
 

 

 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 25/13-12-2019 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ  Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:   683/2019 

 

ΘΕΜΑ 2ο Θ/Δ:   Ζγκριςη Νζων Σιμών Υδρευςησ – Αποχζτευςησ ΔΕΤΑ Λζςβου 
ζτουσ 2020. 
 
 
 

Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου, ςιμερα 13 Δεκεμβρίου 2019, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 18:00 μ.μ. 
ςυνιλκαν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία 
«Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ 
μετά από τθν υπ’ αρικ. 25/9-12-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. 
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 
Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ». 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν βρζκθκαν παρόντα  ζνδεκα -11-, δθλαδι 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1.  ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2.  ΔΗΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΗ 

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΜΟΣ 3.  ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΙΑΖΗΣ 

4. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ 4.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ 

5. ΡΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΑΓΙΑΝΝΗ   

6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΣΙΝΙΑΣ   

7. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ   

8. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΙΩΤΗΣ   

9. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ   

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΗΣ   

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
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Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ κα Διμθτρα Σκοπελίτου, γραμματζασ του Δ.Σ. για 
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου.  

 Το μζλοσ του Δ.Σ. κ. Κωνςταντίνοσ Κουνζλλθσ προςιλκε κατά τθ διάρκεια τθσ 
ανάγνωςθσ των τίτλων των κεμάτων  εκτόσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

 Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκαν τα εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ  
κζματα. 
 
 Στθ ςυνζχεια, ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 2ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 
δίνει το λόγο ςτον Διευκυντι Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν τθσ  ΔΕΥΑΛ, ο 
οποίοσ διαβάηει τθν ςυνθμμζνθ ειςιγθςθ. 
 Στθ ςυνζχεια, τα μζλθ του Συμβουλίου διατυπϊνουν ερωτιματα ςχετικά με 
τισ υφιςτάμενεσ τιμζσ φδρευςθσ-αποχζτευςθσ για όλεσ τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. Ο   
Διευκυντισ Οικονομικισ Υπθρεςίασ τθσ  ΔΕΥΑΛ ενθμερϊνει τα νζα μζλθ του 
Συμβουλίου για τθν υφιςτάμενθ τιμολογιακι πολιτικι και τισ κατθγορίεσ που 
περιζχονται  ς' αυτιν.  
 
 Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν, θ οποία 
περιλαμβάνεται ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά, μετά τθν οποία 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ του: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του Ν. 1069/80 «Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν 
Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 
τον Ν. 4483/17 «υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 
(Δ.Ε.Υ.Α.) - υκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το 
προςωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Πμιλοι Εδαφικισ Συνεργαςίασ - Μθτρϊο 
Ρολιτϊν και άλλεσ διατάξεισ» 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτθσ» και ειδικότερα τα άρκρα 65 και 67  
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 156 του νόμου 4600/2019. 
4. Τθν με αρικ. πρωτοκόλλου 81810/18-11-2019 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν 

«Τα νομικά πρόςωπα των νζων Διμων του Ν. 4600/2019» 
5. Το γεγονόσ ότι οι Νζεσ Τιμζσ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ ΔΕΥΑ Λζςβου ζτουσ 2020, δεν 

ζχουν διαφοροποιθκεί από εκείνεσ του προθγοφμενου ζτουσ 2019. 
6. Τθν ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Εγκρίνει τα τζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ-αποχζτευςθσ που κα  ιςχφςουν από τθν 
1θ βεβαίωςθ  τρίμθνου μζςα ςτο ζτοσ  2020 ,  από τθ Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ωσ εξισ: 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΡΓΟΚΠΛ-ΩΙΓ



(ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ) Δημοτική Ενότητα  Μυτιλήνησ 
 

Τ Δ Ρ Ε Τ  Η  Ν Δ Δ   Σ Ι Μ Δ   Δ Ν Ι Α Ι Ο Τ  Γ Η Μ Ο Τ  2 0 2 0  

Σηκνιφγεζε θαηαλάισζεο   χδξεπζεο 

        

(ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ   ΣΙΜΔ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΑΝΑ ΣΡΙΜΗΝΟ (€/m3) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-9(m3) 10-30m3 31-60m3 61-80m3 81-100 101-200 >200m3 

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  ΠΑΓΙΟ *   ** €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

 ΜΤΣΙΛΗΝΗ 16,50€/m3 0,836 1,19m3 1,71/m3 1,76/m3 1.85/m3 1,85/m3 

 

  

      Σέιε απνρέηεπζεο 40% επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο  ύδξεπζεο 

   

        ΚΛΙΜΑΚΑ 0-9(m3) 10-30(m3) 31-60(m3) 61-80m3 81-100 101-200 >200m3 

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ   ΣΙΜΔ  ΑΝΑ ΣΡΙΜΗΝΟ(€/m3) ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΣΧΘΙ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΑ 

(8) 

 

ΜΟΡΙΑ ,ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΟΤΓΑ, ΑΦΑΛΧΝΑ , ΠΑΜΦΙΛΑ, ΑΛΤΦΑΝΣΑ , ΣΑΞΙΑΡΥΔ , 

ΛΟΤΣΡΑ . 

 

  ΠΑΓΙΟ *  ** €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

 ΚΑΠΟΣΡΙΑΚΑ 0-9(m3) 10-30m3 31-60m3 61-80m3 81-100 101-200 >200m3 

  11,00**€/m3 0,60/m3 0,80/m3 1,00/m3 1,20/m3 1,30/m3 1,50/m3 
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Σέιε απνρέηεπζεο 40% επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο  ύδξεπζεο 

    

* (TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΝΑ ΣΡΙΜΗΝΟ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΜΔΥΡΙ 9 ΚΤΒΙΚΑ ΝΔΡΟΤ ΓΩΡΔΑΝ) 

**  Η  ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΛΗΡΧ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΦΤΙΚΑ 

ΑΙΣΙΑ Η ΣΑΙΜΟΤ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΗ  ½’’ ΜΔ ΓΙΚΑ ΣΗ ΔΞΟΓΑ.  (ηζρύεη γηα όιε ηελ Λέζβν) 

 

ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΜΔΓΑΛΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ  &  ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΧ ΣΗ ½’’  ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΡΤΝΟΤΝ ΜΔ 

ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΟΤ  , ΣΗ ΑΓΟΡΑ  Κ  ΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ,  ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ .   

 

 ε πεξίπησζε αγνξάο λεξνχ θαη κεηαθνξάο ηνπ κε ίδην κέζν ηνπ θαηαλαισηή 

θαη φρη κε ην βπηίν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ νξίδεηαη ζε 3,00€ /θκ 

 πλδέζεηο θαηαλαισηώλ ζην εμσηεξηθό δίθηπν ή εθηόο ζρεδίνπ ηζρύεη 

πξνζαπμεκέλν εηδηθό ηηκνιόγην λεξνύ 10%. Γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είλαη 

εθηόο Μπηηιήλεο θαη πδξεύνληαη από δίθηπν δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο  νη 

ρξεώζεηο ηνπο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ην ηηκνιόγην πνπ ηζρύεη ζε θάζε δεκ. 

Κνηλόηεηα  ηεο Γεκ.ελόηεηαο Μπηηιήλεο , πξνζαπμεκέλν θαηά 10%. 

 

   2019 2020  

 

Παξάβνιν ειέγρνπ πδξνκεηξεηή           20,00€  ** 20,00€** 

Δπαλαζχλδεζε ή επαλαηνπνζέηεζε 

πδξνκέηξνπ απιή 

 

17,24€ 

 

17,24€ 

Δπαλαζχλδεζε πδξνκέηξνπ ιφγσ ρξένπο  17,24€ 17,24€ 

Δπαλαηνπνζέηεζε ιφγσ ρξένπο 25,86€         25,86€ 

πξφζηηκν ιφγσ παξαβίαζεο πδξνκέηξνπ 86,18€ 86,18€ 
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** Θα ηνπνζεηείηαη πδξνκεηξεηήο ζε ζεηξά γηα έλα κήλα θαη ζα ελεκεξψλεηαη ν 

θαηαλαισηήο γηα ηελ έλδεημε πξηλ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε.(Μφλν γηα πδξνκεηξεηέο 

½’). Γηα κεγαιχηεξνπο ζε παξνρή πδξνκεηξεηέο ζα επηβαξχλεηαη ν θαηαλαισηήο κε 

εξγαζία θ πιηθά. Η εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ θ ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο. 

          ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ζχλδεζεο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο απφ ηδηψηεο 

(θινπή λεξνχ ) ζε εμσηεξηθά ε εζσηεξηθά δίθηπα ζα αθαηξείηαη ν εμνπιηζκφο ησλ 

πδξνκέηξσλ θιπ., ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή πδξνδφηεζεο ή απνρέηεπζεο θαη ζα 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνπ ζα βεβαηψλεηαη θαηεπζείαλ χςνπο 300,00€ (ηξηαθφζηα 

επξψ). 

Ο θαηαλαισηήο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε έλζηαζε εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο βεβαίσζεο ηνπ πξνζηίκνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ επαλαηνπνζεηεζεί  ην  πδξφκεηξν ιφγσ αθαίξεζεο απφ 

ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ., ν θαηαλαισηήο  ζα επηβαξχλεηαη κφλν κε επαλαηνπνζέηεζε ιφγσ 

ρξένπο ή απιή, αλάινγα κε ηελ αηηία αθαίξεζεο θαη ην πξόζηηκν επαλαζύλδεζεο 

ζα επηβάιιεηαη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο δηαθνπήο, θαη όρη ηελ ίδηα εκέξα 

πνπ γίλεηαη ε δηαθνπή, εθόζνλ πξνζέιζεη ν θαηαλαισηήο θαη θαηαβάιεη ηηο 

νθεηιέο ηνπ, ε ηηο δηαθαλνλίζεη. 

           ε πεξίπησζε δηαθνπήο πδξνκέηξνπ κεηά από δηαπίζησζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα απζαίξεηε επαλαζύλδεζε, ζα απαηηείηαη από ηνλ θαηαλαισηή 

επαλαζύλδεζε απιή, κνλό εθόζνλ ην πδξόκεηξν είρε δηαθνπεί  κε δήισζε. 

           ε πεξίπησζε δηαθνπήο πδξνκέηξνπ κεηά από δήισζε ηνπ ρξήζηε ε 

ιόγνπ ρξένπο, εμαθνινπζεί απηό λα επηβαξύλεηαη κε ηελ αμία ηνπ παγίνπ γηα 

όζν δηάζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξνρή (ΑΓ 50/1992) 

Αθίλεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη  ε ηδηνθηεζία   ή  εθρσξνύληαη   νη νθεηιέοηνπο από  

ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο απνρέηεπζεο ή από παξνρή ππεξεζίαο πνπ 

ππήξραλ,  βαξύλνπλ ηνλ λέν ηδηνθηήηε  ή  ρξήζηε ηνπ αθηλήηνπ. 

 

Οη λένη ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη από ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ΓΔΤΑΛ, πξηλ ηελ αγνξά ή ρξήζε, γηα ηα αλεμόθιεηα ππόινηπα ησλ αθηλήησλ. 
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 Δθφζνλ ππάξρνπλ νθεηιέο ινγαξηαζκψλ λεξνχ γηα πάλσ απφ 2 ρξφληα, ην 

πδξφκεηξν αθαηξείηαη ιφγσ ρξένπο θαη ζε πεξίπησζε  επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ 

επηβαξχλεηαη κε 120,97€ ζπλ ηηο φπνηεο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. 

Από ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν εμαηξνύληαη ηεο επηβάξπλζεο νη νθεηιέο πνπ 

αθνξνύλ κνλό ρξεώζεηο παγίσλ, νη νπνίεο ζα επηβαξύλνληαη κε ηελ απιή 

επαλαζύλδεζε /επαλαηνπνζέηεζε θαη ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηόθσλ αλ 

πξόθεηηαη κόλν γηα νθεηιέο παγίνπ.  

(πρ. Τδξφκεηξν νθείιεη νθηψ ηξίκελα ζπλερφκελα πάγηα κε κεδεληθή θαηαλάισζε. Η 

ππεξεζία ην αθαηξεί θ ζε πεξίπησζε πνπ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ γηα 

επαλαηνπνζέηεζε απηνχ , ν θαηαλαισηήο πιεξψλεη απιή επαλ/ζε κφλν ηελ αμία 

ησλ παγίσλ ρσξίο ηφθν). 

Αθαηξεκέλα πδξόκεηξα ιόγσ ρξένπο πάλσ από 5 έηε ,  ράλνπλ ηα δηθαηώκαηα 

ηνπο θαη απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ  πνπ απαηηεί ν 

θαλνληζκόο γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην δίθηπν θαηαβάιινληαο 

ηαπηόρξνλα θαη ηηο ηπρόλ ππάξρνπζεο νθεηιέο. 

 

 Η πξνζαχμεζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο  θαη ινηπψλ 

δηαθαλνληζκέλσλ νθεηιψλ ιφγσ κε έγθαηξεο πιεξσκήο,  ζα μεθηλά ηελ 1ε ηνπ 

επφκελνπ κήλα απφ ηελ ιήμε ησλ.Σα πνζνζηά πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο  

πξνζαπμήζεηο  αλακνξθώλνληαη  ζε 0,73% (κείσζε ππεξεκεξίαο από 1,0% ζε 

0,73% . 

ΔΝΑΡΞΗ ΑΠΟ  ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΒΔΒΑΙΧΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΜΔΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 Κ ΜΔΣΑ 

ΣΗΝ ΔΓΚΡΙΗ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ. 

Πξνεγνύκελε κείσζε πξνζαύμεζεο από 1,5% ζε 1,00% είρε εθαξκνγή ηελ 01/01/2015 

Αιιαγή πδξνκέηξνπ 1/2’  θαη' επηζπκία 

ηνπ θαηαλαισηή    απφ ηερλίηε  ηεο 

ΓΔΤΑ Λέζβνπ.      Μεγαιύηεξεο 

δηαηνκήο πδξόκεηξα ζα 

θνζηνινγνύληαη αλάινγα κε ηελ 

ηηκή θηήζεο ηνπο, θαη επί πιένλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο . 

 

1)        40,00€        πεξηιακβάλεη  ηνπνζέηεζε   
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Ι. Νέα πδξνιεςία    2019  2020 

α) δηθαηψκαηα ΓΔΤΑΛ /νξηδ.ηδηνθη.   180,00  180,00 

πεξηιακβάλεη  έσο ½’ πδξφκεηξν 

β) Δξγαηηθά-πιηθά/ νξηδ.ηδηνθη.   0  ****  0  **** 

****(ηνπνζέηεζε πεξαλ ησλ 2κ απόζηαζε  γίλεηαη επηκέηξεζε θ θνζηνιόγεζε ρσξηζηά) 

       180,00 € 180,00 € 

Τα παραπάνω δικαιϊματα καταβάλλονται μια φορά για κάκε διθρθμζνθ οριηόντια θ κάκετθ 

ιδιοκτθςία ςτο ςφνολο τουσ.*  Δφναται μόνο αποκικεσ θ χϊροι ςτάκμευςθσ ςτον ίδιο χϊρο 

(πολυκατοικία) να υδροδοτοφνται από τθν υφιςτάμενθ παροχι του ιδιοκτιτθ θ οποία υδροδοτεί τθν 

οικία του.+  

ΙΙ. Μεηαθνξά πδξνκέηξσλ    2019   2020 

α) σξηαία απαζρφιεζε ηερλίηε    15,00  15,00 

β)    "  " βνεζ.ηερλίηε   13,00  13,00 

Βπηίν λεξνχ      58,62  58,62 

Μεηαθνξά/ρικ (εθηφο πφιεο Μπηηιήλεο            2,50             2,50 

Δξγαζία ηζάπαο JCB/ψξα (ειάρηζηε ρξέσζε 4. ψξεο)   26,72 

  Φνξηεγφ 3 ηνλ/ψξα   (ειάρηζηε ρξέσζε 4.ψξεο)    13,00 

Ωξηαία απνδ/ζε απνθξαθηηθνχ εληφο    52,59            52,59    

Γεκνηηθήο ελφηεηαο Μπηηιήλεο (ειάρηζηε ρξέσζε 3. ψξεο)  

Ωξηαία απνδ/ζε απνθξαθηηθνχ εθηφο                68,97  68,97 

Γηεπξπκέλνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ(ειάρηζηε ρξέσζε 5 ώξεο)  

Δγγύεζε πδξνκέηξνπ     80,00               80,00  

Δγγύεζε πδξνκέηξνπ Δπηρεηξήζεσλ                              150,00             150,00 

( πιελ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ) 
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Δπηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο   300,00  300,00 

Δπηρεηξήζεηο επνρηαθήο απαζρόιεζεο  πγεηνλνκηθνύ  

 θ  κε  ελδηαθέξνληνο                                                            500,00     

Δγγχεζε θαιήο θαηάζηαζεο πδξνκ.(εξγνηαμηαθή      80,00    

 

Απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ/ηζηκέληνπ/ηκ   80,00/ηκ 80,00/ηκ 

 1)Η  απηνςία θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαηαλαισηή ζα ρξεψλεηαη κε 20,00€ θαη       

ζα αθαηξείηαη   απφ ην ηειηθφ  θνζηνιφγην πνπ ζα πξνθχπηεη. Ο θαηαλαισηήο ζα 

επηβαξχλεηαη κε ην αλσηέξσ πνζφ κφλν γηα ηελ άζθνπε κεηαθίλεζε ηνπ ηερλίηε θ 

δελ ζα επηζηξέθεηαη αθόκα θ αλ είλαη ηερληθώο αδύλαηε ε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

 

Α Π Ο Υ Ε Σ Ε Τ  Η  

        2019   2020 

Γηθαηψκαηα ζχλδ. ππνλφκσλ /νξηδ. ηδηνθη.   180,00  180,00 

Δξγαηηθά πιηθά ην ηξέρνλ κέηξν        90,00    90,00 

Ιδησηηθφ θξεάηην      160,00  160,00  

 

 

πλδέζεηο – εξγαζίεο  χδξεπζεο -  απνρέηεπζεο, ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη 

δίθηπν εθηεινχληαη θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ε αμία ηνπ έξγνπ 

θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο αηηνχληεο . 

 

  Σν εηδηθφ ηηκνιφγην (Νν 8) ηεο ππεξεζίαο     ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

θαηαλαισηέο πνπ δελ έρνπλ ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο ιφγσ ππάξρνπζαο 

λφκηκεο γεψηξεζεο αιιά απνρεηεύνπλ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΛ , ππνρξενχληαη λα 

ηνπνζεηήζνπλ παξνρφκεηξν (πδξφκεηξν) θάλνληαο ζπκβφιαην κε ηελ ΓΔΤΑΛ, 
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επάλσ ζηελ παξνρή ηεο λφκηκεο γεψηξεζεο κε ηελ επίβιεςε ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο , απφ φπνπ ζα αληινχληαη ελδείμεηο θάζε ηξίκελν.  

Αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε , ζα πξνθχπηεη ζρεηηθφ θφζηνο απνρέηεπζεο αλά 

ηξίκελν ζηνλ θαηαλαισηή    (ηηκνιφγεζε αλάινγα κε ηε ΓΔ πνχ αλήθεη ην αθίλεην) . 

Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε απηνςία, γηα ην αλ ην αθίλεην 

απνρεηεχεη θαη λα δηαθφπηεη ηελ παξνρή εθφζνλ ν θαηαλαισηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηνλ θαλνληζκφ  θ ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο . 

 

Η Τπεξεζία ζα εθηειεί δηαθνπέο πδξνδνηήζεσλ εθφζνλ ε νθεηιή μεπεξλά             

  ηα  70,00€/ηξίκελν   ή  κεηά  από  ζπλερόκελεο νθεηιέο δύν ηξηκήλσλ . 

 

ΟΙ ΙΓΙΟΚΣΗΣΔ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΝΗΜΔΡΧΝΟΤΝ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΜΙΘΧΗ ΣΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΤΝ Δ ΣΑΓΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΟΦΔΙΛΧΝ ΣΧΝ ΔΝΟΙΚΙΑΣΧΝ ΓΙΟΣΙ ΣΑ ΥΡΔΗ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟ ΑΚΙΝΗΣΟ. 

 

 Ειδικά για τουσ ενοικιαςτζσ  θ υπθρεςία κα προχωρά ςε διακοπζσ μετά τθν λιξθ 

ενόσ τριμινου ανεξαρτιτωσ ποςοφ, προσ εξαςφάλιςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου. 

 

Σε περίπτωςθ διακοπισ υδροδότθςθσ με διλωςθ από υπόχρεο ενοικιαςτι,  θ υπθρεςία κα 

προχωρά ςε αφαίρεςθ υδρομετρθτι . 

 

           Για ζναρξθ διακανονιςμοφ οφειλισ από τον ενοικιαςτι κα απαιτείται θ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του ιδιοκτιτθ προκειμζνου να λαμβάνει γνϊςθ κ τθν ανάλογθ ευκφνθ 

αποπλθρωμισ. 

 

        Η ππνδνρή βνζξνιπκκάησλ  απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ βηνινγηθνχ ζηαζκνχ απφ ηνπο 

ηδηψηεο θαη ινηπέο ππεξεζίεο, ρξεψλεηαη κε <ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο πνπ 

κεηαθέξνληαη κε απηνθηλνύκελα κέζα> κε 25,00€/βπηίν πνπ έρεη σθέιηκν θνξηίν 

κέρξη 12tn.   
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Άλσ ησλ 12tn  ζα ρξεψλεηαη κε 2,00€ /tn θαη απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηεο 

επηρείξεζεο. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ ζε 

θσηνηππία ηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο πξνο εμαθξίβσζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ. 

    Γηα ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην  ηηκνιφγην ησλ 20€/ πνπ έρεη 

σθέιηκν θνξηίν κέρξη 12tn βπηίν. Άλσ ησλ 12tn  ζα    ρξεψλεηαη κε 2,00€ /tn 

 

 ηα  παξαπάλσ θνζηνιφγηα  πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α. 9%  θαη 17% ,  

(ε φπσο ζα νξίζεη ε πνιηηεία θαηά πεξίπησζε), εθηφο ηνπ ηηκνινγίνπ εγγπήζεσλ 

,θαζψο  θαη ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο  ζηνπο νπνίνπο πξνζηίζεηαη ραξηφζεκν 3,6% . 

 

Ρπζκίζεηο- Γηαθαλνληζκνί πνπ ζα γίλνληαη αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ Ν.4483/17 

άξζξν 52θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο  -κε ηελ δηαθνξά φηη δελ ηζρχεη ε 

άηνθε θαηαβνιή παιαηψλ νθεηιψλ -  κε φξην ηηο 30κελ.δφζεηο, (ν ηφθνο θ ην θεθάιαην 

πξνζηίζεληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαθαλνληζκνχ θ κεηά ε απνπιεξσκή  απηνχ 

δελ ηνθίδεηαη, φζν απηφ εμππεξεηείηαη θαλνληθά ) θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ 

δηαθαλνληζκέλσλ άηνθσλ κεληαίσλ δφζεσλ, αθελφο ε νθεηιή δελ μαλαδηαθαλνλίδεηαη 

κε ηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε θαη αθεηέξνπ , νη νθεηιέο απηέο ηνθίδνληαη εθ λένπ κε ην 

ηζρχνλ επηηφθην.   

Γηαθαλνληζκνί έληνθνη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο γίλνληαη σο 

εμήο:  Πνζά έσο 200,00€ -- έσο 5 δφζεηο,  

            Πνζά έσο 400,00€ -- έσο 6 δφζεηο, 

 Πνζά έσο 600,00€ -- έσο 8 δφζεηο,  

            Πνζά έσο 800,00€ -- έσο 10 δφζεηο 

     Πνζά έσο 1.500,00€ -- έσο 12 δφζεηο θαη κεγαιχηεξα ησλ 1.500,00€  -- έσο  

30 δφζεηο, κε ειάρηζηε κεληαία θαηαβνιή 40,00€ / κήλα.  

Οη αλσηέξσ δηαθαλνληζκνί ζα ππνγξάθνληαη πξηλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο θ ηνπο 

δηεπζπληέο ππεξεζηψλ ε απφ ηνλ  Πξφεδξν- Αληηπξφεδξν φπνπ απαηηείηαη. 

Η θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηεο κεληαίαο δόζεο δελ κεηαβάιιεηαη αιιά πξέπεη λα 

εμππεξεηείηαη σο ζπκθσλήζεθε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.  
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Αηηήζεηο κείσζεο ιόγσ δηαξξνήο εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη ε ΑΓ 27/03  

θ ν θαηαλαισηήο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη κόλν  κία Αίηεζε – 

Έλζηαζεεπη ηνπ απνηειέζκαηνο.. 

Αηηήζεηο γηα κείσζε  ζε παξνρή χδξεπζεο (απνκαθξπζκέλν πδξφκεηξν απφ 

θαηνηθία) πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε θ κε επζχλε έιεγρνπ ηνπ 

θαηαλαισηή, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Απνδεηγκέλεο Γηαξξνέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 100% ησλ αληηζηνίρσλ 3 ηξηκήλσλ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ, ζα κεηψλνληαη κε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, εθφζνλ 

απαηηείηαη, ζηνλ κέζν φξν ησλ αληηζηνίρσλ ηξηκήλσλ κε επηβάξπλζε 30% πιένλ ζε 

θπβηθά ρξέσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο θαηαλαιψζεηο ζα 

ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο  θ νη ρεηξηζκνί απηνί ηεο ππεξεζίαο ζα επηθπξψλνληαη 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Αηηήζεηο γηα κείσζε -  δηαγξαθή θαηαλαιώζεσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο αλ έρεη 

πεξάζεη ρξνληθό δηάζηεκα από ην αλαθεξόκελν ζηελ αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή 

κεγαιύηεξν ησλ δπν νινθιεξσκέλσλ ηξηκήλσλ.(πρ. ηξέρνλ ηξίκελν βεβαησκέλν 

ηεο Γεπαι  4/16 , ε αίηεζε πνπ ζα γίλεηαη δεθηή είλαη έσο ην ηξίκελν 2/16.) 

Ραρζχεται και το 2020 ζκπτωςθ  7,00%  επί του εμπρόκεςμου εξοφλθμζνου 
ειδοποιθτθρίου κατανάλωςθσ , θ οποία κα αναγράφεται κ κα αφαιρείται  από τθν  
ζκδοςθ του επομζνου τριμινου 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ν Ο Μ Δ Ν Δ   Σ Ι Μ Δ   Τ Γ Ρ Δ Τ  Η  - Α Π Ο Υ Δ Σ Δ Τ  Η        

Α Ν Α  Σ Ρ Ι Μ Η Ν Ο  Κ Α Ι  Λ Ο Ι Π Χ Ν  Κ Ο  Σ Ο Λ Ο Γ Ι Χ Ν   Γ Ι Α  Σ Ο  

Δ Σ Ο    

2 0 2 0  

γ η α  η η ο  ι ν η π έ ο   1 2  δ ε κ ν η η θ έ ο  ε λ ό η ε η ε ο  η ν π  Δ λ η α ί ν π    

Γ ή κ ν π  Λ έ ζ β ν π  (κέξνο δεύηεξν)  ( κ ε  π ι ε ζ π ζ κ η α θ ά    θ ξ η η ή ξ η α )  
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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  2020αναφζρονται ςε 4 ομάδεσ , υπολογιςμζνεσ με πλθκυςμιακά κριτιρια 

των      12 λοιπϊν  δθμοτικϊν ενοτιτων του ενιαίου Διμου Λζςβου. 

ωσ εξθσ:  1θ)  1-500 κατοίκουσ  ,               2θ)  501-1000 κατοίκουσ   

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

 

Ράγια κατανάλωςθ 10,00€ **/ τρίμθνο ,εκτόσ τθσ 4θσ Ομάδασ, με 

6,00€(περιλαμβάνει αξία 19 κυβικϊν νεροφ) 

**  **  Η  ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΙ ΠΛΗΡΧ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΦΤΙΚΑ 

ΑΙΣΙΑ Η ΣΑΙΜΟΤ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΗ  ½’’ ΜΔ ΓΙΚΑ ΣΗ ΔΞΟΓΑ.  (ηζρύεη γηα όιε ηελ Λέζβν) 

 

ΔΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΜΔΓΑΛΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ  &  ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΧ ΣΗ ½’’  ΠΟΤ ΔΠΙΒΑΡΤΝΟΤΝ ΜΔ 

ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΟΤ  , ΣΗ ΑΓΟΡΑ  Κ  ΔΡΓΑΣΙΚΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ,  ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ .   

Ραρζχεται και το 2020ζκπτωςθ  7,00%  επί του εμπρόκεςμου εξοφλθμζνου 

ειδοποιθτθρίου κατανάλωςθσ , θ οποία κα αναγράφεται κ κα αφαιρείται  από τθν  

ζκδοςθ του επομζνου τριμινου 
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ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΙΝΑΚΔ ΜΔ ΣΙ  4 ΟΜΑΓΔ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΑΞΙΔ 

 

3ε  ΟΜΑΓΑ     ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ  ΣΙΜΔ2020(€/m3)  ΑΝΑ ΣΡΙΜΗΝΟ(16) 

ΑΓΙΑΟ , ΜΑΝΣΑΜΑΓΟ , ΠΛΧΜΑΡΙ , ΚΑΛΛΟΝΗ , ΑΓΡΑ , ΠΔΣΡΑ , ΚΟΤΣΑΡΟ ,ΜΗΘΤΜΝΑ,  

ΠΟΛΙΥΝΙΣΟ , ΘΔΡΜΗ , ΑΓΙΑΠΑΡΑΚΔΤΗ , ΔΡΔΟ , ΑΝΣΙΑ,  

ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ , ΠΑΠΑΓΟ , ΚΟΠΔΛΟ 

Σέιε απνρέηεπζεο  30% επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο ύδαηνο 

 

2ε  ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ  ΣΙΜΔ  2020 ΑΝΑ ΣΡΙΜΗΝΟ (€/m3).     (16) 

 

ΜΔΟΣΟΠΟ, ΚΑΠΗ , ΠΛΑΓΙΑ ,  ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ , ΦΙΛΙΑ , ΑΝΔΜΧΣΙΑ , 

ΚΑΛΟΥΧΡΙ , ΣΤΦΗ ,   ΒΡΙΑ , ΜΙΣΔΓΝΑ , Ν ΚΤΓΧΝΙΔ ,  ΒΑΣΟΤΑ , 

ΠΔΡΑΜΑ , ΙΠΠΔΙΟ , ΚΑΣΧ ΣΡΙΣΟ,ΜΔΑΓΡΟ 

 

2ε  Οκάδα                  

(501-1000  

ΚΑΣΟΙΚΟΤ) Σ Ι Μ Δ   2εο ΟΜΑΓΑ 

  0-19(m3) 

20-30 

m3) 31-60m3  61-80m3 81-100 101-200 >200m3 

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  ΠΑΓΙΟ         

  

  10 €/ΣΡΙΜ 

  0,50/ 

m3 0,55/ m3 0,60/m3 0,75/m3 1,00/m3 1,50/m3 

        

        Σέινο απνρέηεπζεο 22%  επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο ύδαηνο 

   

3ε  Οκάδα                                    

(1000 ΚΑΙ ΑΝΧ  

ΚΑΣΟΙΚΟΤ) Σ Ι Μ Δ  3εο  ΟΜΑΓΑ    

  0-19(m3) 20-30m3 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 0,80μ3 1,00/m3 1,50/m3 

        

         

        

ΑΔΑ: 6ΡΡΓΟΚΠΛ-ΩΙΓ



 

 

 1θ  ΟΜΑΔΑ  ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΤΙΜΕΣ  2020ΑΝΑ ΤΙΜΗΝΟ(€/m3).  (27) 

 

ΑΚΑΣΙ , ΜΕΓΑΛΟΧΩΙ , ΝΕΟΧΩΙ , ΡΑΛΑΙΟΧΩΙ , ΤΙΓΩΝΑΣ , ΒΑΣΙΛΙΚΑ,ΛΙΣΒΟΙ , 

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΡΟ , ΑΓΕΝΟΣ ,ΣΥΚΑΜΝΙΑ , ΣΤΑΥΟΣ , ΚΩΜΗ ,ΡΗΓΗ , ΡΥΓΟΙΘΕΜΗΣ , 

ΣΙΓΙ ,ΧΙΔΗΑ , ΡΤΕΟΥΝΤΑ , ΡΛΑΚΑΔΟΣ , ΣΥΚΟΥΝΤΑ , ΑΣΩΜΑΤΟΣ , ΚΕΑΜΕΙΑ , 

ΜΥΧΟΥ , Λ.ΜΥΛΟΙ , ΚΛΕΙΟΥ , ΝΑΡΗ , ΔΑΦΙΑ , ΑΙΣΒΗ.  

 

1ε  Οκάδα                           

(1-500  

ΚΑΣΟΙΚΟΤ) Σ Ι Μ Δ    1εο ΟΜΑΓΑ  

  0-19(m3) 20-30m3 31-60m3 61-80m3 81-100  101-200 >200m3 

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΗ  ΣΙΜΧΝ €/m3 

  ΠΑΓΙΟ           

 

 

10,00€/ΣΡΙΜ 0,45 m3  0,50m3  0,55m3  0,70m3 0,90/m3 1,30/m3 

            

  

Σέινο απνρέηεπζεο 15%  επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο ύδαηνο 
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   4θ  ΟΜΑΔΑ  ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΤΙΜΕΣ  2020ΑΝΑ ΤΙΜΗΝΟ(€/m3).  (5) 

ΑΜΡΕΛΙΚΟ , ΡΕΛΟΡΗ , ΒΑΦΕΙΟ , ΛΑΦΙΩΝΑΣ , ΛΕΡΕΤΥΜΝΟΣ. 

(ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΡΑΓΙΑ ΧΕΩΣΗ) 

4ε  Οκάδα                             Σ Ι Μ Δ    4εο ΟΜΑΓΑ  

  0-19(m3) 20-30m3 31-60m3 61-80m3 81-100  101-200 >200m3 

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΗ  ΣΙΜΧΝ €/m3 

  ΠΑΓΙΟ          1,00/κμ  1,50κμ 

 

6€/ΣΡΙΜ 0,45 m3  0,50m3  0,55m3  0,70m3 0.90/m3 1,30 /m3 

              

 Σέινο απνρέηεπζεο 15%  επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο ύδαηνο 

 

 

Σε υφιςτάμενεσ προ επζκταςθσ ΔΕΥΑΛ, παροχζσ των πρϊθν Δθμοτικϊν 

Ενοτιτων που εξυπθρετοφν αρδευτικζσ και λοιπϊν χριςεων – κθπάρια -  άνευ 

κατοικίασ με οικιακι κατανάλωςθ θ χρζωςθ κα είναι ζωσ19κμτο αντίςτοιχο πάγιο 

τθσ ομάδασ  -  και μεγαλφτερθ των 19κμ  θ χρζωςθ κα είναι 2,00ευρω/κμ χωρίσ 

κλίμακα κατανάλωςθσ. 

 

ε φια ηα παξαπάλσ πνζά πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α. 9%  θαη 17%(ε όπσο ζα νξίζεη ε 

πνιηηεία) θαηά πεξίπησζε, εθηφο ηνπ ηηκνινγίνπ εγγπήζεσλ ,θαζψο  θαη ησλ ηφθσλ 

ππεξεκεξίαο  ζηνπο νπνίνπο πξνζηίζεηαη ραξηφζεκν 3,6% . 

 

 

ΑΔΑ: 6ΡΡΓΟΚΠΛ-ΩΙΓ



 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΤΠΑΘΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΣΟΤ 2020 

      Ιζρχνπλ ηα  εηδηθά ηηκνιφγηα γηα θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, ζχκθσλα θαη 
κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεη ν Ν. 4071/12, άξζξν 10 παξαγξ.12.(Γηα όιν 
ηνλ Γήκν Λέζβνπ ) θαη γηα ην 2020.  

1.Πνιπηέθλσλ 

2.Σξηηέθλσλ 

3.κνλνγνλετθψλ  νηθνγελεηψλ* 

4.αλάπεξνη   = θ >   ηνπ 80% 

5.αλάπεξνη   = θ >    ηνπ 67% 

6.απφξσλ κε βηβιηάξην αλαζθάιηζηνπ ε βεβαίσζε θαηφρνπ θάξηαο ΚΔΑ     

ζε ηζρχ. 

7.καθξνρξφλησλ αλέξγσλ (άλσ ηνπ έηνπο)** 

Tέθλα άλσ ησλ 18 εηψλ ε γνλείο πνπ ζπλνηθνχλ κε ηνλ ππφ έληαμε 

θαηαλαισηή  ζηα θνηλσληθά ηηκνιφγηα , ηα εηήζηα  εηζνδήκαηα ησλ  

 ζα πξνζκεηξνχληαη ζην ζπλνιηθφ ππνινγηδφκελν εηζφδεκα. 

*    πξνζθφκηζε δηαδπγίνπ ε δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ εμ νινθιήξνπ 

επηκέιεηα δηαηξνθή παηδηψλ κε ειηθία έσο 24 εηψλ. 

**   1)   κφλν ζε άγακν ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα  

      2) ε πεξίπησζε δεπγαξηνχ πξνυπφζεζε λα είλαη θαη νη δπν 

καθξνρξφληνη άλεξγνη,  ζε ζπλάξηεζε κε ηα εηζνδήκαηα ηνπο θ ηελ 

πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

Αηηήζεηο ππαγσγήο ζηελ έληαμε εππαζώλ νκάδσλ γίλνληαη δεθηέο  

έσο ηελ  30/11/2020 κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηνπ 2019. 

 

 Γηα λα εληαρζνχλ νη θαηαλαισηέο ζηα θνηλσληθά ηηκνιφγηα πξέπεη λα 
έρνπλ εμνθιήζεη ή δηαθαλνλίζεη ηηο πξνεγνχκελεο νθεηιέο ηνπο κε ηελ 
Τπεξεζία θαη λα έρνπλ γηα ην αθίλεην πνπ ζα πξηκνδνηεζεί είηε ζπκθσλεηηθφ 
ζεσξεκέλν είηε παξαρσξεηήξην απφ θνηλσληθφ θνξέα είηε ζπκβφιαην 
ηδηνθηεζίαο. 

Σν ηηκνιόγην πνιπηέθλσλ-ηξηηέθλσλ ζα ηζρύεη γηα όζν δηάζηεκα  

ζπλνηθνύλ καδί ηα εμαξηεκέλα κέιε έσο 18 εηώλ(εκεξνινγηαθφ έηνο),  

είηε ζπνπδάδνπλ(ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε  θνίηεζεο)  έσο ην 24ν 

 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (εκεξνινγηαθφ έηνο) θαη εθόξνπ δσήο εθόζνλ  

παξνπζηάδνπλ αλαπεξία άλσ ηνπ 67%. 
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  Σα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη θαη ζα αλαλεψλεηαη ε ηζρχο 
ηνπο θάζε ρξφλν κε επζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ην αξγφηεξν 1 κήλα κεηά ηε 
ιήμε ππνβνιήο ηεο εηήζηαο  δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1). 

 

ηε κε έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ ππφ αλαλέσζε δηθαηνινγεηηθψλ  ην εηδηθφ  

ηηκνιφγην ζα δηαθφπηεηαη ρσξίο θακία εηδνπνίεζε θ ε Τπεξεζία ζα πξνρσξά  

ζε θαλνληθή ρξέσζε ζην επφκελν απφ ην ηξέρνλ ηξίκελν. 

 

 Σα παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε είλαη ηα εμήο: 

1. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο  θ  δήισζε Δ1     

2. Βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (φπνπ απαηηείηαη) (πξφζθαηε) θαη 

πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ εθφζνλ απαηηνχληαη. 

3. Βεβαίσζε πνιπηεθλίαο (πξναηξεηηθή θ εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη) 

4. Βεβαηψζεηο ζε ηζρχ ζεσξεκέλεο απφ ΚΔΠΑ ή ζεσξεκέλεο απφ αξκφδηα 

πγεηνλνκηθή  αξρή αλ είλαη εθφξνπ δσήο.(πνι.1088/17-4-15 αξ 5 παξ 5 

φπσο  ηξνπ/θε κε ηελ  πνι.1132/25-6-15 αξ 1 παξ 6) 

Σα άηνκα πνπ έρνπλ βεβαίσζε εθφξνπ δσήο δελ ζα πξνζθνκίδνπλ θάζε 
ρξφλν βεβαίσζε. 

5. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο 

6. Σίηινο ρξήζεο ηδηνθηεζίαο- ή -κηζζσηήξην ζεσξεκέλν ζε ηζρχ ε 

αλαξηεκέλν ζην TAXIS (κε απνδνρή) -ή Δ9κε αλαγξαθφκελε ηελ παξνρή 

ΓΔΗ ζε πξφζθαηε εθηχπσζε ηξέρνπλ έηνπο, θαζψο θ 1 ινγαξηαζκφ 

χδξεπζεο. 

7. Κάξηα αλεξγίαο (γηα καθξνρξφληα αλέξγνπο- άλσ ηνπ 12κελνπ) (φπνπ 

απαηηείηαη) 

8. Βηβιηάξην αλαζθάιηζησλ απφ Πξφλνηα ζε ηζρχ (φπνπ απαηηείηαη), Η θάξηα 

δηθαηνχρνπ ΚΔΑ. 

9. Έληππν  εθθαζαξηζηηθνχ ΔΝΦΙΑ  γηα απφδεημε χςνπο αμίαο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο. 

10. Αίηεζε Τπεχζπλε Γήισζε (ζα δίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία) 

 

<<<<<<<<<Αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο έσο ηελ 30/11/2020>>>>>>>>>>> 

 

 Σν θνηλσληθφ ηηκνιφγην ζα ρνξεγείηαη κφλν ζ’ έλα πδξφκεηξν πνπ 
αληηζηνηρεί αλά δηθαηνχρν, είηε αλήθεη ζηνλ ζχδπγν ή ζηελ ζχδπγν θ ζα αθνξά 
ηελ θαηνηθία ηνπ. 
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Α)   Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα : Άγακνη εσο100.000,00€ 

Έγγακνη έσο 200.000,00€ 

Β)   Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα (ΤΝΟΛΙΚΌ ΔΣΗΙΟ ΔΙΟΓΗΜΑ) 

(εμαηξείηαη από ηνλ ππνινγηζκό ην εμσηδξπκαηηθό επίδνκα γηα ηνπο 
παξαπιεγηθνύο κε αδπλακία θίλεζεο  -  ηπθινύο,   άλσ ηνπ 80% 
αλαπεξία.  

 

1. Πνιχηεθλνη: έσο 36.000 € νηθνγ. εηζφδεκα κε πξνζαύμεζε 3.000 € 

γηα θάζε επηπιένλ παηδί κεηά ηα πξψηα ηέζζεξα. 

2. Σξίηεθλνη: έσο 30.000 € νηθνγ. εηζφδεκα 

3. Μνλνγνλετθέο: έσο 18.000 € εηήζην νηθνγ. εηζφδεκα 

4. Αλάπεξνη = θ >    ηνπ 80% έσο 22.000€εηήζην νηθνγ. εηζφδεκα 

5. Αλάπεξνη = θ >    ηνπ 67% έσο 18.000 € εηήζην νηθνγ. εηζφδεκα 

6. Άπνξνη κε εηήζην εηζφδεκα έσο 3.000 € νηθνγ. εηζφδεκα 

    7.  Μαθξνρξφληα Άλεξγνη  κε εηήζην εηζφδεκα  έσο 3.000 € νηθνγ. εηζφδεκα 

 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχηαη ν θαηαλαισηήο πέξαλ ηνπ ελφο θνηλσληθνχ 
ηηκνινγίνπ ζα δηαηεξεί ην πην επλντθφ γη’ απηφλ, κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο.  

 

 

1ε πεξίπησζε: 50% έθπησζε επί ηεο αμίαο  έσο ηα 80θκ/ηξίκελν θαη αθνξά : 

 α) πνιχηεθλνπο, β) αλάπεξνπο = θ >    ηνπ 80%, γ) καθξνρξφληα  άλεξγνπο 

 

2ε πεξίπησζε: 30% έθπησζε επί ηεο αμίαο  έσο ηα 60θκ/ηξίκελν θαη αθνξά :  

α) ηξίηεθλνπο, β) αλάπεξνπο = θ >    ηνπ 67%, γ) κνλνγνλετθέο  νηθνγέλεηεο 

 

3ε πεξίπησζε: κεδεληθή ρξέσζε έσο ηα 60θκ/ηξίκελν, θ αθνξά απόξνπο 

 

Οη ππεξβάιινπζεο θαηαλαιψζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ζα 
ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηελ θιίκαθα πνπ ηζρχεη γηα ηα ινηπά ηηκνιφγηα.  

Η πάγηα ρξέσζε ηζρχεη γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο. 
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Οι αποφάςεισ Διοικθτικϊν Συμβουλίων τθσ ΔΕΥΑΛ παλαιϊν ετϊν με κζμα «ειδικά 

τιμολόγια» ςυνεχίηουν να ιςχφουν εκτόσ και αν τροποποιοφνται με τθν παροφςα. 

Τα 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 2020. 

 

 
 

Θ απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό  683/2019 

 
Στθ Γενικι Διευκφντρια ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ και κάκε άλλθ 
παραπζρα ενζργεια. 
 
Μετά τθ ςφνταξθ του το πρακτικό υπογράφεται όπωσ παρακάτω:  

Ο ΡΟΕΔΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
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