείται υδρομετρθτισ ςε ςειρά για ζνα μινα και κα ενθμερϊνεται ο
καταναλωτισ για τθν ζνδειξθ πριν και μετά τθν αφαίρεςθ.(Μόνο για υδρομετρθτζσ
½’). Για μεγαλφτερουσ ςε παροχι υδρομετρθτζσ κα επιβαρφνεται ο καταναλωτισ με
εργαςία κ υλικά. Η εργαςία κα πραγματοποιείται μετά από αίτθςθ του
ενδιαφερομζνου κ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ.
ε περίπτωςθ αυκαίρετθσ ςφνδεςθσ φδρευςθσ-αποχζτευςθσ από ιδιϊτεσ
(κλοπι νεροφ ) ςε εξωτερικά θ εςωτερικά δίκτυα κα αφαιρείται ο εξοπλιςμόσ των
υδρομζτρων κλπ., κα διακόπτεται θ παροχι υδροδότθςθσ ι αποχζτευςθσ και κα
επιβάλλεται πρόςτιμο που κα βεβαιϊνεται κατευκείαν φψουσ 300,00€ (τριακόςια
ευρϊ).
Ο καταναλωτισ ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε ζνςταςθ εντόσ 15 θμερϊν από τθν
θμερομθνία τθσ βεβαίωςθσ του προςτίμου.
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ε περίπτωςθ που επανατοποκετθκεί το υδρόμετρο λόγω αφαίρεςθσ από
τθν Δ.Ε.Τ.Α.Λ., ο καταναλωτισ κα επιβαρφνεται μόνο με επανατοποκζτθςθ λόγω
χρζουσ ι απλι, ανάλογα με τθν αιτία αφαίρεςθσ και το πρόςτιμο επαναςφνδεςθσ
κα επιβάλλεται από τθν επόμενθ θμζρα τθσ διακοπισ, και όχι τθν ίδια θμζρα που
γίνεται θ διακοπι, εφόςον προςζλκει ο καταναλωτισ και καταβάλει τισ οφειλζσ
του, θ τισ διακανονίςει.
ε περίπτωςθ διακοπισ υδρομζτρου μετά από διαπίςτωςθ τθσ υπθρεςίασ
για αυκαίρετθ επαναςφνδεςθ, κα απαιτείται από τον καταναλωτι επαναςφνδεςθ
απλι, μονό εφόςον το υδρόμετρο είχε διακοπεί με διλωςθ.
ε περίπτωςθ διακοπισ υδρομζτρου μετά από διλωςθ του χριςτθ θ λόγου
χρζουσ, εξακολουκεί αυτό να επιβαρφνεται με τθν αξία του παγίου για όςο
διάςτθμα είναι ςυνδεδεμζνο με τθν παροχι (ΑΔ 50/1992)
Ακίνθτα που μεταβιβάηεται θ ιδιοκτθςία ι εκχωροφνται οι οφειλζσ τουσ από
λογαριαςμοφσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ ι από παροχι υπθρεςίασ που υπιρχαν,
βαρφνουν τον νζο ιδιοκτιτθ ι χριςτθ του ακινιτου.

Οι νζοι ιδιοκτιτεσ ι χριςτεσ πρζπει να ενθμερϊνονται από τισ υπθρεςίεσ τθσ
ΔΕΤΑΛ , πριν τθν αγορά ι χριςθ, για τα ανεξόφλθτα υπόλοιπα των ακινιτων.

Εφόςον υπάρχουν οφειλζσ λογαριαςμϊν νεροφ για πάνω από 2 χρόνια, το
υδρόμετρο αφαιρείται λόγω χρζουσ και ςε περίπτωςθ επανατοποκζτθςθσ του
επιβαρφνεται με 120,97€ ςυν τισ όποιεσ κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ.

Από τθν παραπάνω παράγραφο εξαιροφνται τθσ επιβάρυνςθσ οι οφειλζσ που
αφοροφν μονό χρεϊςεισ παγίων, οι οποίεσ κα επιβαρφνονται με τθν απλι
επαναςφνδεςθ /επανατοποκζτθςθ και χωρίσ τθν επιβάρυνςθ τόκων αν πρόκειται
μόνο για οφειλζσ παγίου.
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(πχ. Τδρόμετρο οφείλει οκτϊ τρίμθνα ςυνεχόμενα πάγια με μθδενικι κατανάλωςθ.
Η υπθρεςία το αφαιρεί κ ςε περίπτωςθ που εκδθλωκεί ενδιαφζρον για
επανατοποκζτθςθ αυτοφ , ο καταναλωτισ πλθρϊνει απλι επαν/ςθ κ μόνο τθν αξία
των παγίων χωρίσ τόκο).
Η προςαφξθςθ των λογαριαςμϊν φδρευςθσ αποχζτευςθσ

και λοιπϊν

διακανονιςμζνων οφειλϊν λόγω μθ ζγκαιρθσ πλθρωμισ, κα ξεκινά τθν 1θ του
επόμενου μινα από τθν λιξθ των. Σα ποςοςτά που ιςχφουν για τισ προςαυξιςεισ
αναμορφϊνονται ςε 0,73% (μείωςθ υπερθμερίασ από 1,0% ςε 0,73% .
ΕΝΑΡΞΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΡΩΣΘ ΒΕΒΑΙΩΘ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΜΕΑ ΣΟ ΕΣΟ 2018 Κ
ΜΕΣΑ ΣΘΝ ΕΓΚΡΙΘ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ.
Προθγοφμενθ μείωςθ προςαφξθςθσ από 1,5% ςε 1,00% είχε εφαρμογι τθν
01/01/2015
Αλλαγι

υδρομζτρου

1/2’

κατ'

επικυμία του καταναλωτι
τεχνίτθ

τθσ

ΔΕΤΑ

από
Λζςβου.

1)

40,00€

περιλαμβάνει τοποκζτθςθ

Μεγαλφτερθσ διατομισ υδρόμετρα
κα κοςτολογοφνται ανάλογα με τθν
τιμι κτιςθσ τουσ, και επί πλζον τισ
εργαςίεσ τοποκζτθςθσ .
Ι.

Νζα υδρολθψία

α) δικαιϊματα ΔΕΤΑΛ /οριη. ιδιοκτ.

2017
180,00

2018
180,00

περιλαμβάνει ζωσ ½’ υδρόμετρο
β) Εργατικά-υλικά/ οριη. ιδιοκτ.

0 ****

0 ****

****(τοποκζτθςθ πζραν των 2μ απόςταςθ γίνεται επιμζτρθςθ κ κοςτολόγθςθ
χωριςτά)
180,00 €

180,00 €
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Σα παραπάνω δικαιϊματα καταβάλλονται μια φορά για κάκε διθρθμζνθ
οριηόντια θ κάκετθ ιδιοκτθςία ςτο ςφνολο τουσ. *Δφναται αποκικεσ θ χϊροι
ςτάκμευςθσ ςτον ίδιο χϊρο (πολυκατοικία) να υδροδοτοφνται από τθν
υφιςτάμενθ παροχι του ιδιοκτιτθ θ οποία υδροδοτεί τθν οικία του.+
ΙΙ.

Μεταφορά υδρομζτρων

2017

α)

ωριαία απαςχόλθςθ τεχνίτθ

15,00

15,00

13,00

13,00

58,62

58,62

2,50

2,50

β)

"

"

βοθκ. τεχνίτθ

Βυτίο νεροφ
Μεταφορά/χλμ (εκτόσ πόλθσ Μυτιλινθσ
Εργαςία τςάπασ JCB/ϊρα
Φορτθγό 3 τον/ϊρα

2018

(ελάχιςτθ χρζωςθ 4 .ϊρεσ)

26,72

(ελάχιςτθ χρζωςθ 4 .ϊρεσ)

13,00

Ωριαία αποη/ςθ αποφρακτικοφ εντόσ

52,59

52,59

Διμοτικισ ενοτθτασ Μυτιλινθσ (ελάχιςτθ χρζωςθ 3 .ϊρεσ)
Ωριαία αποη/ςθ αποφρακτικοφ εκτόσ

68,97

68,97

Διευρυμζνου Καλλικρατικοφ Διμου (ελάχιςτθ χρζωςθ 5 ϊρεσ)
Εγγφθςθ υδρομζτρου
Εγγφθςθ υδρομζτρου Επιχειριςεων

80,00

80,00

150,00

150,00

( πλιν ελευκζρων επαγγελματιϊν)
Επιχειρθςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ

300,00

300,00

Εγγφθςθ καλισ κατάςταςθσ υδρομ.(εργοταξιακι)

80,00

Αποκατάςταςθ αςφάλτου/τςιμζντου/τμ

80,00/τμ

80,00/τμ

1) Η αυτοψία κατόπιν αίτθςθσ του καταναλωτι κα χρεϊνεται με 20,00€ και
κα αφαιρείται

από το τελικό κοςτολόγιο που κα προκφπτει. Ο καταναλωτισ κα
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επιβαρφνεται με το ανωτζρω ποςό μόνο για τθν άςκοπθ μετακίνθςθ του τεχνίτθ κ
δεν κα επιςτρζφεται ακόμα κ αν είναι τεχνικϊσ αδφνατθ θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ
2017
Δικαιϊματα ςφνδ. υπονόμων /οριη.ιδιοκτ
Εργατικά υλικά το τρζχον μζτρο
Ιδιωτικό φρεάτιο

2018

180,00

180,00

90,00

90,00

160,00

160,00

υνδζςεισ – εργαςίεσ φδρευςθσ - αποχζτευςθσ, ςε περιοχζσ που δεν υπάρχει
δίκτυο εκτελοφνται κατόπιν αιτιςεωσ των ενδιαφερομζνων και θ αξία του ζργου
καταβάλλεται εξ ολοκλιρου από τουσ αιτοφντεσ .
Σο ειδικό τιμολόγιο (Νο 8) τθσ υπθρεςίασ

παραμζνει

65€ ανά τρίμθνο.

Η Τπθρεςία κα εκτελεί διακοπζσ υδροδοτιςεων εφόςον θ οφειλι ξεπερνά
τα 70,00€/τρίμθνο ι μετά από ςυνεχόμενεσ οφειλζσ δφο τριμινων .

ΟΙ ΙΔΙΟΚΣΘΣΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΘΜΕΡΩΝΟΤΝ ΣΘΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΜΙΘΩΘ
ΣΩΝ ΑΚΙΝΘΣΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΤΝ Ε ΣΑΔΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΩΝ ΔΙΟΣΙ ΣΑ ΧΡΕΘ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟ ΑΚΙΝΘΣΟ.

Ειδικά για τουσ ενοικιαςτζσ θ υπθρεςία κα προχωρά ςε διακοπζσ μετά τθν
λιξθ ενόσ τριμινου ανεξαρτιτωσ ποςοφ, προσ εξαςφάλιςθ του ιδιοκτιτθ του
ακινιτου.

ε περίπτωςθ διακοπισ υδροδότθςθσ με διλωςθ από υπόχρεο ενοικιαςτι, θ
υπθρεςία κα προχωρά ςε αφαίρεςθ υδρομετρθτι .
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Για ζναρξθ διακανονιςμοφ οφειλισ από τον ενοικιαςτι κα απαιτείται θ
ςφμφωνθ γνϊμθ του ιδιοκτιτθ προκειμζνου να λαμβάνει γνϊςθ κ τθν ανάλογθ
ευκφνθ αποπλθρωμισ.

Η υποδοχι βοκρολυμάτων από τον ςτακμό του βιολογικοφ ςτακμοφ από τουσ
ιδιϊτεσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ, χρεϊνεται με <τζλοσ χριςθσ αποχζτευςθσ που
μεταφζρονται με αυτοκινοφμενα μζςα> με 25,00€ / βυτίο,

και αποτελοφν

τακτικά ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ,
Για τον Ελλθνικό τρατό εξακολουκεί να ιςχφει το τιμολόγιο των 20€/βυτίο.
ε όλα τα παραπάνω ποςά προςτίκεται Φ.Π.Α. 9% και 17% ,
(θ όπωσ κα ορίςει θ πολιτεία κατά περίπτωςθ), εκτόσ του τιμολογίου εγγυιςεων
,κακϊσ και των τόκων υπερθμερίασ ςτουσ οποίουσ προςτίκεται χαρτόςθμο 3,6% .
Ρυκμίςεισ- Διακανονιςμοί που κα γίνονται ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του Ν.4483/17
άρκρο 52 και τισ αποφάςεισ του Δ τθσ επιχείρθςθσ - με τθν διαφορά ότι δεν
ιςχφει θ άτοκθ καταβολι παλαιϊν οφειλϊν - με όριο τισ 30 μθν.δόςεισ, (ο τόκοσ κ
το κεφάλαιο προςτίκενται μζχρι τθν θμερομθνία του διακανονιςμοφ κ μετά θ
αποπλθρωμι

αυτοφ δεν τοκίηεται, όςο αυτό εξυπθρετείται κανονικά ) και ςε

περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των διακανονιςμζνων άτοκων μθνιαίων δόςεων, αφενόσ θ
οφειλι δεν ξαναδιακανονίηεται με τθν προθγοφμενθ ρφκμιςθ και αφετζρου , οι
οφειλζσ αυτζσ τοκίηονται εκ νζου με το ιςχφον επιτόκιο.
Διακανονιςμοί ζντοκοι προσ διευκόλυνςθ τθσ ταμειακισ ρευςτότθτασ γίνονται ωσ
εξισ: Ποςά ζωσ 200,00€ -- ζωσ 5 δόςεισ,
Ποςά ζωσ 400,00€ -- ζωσ 6 δοςεισ,
Ποςά ζωσ 600,00€ -- ζωσ 8 δοςεισ,
Ποςά εωσ 800,00€ -- ζωσ 10 δόςεισ
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Ποςά ζωσ 1.500,00€ -- ζωσ 12 δόςεισ και μεγαλφτερα των 1.500,00€ -- ζωσ 30
δόςεισ, με ελάχιςτθ μθνιαία καταβολι 40,00€ / μινα. Οι ανωτζρω διακανονιςμοί
κα υπογράφονται πριν από τουσ προϊςταμζνουσ κ τουσ διευκυντζσ υπθρεςιϊν θ
από τον Πρόεδρο- Αντιπρόεδρο όπου απαιτείται.
Θ καταβολι του ποςοφ τθσ μθνιαίασ δόςθσ δεν μεταβάλλεται αλλά πρζπει να
εξυπθρετείται ωσ ςυμφωνικθκε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Αιτιςεισ μείωςθσ λόγω διαρροισ εξακολουκεί να εφαρμόηεται θ ΑΔ 27/03
κ ο καταναλωτισ ζχει το δικαίωμα να κατακζςει μόνο μία Αίτθςθ – Ζνςταςθ επι
του αποτελζςματοσ. .
Αιτιςεισ για μείωςθ

ςε παροχι φδρευςθσ (απομακρυςμζνο υδρόμετρο από

κατοικία) που ζχει τοποκετθκεί με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ κ με ευκφνθ ζλεγχου του
καταναλωτι, δεν κα γίνονται δεκτζσ.
Αποδειγμζνεσ Διαρροζσ που υπερβαίνουν το 100% των αντιςτοίχων 3 τριμινων
προθγουμζνων ετϊν, κα μειϊνονται με ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, εφόςον
απαιτείται, ςτον μζςο όρο των αντιςτοίχων τριμινων με επιβάρυνςθ 30% πλζον ςε
κυβικά χρζωςθσ.
ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν αντίςτοιχεσ προθγοφμενεσ καταναλϊςεισ κα
υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ κ οι χειριςμοί αυτοί τθσ υπθρεςίασ κα επικυρϊνονται
από τθν αρμόδια επιτροπι.
Αιτιςεισ για μείωςθ - διαγραφι καταναλϊςεων δεν κα γίνονται δεκτζσ αν ζχει
περάςει χρονικό διάςτθμα από το αναφερόμενο ςτθν αίτθςθ του καταναλωτι
μεγαλφτερο των δυο ολοκλθρωμζνων τριμινων.(πχ. τρζχον τρίμθνο βεβαιωμζνο
τθσ ΔΕΤΑΛ 4/16 , θ αίτθςθ που κα γίνεται δεκτι είναι ζωσ το τρίμθνο 2/16.)
Παρζχεται ζκπτωςθ 7,00% επί του εμπρόκεςμου εξοφλθμζνου ειδοποιθτθρίου
κατανάλωςθσ , θ οποία κα αναγράφεται κ κα αφαιρείται από τθν ζκδοςθ του
επομζνου τριμινου, με ζναρξθ εφαρμογισ από τθν μεκεπόμενθ ζκδοςθ οφειλϊν
κατανάλωςθσ που κα βεβαιωκοφν μζςα ςτο ζτοσ 2018 κ μετά.
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ ΤΔΡΕΤΘ-ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ
ΑΝΑ ΣΡΙΜΘΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΓΙΑ ΣΟ

ΕΣΟ
2018
για τισ λοιπζσ 12 δθμοτικζσ ενότθτεσ του Ενιαίου
Δ ι μ ο υ Λ ζ ς β ο υ (μζροσ δεφτερο) ( μ ε π λ θ κ υ ς μ ι α κ ά
κριτιρια)

Κάκε υδρόμετρο εξυπθρετεί μια και μοναδικι ανεξάρτθτθ οικία
Και δεν επιτρζπεται θ ςφνδεςθ ενόσ υδρομζτρου με πολλζσ κατοικίεσ θ
επαγγελματικζσ ςτζγεσ.
Κοςτολόγια για λοιπζσ υπθρεςίεσ ιςχφουν οι ίδιεσ τιμζσ κ με τισ ίδιεσ
προχποκζςεισ με τθν Δθμοτικι Ενότθτα Μυτιλινθσ .

Οι νζεσ τιμζσ που κα ιςχφςουν από το πρϊτο τρίμθνο που κα βεβαιωκεί μζςα
ςτο ζτοσ

2018 αναφζρονται ςε 4 ομάδεσ , υπολογιςμζνεσ με πλθκυςμιακά

κριτιρια των

12 λοιπϊν δθμοτικϊν ενοτιτων του ενιαίου Διμου Λζςβου.

ωσ εξισ: 1θ) 1-500 κατοίκουσ ,

2θ) 501-1000 κατοίκουσ

3θ) 1000 κάτοικοι – κ άνω, 4θ) Ειδικι κατθγορία

Πάγια κατανάλωςθ 10,00€

**

/ τρίμθνο (περιλαμβάνει αξία 19 κυβικϊν νεροφ)

(εκτόσ τθσ 4θσ Ομάδασ, που αντιςτοιχεί ςε 6,00€)

Ενςωματϊνεται ο «ζλεγχοσ- τζλοσ ςυντιρθςθσ» ςτο πάγιο μειωμζνο κατά 5%.
** ** Θ ΤΠΘΡΕΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΘΡΩ ΣΘΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟΤ
ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΟΤ ΑΠΟ ΦΤΙΚΑ ΑΙΣΙΑ Θ ΣΑΙΜΟΤ ΤΔΡΟΜΕΣΡΘΣΘ ½’’ ΜΕ ΔΙΚΑ
ΣΘ ΕΞΟΔΑ. (ιςχφει για όλθ τθν Λζςβο)

ΑΔΑ: 68ΖΧΟΚΠΛ-Ξ3Τ

ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΩ ΣΘ ½’’
ΠΟΤ ΕΠΙΒΑΡΤΝΟΤΝ ΜΕ ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΟΤ , ΣΘ ΑΓΟΡΑ Κ ΕΡΓΑΣΙΚΩΝ
ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ , ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘ .
Παρζχεται ζκπτωςθ 7,00% επί του εμπρόκεςμου εξοφλθμζνου ειδοποιθτθρίου
κατανάλωςθσ , θ οποία κα αναγράφεται κ κα αφαιρείται από τθν ζκδοςθ του
επομζνου τριμινου, με ζναρξθ εφαρμογισ από τθν μεκεπόμενθ ζκδοςθ οφειλϊν
κατανάλωςθσ που κα βεβαιωκοφν μζςα ςτο ζτοσ 2018 κ μετά.

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΙΝΑΚΕ ΜΕ ΣΙ 4 ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΞΙΕ
3θ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ 2018(€/m3) ΑΝΑ ΣΡΙΜΘΝΟ (17)

ΑΓΙΑΟ , ΜΑΝΣΑΜΑΔΟ , ΠΛΩΜΑΡΙ , ΚΑΛΛΟΝΘ , ΑΓΡΑ , ΠΕΣΡΑ , ΚΟΤΣΑΡΟ ,
ΜΘΘΤΜΝΑ,
ΠΟΛΙΧΝΙΣΟ , ΘΕΡΜΘ , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ , ΕΡΕΟ , ΑΝΣΙΑ , ΠΑΛΑΙΟΚΘΠΟ ,
ΠΑΠΑΔΟ , ΚΟΠΕΛΟ
3θ Ομάδα
(1000 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΚΑΣΟΙΚΟΤ)

Σ Ι Μ Ε  3θσ ΟΜΑΔΑ
0-19(m3)

20-30 m3 31-60m3

61-80m3

81-100

101-200

>200m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

ΠΑΓΙΟ
10 €/τριμ

0,55m3

0,60μ3

0,65μ3

Σζλθ αποχζτευςθσ 30% επί τθσ αξίασ κατανάλωςθσ
φδατοσ

0,80μ3

1,00/m3

1,50/m3
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2θ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ 2018 ΑΝΑ ΣΡΙΜΘΝΟ (€/m3).

(15)

ΜΕΟΣΟΠΟ, ΚΑΠΘ , ΠΛΑΓΙΑ , ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ , ΦΙΛΙΑ , ΑΝΕΜΩΣΙΑ , ΚΑΛΟΧΩΡΙ ,
ΣΤΨΘ , ΒΡΙΑ , ΜΙΣΕΓΝΑ , Ν ΚΤΔΩΝΙΕ , ΒΑΣΟΤΑ , ΠΕΡΑΜΑ , ΙΠΠΕΙΟ , ΚΑΣΩ
ΣΡΙΣΟ, ΜΕΑΓΡΟ

2θ Ομάδα
(501-1000
ΚΑΣΟΙΚΟΤ)

Σ Ι Μ Ε  2θσ ΟΜΑΔΑ

0-19(m3)

20-30
m3)

3160m3

61-80m3

81-100

101-200

>200m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

1,00/m3

1,50/m3

ΠΑΓΙΟ

10 €/ΣΡΙΜ

0,50/
m3

0,55/ m3

0,60/m3

0,75/m3

Σζλοσ αποχζτευςθσ 22% επί τθσ αξίασ κατανάλωςθσ φδατοσ

1θ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ 2018 ΑΝΑ ΣΡΙΜΘΝΟ (€/m3). (28)

ΑΚΡΑΙ , ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ , ΝΕΟΧΩΡΙ , ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ , ΣΡΙΓΩΝΑ , ΒΑΙΛΙΚΑ , ΛΙΒΟΡΙ ,
ΤΨΘΛΟΜΕΣΩΠΟ , ΑΡΓΕΝΟ ,ΤΚΑΜΝΙΑ , ΣΑΤΡΟ , ΚΩΜΘ ,ΠΘΓΘ , ΠΤΡΓΟΙ
ΘΕΡΜΘ , ΙΓΡΙ , ΧΙΔΘΡΑ , ΠΣΕΡΟΤΝΣΑ , ΠΛΑΚΑΔΟ , ΤΚΟΤΝΣΑ , ΑΩΜΑΣΟ ,
ΚΕΡΑΜΕΙΑ , ΜΤΧΟΤ , Λ.ΜΤΛΟΙ , ΚΛΕΙΟΤ , ΝΑΠΘ , ΔΑΦΙΑ , ΑΡΙΒΘ.
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1θ Ομάδα
(1-500
ΚΑΣΟΙΚΟΤ)

Σ Ι Μ Ε  1θσ ΟΜΑΔΑ

0-19(m3)

20-30
m3

31-60
m3

6180m3

81-100

101-200

>200m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΟΜΑΛΟΠΟΙΘΘ ΣΙΜΩΝ €/m3
ΠΑΓΙΟ
10,00€/ΣΡΙΜ

0,45 m3

0,50m3

0,55m3

0,70m3

0,90/m3

1,30/m3

Σζλοσ αποχζτευςθσ 15% επι τθσ αξίασ κατανάλωςθσ φδατοσ

4θ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΙΜΕ 2018 ΑΝΑ ΣΡΙΜΘΝΟ (€/m3). (5 )
ΑΜΠΕΛΙΚΟ , ΠΕΛΟΠΘ , ΒΑΦΕΙΟ , ΛΑΦΙΩΝΑ , ΛΕΠΕΣΤΜΝΟ.
(ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΜΟΝΟ ΣΗ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΗ)
4θ Ομάδα

Σ Ι Μ Ε  4θσ ΟΜΑΔΑ

0-19(m3)

20-30
m3

31-60
m3

6180m3

81-100

101-200

>200m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΟΜΑΛΟΠΟΙΘΘ ΣΙΜΩΝ €/m3
ΠΑΓΙΟ
6€/ΣΡΙΜ

0,45 m3

0,50m3

0,55m3

0,70m3

Σζλοσ αποχζτευςθσ 15% επι τθσ αξίασ κατανάλωςθσ φδατοσ

1,00/κμ

1,50κμ

0.90/m3

1,30 /m3
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ε υφιςτάμενεσ προ επζκταςθσ ΔΕΤΑΛ, παροχζσ των πρϊθν Δθμοτικϊν
Ενοτιτων που εξυπθρετοφν αρδευτικζσ και λοιπϊν χριςεων – κθπάρια - άνευ
κατοικίασ με οικιακι κατανάλωςθ θ χρζωςθ κα είναι ζωσ 19 κμ το αντίςτοιχο
πάγιο τθσ ομάδασ - και μεγαλφτερθ των 19κμ θ χρζωςθ κα είναι 2,00ευρω/κμ
χωρίσ κλίμακα κατανάλωςθσ.

ε όλα τα παραπάνω ποςά προςτίκεται Φ.Π.Α. 9% και 17%(θ όπωσ κα ορίςει θ
πολιτεία ) κατά περίπτωςθ, εκτόσ του τιμολογίου εγγυιςεων ,κακϊσ και των τόκων
υπερθμερίασ ςτουσ οποίουσ προςτίκεται χαρτόςθμο 3,6% .

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΟΤ 2018
Ιςχφουν τα ειδικά τιμολόγια για κοινωνικά ευπακείσ ομάδεσ, ςφμφωνα και με
τθν δυνατότθτα που μασ δίνει ο Ν. 4071/12, άρκρο 10 παραγρ.12. (Για όλο τον
Διμο Λζςβου ) και για το 2018.
1.Πολυτζκνων
2.Σριτζκνων
3.Μονογονεϊκϊν οικογενειϊν *
4.Ανάπθροι = κ > του 80%
5.Ανάπθροι = κ > του 67%
6.Απόρων με βιβλιάριο αναςφάλιςτου θ βεβαίωςθ κατόχου κάρτασ ΚΕΑ

ςε

ιςχφ.
7.Μακροχρόνιων ανζργων (άνω του ζτουσ) **
Σζκνα άνω των 18 ετϊν θ γονείσ που ςυνοικοφν με τον υπό ζνταξθ
καταναλωτι ςτα κοινωνικά τιμολόγια , τα ετιςια ειςοδιματα των
κα προςμετροφνται ςτο ςυνολικό υπολογιηόμενο ειςόδθμα.
*

προςκόμιςθ διαηυγίου θ δικαςτικισ απόφαςθσ για τθν εξ ολοκλιρου

επιμζλεια διατροφι παιδιϊν με θλικία ζωσ 24 ετϊν.
** 1) μόνο ςε άγαμο θ μονογονεικι οικογζνεια
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2) ε περίπτωςθ ηευγαριοφ προχπόκεςθ να είναι και οι δυο μακροχρόνιοι
άνεργοι,

ςε ςυνάρτθςθ με τα ειςοδιματα τουσ κ τθν περιουςιακι τουσ

κατάςταςθ, όπωσ αναφζρεται παραπάνω.
Αιτιςεισ υπαγωγισ ςτθν ζνταξθ ευπακϊν ομάδων γίνονται

δεκτζσ ζωσ

τθν 30/11/2018 με ειςοδθματικά κριτιρια του 2017.

Για να ενταχκοφν οι καταναλωτζσ ςτα κοινωνικά τιμολόγια πρζπει να ζχουν
εξοφλιςει ι διακανονίςει τισ προθγοφμενεσ οφειλζσ τουσ με τθν Τπθρεςία και να
ζχουν για το ακίνθτο που κα πριμοδοτθκεί είτε ςυμφωνθτικό κεωρθμζνο είτε
παραχωρθτιριο από κοινωνικό φορζα είτε ςυμβόλαιο ιδιοκτθςίασ.
Σο τιμολόγιο πολυτζκνων-τριτζκνων κα ιςχφει για όςο διάςτθμα
ςυνοικοφν μαηί τα εξαρτθμζνα μζλθ ζωσ 18 ετϊν(θμερολογιακό ζτοσ),
είτε ςπουδάηουν (κα προςκομίηεται βεβαίωςθ φοίτθςθσ) ζωσ το 24ο
ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (θμερολογιακό ζτοσ) και εφόρου ηωισ εφόςον
παρουςιάηουν αναπθρία άνω του 67%.
Σα δικαιολογθτικά κα κατατίκενται και κα ανανεϊνεται θ ιςχφσ τουσ
κάκε χρόνο με ευκφνθ των καταναλωτϊν το αργότερο 1 μινα μετά τθ λιξθ
υποβολισ τθσ ετιςιασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ (Ε1).
τθ μθ ζγκαιρθ προςκόμιςθ των υπό ανανζωςθ δικαιολογθτικϊν το ειδικό
τιμολόγιο κα διακόπτεται χωρίσ καμία ειδοποίθςθ κ θ Τπθρεςία κα προχωρά
ςε κανονικι χρζωςθ ςτο επόμενο από το τρζχον τρίμθνο.
Σα παραςτατικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ είναι τα εξισ:
1. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ κ διλωςθ Ε1
2. Βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ (όπου απαιτείται) (πρόςφατθ) και
πιςτοποιθτικά ςπουδϊν εφόςον απαιτοφνται.
3. Βεβαίωςθ πολυτεκνίασ (προαιρετικι κ εφόςον ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι)
4. Βεβαιϊςεισ ςε ιςχφ κεωρθμζνεσ από ΚΕΠΑ ι κεωρθμζνεσ από αρμόδια
υγειονομικι αρχι αν είναι εφόρου ηωισ.(πολ.1088/17-4-15 αρ 5 παρ 5 όπωσ
τροπ/κε με τθν πολ.1132/25-6-15 αρ 1 παρ 6)
Σα άτομα που ζχουν βεβαίωςθ εφόρου ηωισ δεν κα προςκομίηουν κάκε χρόνο
βεβαίωςθ.
5. Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ
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6. Σίτλοσ χριςθσ ιδιοκτθςίασ- ι -μιςκωτιριο κεωρθμζνο ςε ιςχφ θ αναρτθμζνο ςτο
TAXIS - ι Ε9

με αναγραφόμενθ τθν παροχι ΔΕΗ ςε πρόςφατθ εκτφπωςθ

τρζχουν ζτουσ, κακϊσ κ 1 λογαριαςμό φδρευςθσ.
7. Κάρτα ανεργίασ (για μακροχρόνια ανζργουσ- άνω του 12μθνου) (όπου
απαιτείται)
8. Βιβλιάριο αναςφάλιςτων από Πρόνοια ςε ιςχφ (όπου απαιτείται)
9. Ζντυπο ενφια για απόδειξθ φψουσ αξίασ περιουςιακισ κατάςταςθσ.
10.

Αίτθςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ (κα δίνεται από τθν Τπθρεςία)
<<<<<<<<< Αιτιςεισ κα γίνονται δεκτζσ ζωσ τθν 30/11/2018 >>>>>>>>>>>
Σο κοινωνικό τιμολόγιο κα χορθγείται μόνο ς’ζνα υδρόμετρο που
αντιςτοιχεί ανά δικαιοφχο, είτε ανικει ςτον ςφηυγο ι ςτθν ςφηυγο κ κα αφορά τθν
κατοικία του.
Α) Περιουςιακά κριτιρια : Άγαμοι ζωσ 100.000,00€
Ζγγαμοι ζωσ 200.000,00€
Β) Ειςοδθματικά κριτιρια (ΤΝΟΛΙΚΌ ΕΣΗΙΟ ΕΙΟΔΗΜΑ)
(εξαιρείται από τον υπολογιςμό το εξωιδρυματικό επίδομα για τουσ
παραπλθγικοφσ με αδυναμία κίνθςθσ - τυφλοφσ, άνω του 80% αναπθρία .
1. Πολφτεκνοι: ζωσ 36.000 € οικογ. ειςόδθμα με προςαφξθςθ 3.000 € για κάκε
επιπλζον παιδί μετά τα πρϊτα τζςςερα.
2. Σρίτεκνοι: ζωσ

30.000 € οικογ. ειςόδθμα

3. Μονογονεϊκζσ: ζωσ 18.000 € ετιςιο οικογ. ειςόδθμα
4. Ανάπθροι = κ > του 80% ζωσ 22.000€ ετιςιο οικογ. ειςόδθμα
5. Ανάπθροι = κ > του 67% ζωσ 18.000 € ετιςιο οικογ. ειςόδθμα
6. Άποροι με ετιςιο ειςόδθμα ζωσ 3.000 € οικογ. ειςόδθμα
7. Μακροχρόνια Άνεργοι με ετιςιο ειςόδθμα ζωσ 3.000 € οικογ.ειςόδθμα

ε περίπτωςθ που δικαιοφται ο καταναλωτισ πζραν του ενόσ κοινωνικοφ
τιμολογίου κα διατθρεί το πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευκφνθ τθσ Τπθρεςίασ.
1θ περίπτωςθ: 50% ζκπτωςθ επί τθσ αξίασ ζωσ τα 80κμ/τρίμθνο και αφορά :
α) πολφτεκνουσ, β) ανάπθρουσ = κ > του 80%, γ) μακροχρόνια άνεργουσ
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2θ περίπτωςθ: 30% ζκπτωςθ επί τθσ αξίασ ζωσ τα 60κμ/τρίμθνο και αφορά :
α) τρίτεκνουσ, β) ανάπθρουσ = κ > του 67%, γ) μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ
3θ περίπτωςθ: μθδενικι χρζωςθ ζωσ τα 60 κμ/τρίμθνο, κ αφορά απόρουσ
Οι υπερβάλλουςεσ καταναλϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων κα τιμολογοφνται με
βάςθ τθν κλίμακα που ιςχφει για τα λοιπά τιμολόγια.
Η πάγια χρζωςθ ιςχφει για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ.
Οι αποφάςεισ Διοικθτικϊν υμβουλίων τθσ ΔΕΤΑΛ παλαιϊν ετϊν με κζμα «ειδικά
τιμολόγια» ςυνεχίηουν να ιςχφουν εκτόσ και αν τροποποιοφνται με τθν παροφςα.
Σα ειδοποιθτιρια κατανάλωςθσ εκδίδονται κάκε τρίμθνο ςφμφωνα με τισ
ανωτζρω κλίμακεσ και ςε περίπτωςθ που χρειάηεται να επιμθκυνκεί ο χρόνοσ
μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ , οι χρεϊςεισ κα γίνονται με ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ
αναμορφωμζνεσ ςε επίπεδο χρεϊςεων τριμινου χωρίσ να επιβαρφνεται ο
καταναλωτισ .
Οι λοιπζσ χρεϊςεισ για τθν παροχι υπθρεςίασ κλπ εργαςιϊν (εκτόσ τισ χρεϊςεισ
κλίμακασ) ιςχφουν μετά τθν τελικι ζγκριςθ τουσ από τον Διμο Λζςβου και τθν
αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου από τθν ζναρξθ του ζτουσ 2018.

Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 573/2017
τον Γενικό Διευκυντι ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ και κάκε άλλθ
παραπζρα ενζργεια.
Μετά τθ ςφνταξθ του το πρακτικό υπογράφεται όπωσ παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

