
 1 

                                                                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της αριθ. 17/2021 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης  
 
Αριθμός Απόφασης: 187/2021 
 
ΘΕΜA:  Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Βόλβης σύμφωνα με την ΚΥΑ 
135275/22-05-2017 (ΦΕΚΒ’ 1751/22.05.2017), με παράλληλη διεύρυνση ειδικών τιμολογίων για 
ευπαθείς ομάδες και εξέταση διεύρυνσης του αντικειμένου της ΔΕΥΑΒ στον τομέα της άρδευσης  
βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης κόστους – οφέλους. 
 
Στην Ασπροβάλτα σήμερα την 02 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. 
3358/28-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, που επιδόθηκε 
κανονικά σε όλους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ οικ.71342/06-11-2020 καθώς και των υπ’ αριθμ. 
163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. 
      Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα  και τα έντεκα (11), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

 
Ώρα έναρξης συνεδρίασης:  11:00 
Ώρα λήξης συνεδρίασης:      13:30 

 
Τα θέματα 1, 2 και 3 με αριθμό αποφάσεων 184/2021, 185/2021 και 186/2021 αντίστοιχα, 

δεν γραφόταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν ύστερα από ομόφωνη απόφαση των 
παρόντων να συζητηθούν ως επείγοντα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους δημοτικού 
συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

            

 
 
 
                                 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 
2. ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 
3. ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
5. ΔΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
6. ΣΕΡΑΜΠΙΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
7. ΚΑΛΙΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΦΑΝΗ  
9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
10. ΣΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
11. ΛΑΖΑΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗ (αποχώρησε 

κατά την συζήτηση του 8ου θέματος, 5ο 
της Η.Δ.)  

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.ΛΑΖΑΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗ (αποχώρησε κατά 
την συζήτηση του 8ου θέματος, 5ο της Η.Δ.) 
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Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας  εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόλβης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη λειτουργία της 

από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και  

αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 

οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες 

διατάξεις», καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

  

Ωστόσο, με την αριθ.  οικ. 135275/2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ τεύχος 

Β΄ 1751/2017) με τίτλο «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών 

ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες 

χρήσεις του» και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (όπως προβλέπεται στο άρθρο 9), η τιμολογιακή 

πολιτική των ΔΕΥΑ πρέπει πλέον να λαμβάνει υπόψη την ανάκτηση του χρηματοοικονομικού 

κόστους, του κόστους φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού κόστους. 

 

Επίσης, όπως αναφέραμε στην αρχή, ο Ν. 4483/2017 ήρθε για να τροποποιήσει τον ιδρυτικό Ν. 

1069/1980. Με το νόμο αυτό το ειδικό τέλος που υπολογίζεται σε 80% επί της αξίας του νερού 

που καταναλώνεται αποκτά προαιρετικό χαρακτήρα. Εφόσον οι ΔΕΥΑ δεν έχουν οικονομικές 

υποχρεώσεις που να σχετίζονται με τους σκοπούς επιβολής του. Θα πρέπει επίσης να 

σημειώσουμε πως η κατανάλωση ύδατος φορολογείται με 13% ενώ το ειδικό τέλος φορολογείται 

με 24%. Επομένως η επιβολή του ειδικού τέλους έχει ως αποτέλεσμα τη διαφορά των έντεκα (11) 

ποσοστιαίων μονάδων στο ΦΠΑ να την επιβαρύνεται ο καταναλωτής. 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

Για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Βόλβης από την τελευταία της τροποποίηση το 2014 

έως και σήμερα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:  

 

1. Εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες, ως 

ακολούθως:  

     1η κλίμακα 0 - 100 μ3,  με μηδενική χρέωση   

     2η κλίμακα 101 - 150 μ3, με χρέωση 0,30 € ανά μ3  

     3η κλίμακα 151 - 200 μ3, με χρέωση 0,32 € ανά μ3 

     4η κλίμακα 201 - 250 μ3, με χρέωση 0,35 € ανά μ3  

     5η κλίμακα 251 - 300 μ3, με χρέωση 0,38 € ανά μ3  

     6η κλίμακα 301 - 350 μ3, με χρέωση 0,40 € ανά μ3   

ΑΔΑ: ΨΘΛΣΟΛΛ0-ΦΟΒ



 3 

     7η κλίμακα 351 - 400 μ3, με χρέωση 0,42 € ανά μ3  

     8η κλίμακα 401 > μ3, με χρέωση 0,45 € ανά μ3  

 

2. Εφαρμόζει κλιμακωτό τιμολόγιο για τον Δήμο Βόλβης, ως ακολούθως:  

     1η κλίμακα 0 - 500 μ3, με χρέωση 0,10 € ανά μ3 

     2η κλίμακα 501 > μ3, με χρέωση 0,45 € ανά μ3 

 

3. Εφαρμόζει πάγιο ύδρευσης 22,35 €/6μηνο (44,70 €/έτος) 

4. Εφαρμόζει πάγιο αποχέτευσης 20,00 €/6μηνο (40,00 €/έτος)  

5. Επιβάλλει ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού  

6. Δεν επιβάλλει τέλος συντήρησης υδρομέτρου  

7. Εκδίδει δύο λογαριασμούς το χρόνο (ανά 6μηνο και έτος) 

8. Παρέχει έκπτωση 50% σε πολύτεκνους έως 200 μ3 

9. Παρέχει έκπτωση 30% σε κοινότητες που υδροδοτούνται από πηγές (Αρέθουσα, Λευκούδα και 

Στεφανινά).  

 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΕΥΑΒ 

Ο πίνακας του Χρηματοοικονομικού Κόστους της ΔΕΥΑΒ κατά την τελευταία πενταετία 2016-

2020 παρουσιάζει συνοπτικά την χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΑΒ 2016-2020 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2016 2017 2018 2019 2020 

Αγορές αναλώσιμων υλικών 245.302,82 117.692,75 92.508,63 72.543,70 245.377,38 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 270.112,28 289.101,74 343.88 ,39 250.781,66 415.774,98 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 176.030,77 158.555,62 149.910,64 139.708,19 202.827,76 

Παροχές τρίτων (Ρεύμα 
παραγωγής, συντηρήσεις κ.α.) 1.048.741,53 950.315,77 1.074.904,43 1.196.668,39 1.196.266,22 

Φόροι - Τέλη 1.645,35 1.524,38 1.2 3,32 3.321,37 1.622,06 

Διάφορα έξοδα 39.853,70 36.023,85 52.876,09 34.828,36 54.076,95 

Τόκοι & Συναφή έξοδα 1.128,97 1.959,12 2.719,58 4.269,88 2.868,13 

Αποσβέσεις παγίων 373.298,23 369.250,34 343.541,13 335.879,91 338.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.156.113,6 1.924.423,57 2.061.558,21 2.038.001,46 2.457.313,48 

      

ΕΣΟΔΑ 2016 2017 2018 2019 2020 

Πωλήσεις 1.696.605,37 1.467.178,97 1.379.256,59 1.644.792,21 1.593.621,98 

Λοιπά οργανικά έσοδα 574.718,13 68.614,45 574.869,53 32.510,91 420.560,82 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.271.323,50 1.535.793,42 1.954.126,12 1.677.303,12 2.014.182,80 

      

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 115.209,85 -388.630,15 -107.432,09 -360.698,34 -443.130,68 

  

Αναλύοντας τα σημαντικότερα από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως: 
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α) Στα λειτουργικά έξοδα παρατηρούμε ότι το σημαντικότερο μέρος καταλαμβάνει η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλό διότι τα τελευταία έτη 

ολοκληρώθηκε η μεταφορά των αντλιοστασίων από το Δήμο Βόλβης στη ΔΕΥΑΒ. Επίσης με τη 

νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ από τον Σεπτέμβριο του 2019 επιβλήθηκε μεσοσταθμική 

αύξηση στο κόστος ενέργειας σε ποσοστό 12%.     

β) Παρατηρείται σημαντική αύξηση του μισθολογικού κόστους δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΒ κατά τα 

τελευταία έτη ήταν υπο-στελεχωμένη όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό της. Προκειμένου να 

περιορίσει το πρόβλημα, συμμετείχε σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ενώ προχώρησε και σε  πολλές 

προσλήψεις οκτάμηνης και δίμηνης διάρκειας. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την πολύ 

σημαντική αύξηση του κόστους μισθοδοσίας.   

γ)  Επίσης, ο δείκτης των αποσβέσεων παγίων είναι εξίσου σημαντικός και όσο υψηλότερος είναι 

τόσο περισσότερο αυξάνει το χρηματοοικονομικό κόστος. Με τον Ν. 4308/2014 καθιερώθηκαν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που λειτουργούν με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στη 

σύνταξη των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να υπολογίσουν τις αποσβέσεις των παγίων δηλαδή να εκτιμήσουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια την απώλεια της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς και τη διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, έχει συντάξει 

μελέτη για την επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων με σκοπό την ανάκτηση 

του χρηματοοικονομικού κόστους. Συμπερασματικά η μελέτη αυτή αναφέρει πως είναι δυνατή η 

αύξηση της ωφέλιμης ζωής των παγίων της ΔΕΥΑΒ και η παράλληλη μείωση του κόστους των 

αποσβέσεων παγίων χρήσης στο μισό. 

δ) Στα οργανικά έσοδα η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων προέρχεται από τις Πωλήσεις των 

υπηρεσιών της που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς ύδρευσης που πληρώνουν οι 

καταναλωτές του Δήμου Βόλβης. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως σύμφωνα με στοιχεία που 

προκύπτουν από τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών, οι απαιτήσεις που έχει λαμβάνειν η 

ΔΕΥΑΒ ξεπερνούν τα πέντε (5) εκ. €. Το μέγεθος αυτό αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα της 

Δημοτικής Επιχείρησης, που επιδεινώνεται συνεχώς λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης 

και λόγω των αρνητικών συνεπειών που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 στο σύνολο του 

πληθυσμού.   

ε) Η συνολική εικόνα του χρηματοοικονομικού κόστους της πενταετίας 2016-2020 μας δείχνει 

πως η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες αφού τα οργανικά της έσοδα δεν καλύπτουν τα 

λειτουργικά της έξοδα.  

στ) Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία η ΔΕΥΑ Βόλβης δεν καλύπτει το χρηματοοικονομικό κόστος 

όπως θα έπρεπε σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων. Επομένως πρέπει 

να προβεί άμεσα σε αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της, ώστε αφενός με τη νέα 

τιμολόγηση να επιτύχει την ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους, όπως απαιτείται από την 

απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και αφετέρου να βελτιώσει τους οικονομικούς της 
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δείκτες και τη ρευστότητά της ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται 

και να αποτελεί μία υγιή επιχείρηση.     

 

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

➢ Κατάργηση Ειδικού Τέλους 80% που επιβαρύνει τον καταναλωτή με ΦΠΑ 24% και 

ενσωμάτωσή του στην τιμή του ύδατος ώστε να επιβαρύνει τον καταναλωτή με το 

μικρότερο ΦΠΑ του 13%. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται κέρδος για τον καταναλωτή 

της τάξεως του 11%.  

➢ Έκδοση τριών λογαριασμών κατά τη διάρκεια του έτους δηλαδή έκδοση ενός λογαριασμού 

ανά τετράμηνο. Δύο έναντι λογαριασμοί και ένας εκκαθαριστικός για την ύδρευση. 

Επιπρόσθετα θα εκδίδεται ένας λογαριασμός για όσους είναι συνδεδεμένοι με το 

αποχετευτικό δίκτυο που θα περιλαμβάνει μόνο τα τέλη αποχέτευσης.  

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης αφού οι 

λογαριασμοί θα πληρώνονται σε πιο τακτά διαστήματα από τους καταναλωτές. Επίσης η 

επιβάρυνση για τον καταναλωτή θα επιμερίζεται σε τρεις λογαριασμούς από δύο που είναι 

σήμερα με αποτέλεσμα την πιο εύκολη αποπληρωμή τους. 

➢ Καθορίζεται πάγιο ύδρευσης για οικιακούς χρήστες 52,50 € 

➢ Καθορίζεται πάγιο ύδρευσης για Επαγγελματίες - Τουριστικά Καταλύματα -Καταστήματα 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Δημόσιο - Δήμο – ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ Δήμου Βόλβης - Δομές 

Φιλοξενίας Μεταναστών και Κτηνοτρόφους 78,00 € το έτος. 

➢ Προτείνεται εφαρμογή κλιμακωτού τιμολογίου ως εξής:  

      

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
(σε κυβικά) 

ΟΙΚΙΑΚΟΙ 
ΧΡΗΣΤΕΣ 

(τιμή σε €) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(τιμή σε €) 

 

 
 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
(σε κυβικά) 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ –  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

0-50 μ3 0,00 € 0,00 € 0-100 μ3 0,30 € 

51-100 μ3 0,15 € 0,15 € 101-150 μ3 0,60 € 

101-150 μ3 0,54 € 0,60 € 151-200 μ3 0,65 € 

151-200 μ3 0,58 € 0,65 € 201-250 μ3 0,70 € 

201-250 μ3 0,70 € 0,70 € 251-300 μ3 0,75 € 

251-300 μ3 0,75 € 0,75 € 301-350 μ3 0,80 € 

301-350 μ3 0,80 € 0,80 € 351-400 μ3 0,85 € 

351-400 μ3 0,85 € 0,85 € 401-500 μ3 0,90 € 

401 και 
άνω 0,90 € 

0,90 € 501 και άνω 1,00 € 

 

➢ Για το κτηνοτροφικό τιμολόγιο προτείνεται σταθερή κλίμακα με χρέωση 0,30 € ανά κυβικό. 
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➢ Για το Δημόσιο/Δήμο/ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ Δήμου Βόλβης/Δομές Φιλοξενίας Μεταναστών 

προτείνεται σταθερή κλίμακα με χρέωση 0,60 € ανά κυβικό. 

 

➢ Για το αρδευτικό δίκτυο ύδρευσης προτείνεται εφαρμογή κλιμακωτού τιμολογίου ως 

εξής: 

       

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

(σε κυβικά) 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ < 100 τ.μ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ > 100 τ.μ. 

0-100 μ3 0,30 € 0,60 € 

101-150 μ3 0,60 € 1,20 € 

151-200 μ3 0,65 € 1,30 € 

201-250 μ3 0,70 € 1,40 € 

251-300 μ3 0,75 € 1,50 € 

301-350 μ3 0,80 € 1,60 € 

351-400 μ3 0,85 € 1,70 € 

401-500 μ3 0,90 € 1,80 € 

501 και άνω 1,00 € 2,00 € 

  

• Το πάγιο για εκτάσεις < 100 τ.μ. καθορίζεται στα 52,50 € 

• Το πάγιο για εκτάσεις > 100 τ.μ. καθορίζεται στα 105,00 €  

 

➢   Καθορίζεται τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου 1,5 € με την έκδοση λογαριασμού. 

 

➢ Το πάγιο αποχέτευσης (για ακίνητα που είναι συνδεδεμένα με το αποχετευτικό δίκτυο) 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

• Για τις οικίες σε 40 € το έτος 

• Για τους επαγγελματίες σε 60 € το έτος 

• Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

Δημόσιο σε 100 € το έτος. 

 

➢ Προβλέπονται μειώσεις σε λογαριασμούς στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

• Νερό ακατάλληλο προς πόση: στους οικισμούς που το νερό χαρακτηρίζεται  

ακατάλληλο προς πόση παρέχεται έκπτωση 50% στην αξία της κατανάλωσης για το 

χρονικό διάστημα που το νερό χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο. Από την έκπτωση 

εξαιρούνται οι ενταγμένοι στο κτηνοτροφικό και αρδευτικό τιμολόγιο.    

• Υδροδότηση από πηγές: Στους οικισμούς που υδρεύονται αποκλειστικά από πηγές 
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παρέχεται έκπτωση 30% επί του συνολικού λογαριασμού (ΜΟΝΟ για οικιακούς 

χρήστες). Για τους οικισμούς που υδρεύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% από 

πηγές, έκπτωση 15% στην αξία του νερού επί του συνολικού λογαριασμού (ΜΟΝΟ για 

οικιακούς χρήστες). 

 

➢  Κοινωνικό τιμολόγιο:  

Προτείνεται η διεύρυνση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που θα δικαιούνται 

κοινωνικό τιμολόγιο σε περισσότερες κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. Πολύτεκνοι: έως 20.000 € οικογενειακό εισόδημα με προσαύξηση 3.000 € για κάθε 

επιπλέον παιδί μετά τα πρώτα τέσσερα 

2. Τρίτεκνοι: έως 12.000 € οικογενειακό εισόδημα 

3. Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 12.000 € ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα 

4.  Άτομα με αναπηρίες 

• Ανάπηροι = κ > του 80%: έως 22.000€ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

• Ανάπηροι = κ > του 67%: έως 18.000 € ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

• Παραπληγικοί – Τετραπληγικοί   

5. Καρκινοπαθείς 

6. Νεφροπαθείς 

7. Άποροι με βιβλιάριο ανασφάλιστου: έως 3.000 € οικογενειακό εισόδημα 

8. Μακροχρόνια άνεργοι (άνω του έτους): έως 3.000€ οικογενειακό εισόδημα 

9. Χαμηλοσυνταξιούχοι: έως 12.000 € οικογενειακό εισόδημα 

 

* Τέκνα άνω των 18 ετών ή γονείς που συνοικούν με τον υπό ένταξη καταναλωτή στα 

κοινωνικά τιμολόγια, τα ετήσια εισοδήματα των θα προσμετρούνται στο συνολικό 

υπολογιζόμενο εισόδημα. 

* Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δικαιούται πέραν του ενός κοινωνικού τιμολογίου θα 

διατηρεί το πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευθύνη της υπηρεσίας. 

* Εξαιρείται από τον υπολογισμό το εξωιδρυματικό επίδομα για τους παραπληγικούς με 

αδυναμία κίνησης και τυφλούς (άνω του 80% αναπηρία).    

 

Αναλυτικότερα: 

1. Στις πολύτεκνες οικογένειες παρέχεται έκπτωση 50% στην αξία της κατανάλωσης για τα 

πρώτα 200 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο 

έτος εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση 

οικογενείας με τέσσερα παιδιά, όπου υπάρχει ενηλικίωση του 1ου τέκνου, η οικογένεια θα 

εντάσσεται στην κατηγορία των τρίτεκνων κ.ο.κ.) 

2. Στις τρίτεκνες οικογένειες παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 
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150 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο έτος 

εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση που πρώτο 

τέκνο ενηλικιωθεί παύει η έκπτωση). 

3. Στις μονογονεϊκές οικογένειες παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα 

πρώτα 150 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο 

έτος εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση που 

πρώτο τέκνο ενηλικιωθεί παύει η έκπτωση). 

4. Στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80% παρέχεται έκπτωση 50% στην αξία της 

κατανάλωσης για τα πρώτα 200 κυβικά/έτος. 

    Στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της 

κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος. 

5. Τετραπληγικοί - Παραπληγικοί – Νεφροπαθείς - Καρκινοπαθείς  

    Στην παραπάνω κατηγορία έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 150 

κυβικά/έτος. 

6. Σε δημότες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλβης, που είναι άτομα/οικογένειες που είναι 

αποδεδειγμένα άπορα ανίκανα προς εργασία και όχι άνεργα ή ανήκοντα σε ευπαθείς ομάδες, 

στερούμενοι οιουδήποτε εισοδήματος, παρέχεται έκπτωση 100% για τα πρώτα 100 

κυβικά/έτος. 

7. Στους μακροχρόνια άνεργους έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 200 

κυβικά/έτος. 

8. Σε δημότες μόνιμους κάτοικους του Δήμου Βόλβης που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άνω των 75 

ετών και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 8.000 € ετησίως παρέχεται 

έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος. 

 

➢   Έκπτωση 10% επί της αξίας κατανάλωσης του νερού για την εμπρόθεσμη πληρωμή των 

λογαριασμών. 

 

           Η έκπτωση συνέπειας εξόφλησης λογαριασμών θα χορηγείται με τους παρακάτω όρους: 

1. Ο χρήστης να έχει προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική 

εφαρμογή ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ. 

2. Στην επικαιροποίηση στοιχείων ο χρήστης να έχει επιλέξει την αποστολή μόνο ηλεκτρονικών 

λογαριασμών 

3. Να έχει εξοφλήσει τρέχοντα λογαριασμό έως και την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται 

σ’ αυτόν (Ημερομηνία Λήξης), ο οποίος δεν βαρύνεται με ανεξόφλητες ή μη διακανονισμένες 

οφειλές.  

     

     Οι παραπάνω όροι θα πρέπει να ισχύουν συγχρόνως την ημερομηνία εξόφλησης του 

τρέχοντος λογαριασμού. 
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     Η έκπτωση συνέπειας θα αφορά έκπτωση 10% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης 

νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής). Στοιχεία του λογαριασμού όπως το πάγιο και οι τόκοι, δεν 

επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας. Η παρούσα θα αφορά όλες τις κατηγορίες 

καταναλωτών. 

 

    Η έκπτωση συνέπειας θα υπολογίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που πληρώνεται 

εμπρόθεσμα και το ποσό της έκπτωσης θα εμφανίζεται στον καταναλωτή στον πρώτο έναντι 

επόμενο μετά την εκκαθάριση. 

 

➢  Έκπτωση 1€ ανά λογαριασμό με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής 

πληρωμής του λογαριασμού (θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου). 

 

➢  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Άγαμοι έως 100.000,00 €  

• Έγγαμοι με τεκνά  έως 200.000,00 € 

 

Επιπλέον, για τη χορήγηση στους ανωτέρω της προβλεπόμενης μείωσης, θα ισχύουν 

σωρευτικά και τα κάτωθι: 

• Η μείωση θα αφορά μόνο σε οικίες και όχι σε επαγγελματικές στέγες. 

• Η μείωση θα αφορά μόνον στην πρώτη και κύρια κατοικία. 

• Η μείωση αφορά το κόστος της αξίας του νερού που καταναλώνεται πέραν του παγίου 

(πέραν των απόρων )   

• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή 

της ιδιότητας)  θα κατατίθενται και θα ανανεώνεται η ισχύς τους κάθε χρόνο με ευθύνη 

των καταναλωτών το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη της υποβολής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. Σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών η υπηρεσία θα 

διακόπτει το ευνοϊκό τιμολόγιο και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στον επόμενο 

λογαριασμό.  

• Η μείωση του κοινωνικού τιμολογίου θα αφορά μόνο για εμπρόθεσμες πληρωμές 

λογαριασμών (πέραν των απόρων) . Εάν κατά τον ετήσιο επανέλεγχο - επικαιροποίηση 

των δικαιολογητικών υπάρχουν απλήρωτοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί, η υπηρεσία θα 

διακόπτει το ευνοϊκό τιμολόγιο και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στον επόμενο 

λογαριασμό.  

Για το 2021 και μόνο τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ θα χρεωθούν πάγιο 171 ευρώ 

ανά δημοτικό ακίνητο χωρίς χρέωση της αξίας κατανάλωσης καθότι είμαστε στην διαδικασία 

τοποθέτησης υδρομέτρων. 

 Για τα υπόλοιπα τέλη παρατίθενται τιμές στον πίνακα που ακολουθεί : 
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Αιτιολογία 
Ποσά σε 

€ 
Φ.Π.Α.  
24% 

Σύνολο 
σε € 

Δικαίωμα υδροδότησης διαχωρισμένων-
ανεξαρτητοποιημένων διακεκριμένων 

χώρων οικοδομών οι οποίοι μέχρι και την 
31-12-2011 υδροδοτούταν από κοινό 
υδρόμετρο. Για κάθε τοποθέτηση νέου 

υδρομέτρου σε ήδη υδροδοτούμενο χώρο. 

60,48 € 14,52 € 75,00 € 

Δικαίωμα σύνδεσης κάθε υδρομέτρου για 
παροχή διατομής αγωγού έως 3/4'' μέχρι 

και διπλοκατοικίες δεν καταβάλλεται 
πρόσθετο τέλος. 

161,29 € 38,71 € 200,00 € 

Δικαίωμα σύνδεσης κάθε διακεκριμένης 
ιδιοκτησίας, (σε πολυκατοικία, ή 

συγκρότημα ήδη συνδεδεμένων με 
κεντρική παροχή) με ιδιαίτερη 

διακλάδωση διατομής μέχρι 3/4''. Το 
κοινόχρηστο υδρόμετρο πολυκατοικίας 
(τριπλοκατοικίας και άνω) δεν πληρώνει 
το δικαίωμα σύνδεσης το οποίο θωρείται 

ότι έχει ήδη καταβληθεί με την αρχική 
σύνδεση της πολυκατοικίας. Το 

κοινόχρηστο υδρόμετρο δεν 
απαλλάσσεται από την εγγύηση 

κατανάλωσης. 

161,29 € 38,71 € 200,00 € 

Δικαίωμα σύνδεσης με το υδρευτικό 
δίκτυο (Δεν περιλαμβάνονται υλικά) 

Για παροχές μεγαλύτερες των 3/4'' 
απαιτείται έγκριση από το τεχνικό 

συνεργείο της ΔΕΥΑΒ 

Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 
διατομή αγωγού  1/2''  

150,00 € 36,00 € 186,00 € 

Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 
διατομή αγωγού 3/4''. 

200,00 € 48,00 € 248,00 € 

Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 
διατομή αγωγού 1'' 

250,00 € 60,00 € 310,00 € 

Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 
διατομή αγωγού 1 1/2'' 

300,00 € 72,00 € 372,00 € 

Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 
διατομή αγωγού 2'' 

400,00 € 96,00 € 496,00 € 

Δικαίωμα σύνδεσης μη πόσιμου νερού 
όπου υπάρχει δίκτυο εώς 3/4'' 

64,52 € 15,48 € 80,00 € 

Επανασύνδεση υδρομέτρου   

Επανασύνδεση υδρομέτρου του οποίου η 
διακοπή έγινε με αίτημα καταναλωτή 

30,00 € 7,20 € 37,20 € 
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Επανασύνδεση υδρομέτρου που έχει 
διακοπεί λόγω χρέους. Διπλασιάζεται 
κάθε φορά εφόσον ο καταναλωτής δεν 

είναι συνεπής στην εξόφληση 
λογαριασμών με μέγιστο τα 120,00€ 

30,00 € 7,20 € 37,20 € 

Επανασύνδεσης παλιάς υφιστάμενης 
παροχής 

30,00 € 7,20 € 37,20 € 

Κατανάλωση μη πόσιμου ύδατος 
υπολογιζόμενη ανά στρέμμα ανά μήνα 

(όταν δεν υπάρχει υδρόμετρο)  
10μ3/ στρέμμα πλέον ΦΠΑ 

Τέλος ελέγχου υδρομέτρου με αίτηση του 
Δημότη. (Σε περίπτωση που ο Δημότης 
έχει δίκαιο δεν επιβάλλεται το σχετικό 

τέλος). 

10,00 € 2,40 € 12,40 € 

Παράνομη σύνδεση (ή επανασύνδεσης) 
υδρομέτρου. Επιβολή προστίμου : 

α) 1.000,00 € για επαγγελματικούς 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

ξενοδοχειακές μονάδες και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, κτηνοτροφικές 

μονάδες και αγροτεμάχια που 
αρδεύονται                                             

β) 500,00 € για οικίες και λοιπούς 
επαγγελματικούς χώρους. Σε 

περίπτωση που το μέγεθος της 
κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το 

Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην 
εισαγγελία για τα περαιτέρω. 

Σε περίπτωση επανάληψης της 
υδροκλοπής το πρόστιμο κάθε φορά 

θα διπλασιάζεται. 

Υδρόμετρο 
Θολό/Χαλασμένο/Σταματημένο το οποίο 
μετά από υπόδειξη αρμόδιου υπαλλήλου 
της ΔΕΥΑΒ δεν αντικαθίσταται. Χρέωση 

Μέσου Όρου 3 προηγούμενων 
καταναλώσεων όπου το υδρόμετρο 
λειτουργούσε και επιβολή προστίμου : 

α) 1.000,00 € για επαγγελματικούς 
χώρους β) 300,00€ για οικίες  

Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου 322,58 € 77,42 € 400,00 € 

Παράνομη χρήση κοινόχρηστου 
πυροσβεστικού κρουνού ή τοποθέτηση 

και χρήση σε ιδιωτικό χώρο. 
322,58 € 77,42 € 400,00 € 

Κάλυψη υδρομέτρου ή του φρεατίου του 
με υλικά ώστε να μην είναι δυνατός ο 

έλεγχός του 
201,61 € 48,39 € 250,00 € 
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Χρέωση ενδεικτικών καταναλώσεων για 
υδρόμετρα τα οποία βρίσκονται 

τοποθετημένα σε χώρο που δεν μπορεί 
να υπάρχει πρόσβαση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

και παρά την ειδοποίηση των χρηστών 
αυτοί δεν προβαίνουν στις απαιτούμενες 
ενέργειες για να καταστήσουν δυνατό τον 

έλεγχο των υδρομέτρων.       

α) Ελάχιστη κατανάλωση: 150μ3 /έτος   
β) Αν δεν συμμορφωθεί πρόστιμο 

υδροκλοπής                                            
γ) Εάν για 3η φορά δεν υπάρξει 

συμμόρφωση Διακοπή υδροδότησης 

Χρέωση υδρομέτρων τα οποία δεν έχουν 
καταμετρηθεί 

Χρέωση Μέσου Όρου των τριών 
τελευταίων καταναλώσεων όπου έγινε 

καταμέτρηση 

Θραύσεις αγωγών ύδρευσης από 
υπαιτιότητα τρίτων. Ελάχιστη χρέωση ανά 
μέτρου μήκους και ανά διατομή αγωγού 
ύδρευσης με επιφύλαξη και πρόσθετα 
(καθιζήσεις οδοστρωμάτων, φρεατίων, 

πεζοδρομίων, σημαντικές απώλειες 
νερού, πολύωρες διακοπές υδροδότησης 

κ.λ.π.) (ανά μέτρου μήκους) 

  

Για αγωγούς διαμέτρου εώς 125mm 161,29 € 38,71 € 200,00 € 

Για αγωγούς διαμέτρου μεγαλύτερους των 
125mm 

322,58 € 77,42 € 400,00 € 

Θραύσεις αγωγών αποχέτευσης από 
υπαιτιότητα τρίτων. Σε περίπτωση που 

από την θραύση του αγωγού 
δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα 

(όπως καθιζήσεις - μολύνσεις - 
πλημμύρες κ.λ.π.) θα εκτιμηθούν οι ζημιές 

και θα χρεωθούν. 

282,26 € 67,74 € 350,00 € 

Κάλυψη από τρίτους καλυμμάτων 
φρεατίων αποχέτευσης - ύδρευσης - 

σχαρών συλλογής ομβρίων βανών κ.λ.π. 
και μη ανύψωση αυτών σε περίπτωση 

δημιουργίας νέου τάπητα ή νέου δαπέδου 
υψηλότερα της επιφάνειας  του είναι 
κατασκευασμένα    τα     ανωτέρω.                            
Η επιχείρηση σε περίπτωση που 

δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από την 
ανωτέρω παρέμβαση τρίτου (π.χ. 
πλημμύρα λόγω εμφραξης σχάρας 

φρεατίου ομβρίων) θα προβεί σε εκτίμηση 
της ζημιάς και θα την χρεώσει πρόσθετα.  

201,61 € 48,39 € 250,00 € 

Παράνομη σύνδεση αποχέτευσης 322,58 € 77,42 € 400,00 € 

Μεταφορά υδρομέτρου σε νέο φρεάτιο 
(τεμάχιο). 

56,45 € 13,55 € 70,00 € 

Μετακίνηση - μετατόπιση υδρομέτρου με 
υποχρεωτική αλλαγή δικτύου ιδιωτικής 

παροχής (τεμάχιο) 
201,61 € 48,39 € 250,00 € 
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Αλλαγή παροχής από τον κεντρικό αγωγό 
έως την ρυμοτομική γραμμή 

150,00 € 36,00 € 186,00 € 

Υποχρεωτική αλλαγή δικτύου ιδιωτικής 
παροχής  ύδρευσης (λόγω παλαιότητας 
δικτύου) από τον κεντρικό αγωγό μέχρι 

φρεατίου πλησίον της ρυμοτομικής 
γραμμής. Περιλαμβάνονται όλες οι 

εργασίες τομών καθαίρεσης εκσκαφής 
επανεπίχωσης κατασκευής αγωγού με 
μικρουλικά, Για τις ως άνω περιπτώσεις 

ορίζεται κατ' αποκοπή εισφορά τελών ως 
ακολούθως 

  

Τέλος αντικατάστασης δικτύου 
μονοκατοικίας - διπλοκατοικίας 

40,32 € 9,68 € 50,00 € 

Τέλος αντικατάστασης δικτύου 
πολυκατοικίας 

56,45 € 13,55 € 70,00 € 

Κατασκευή νέου φρεατίου κοντά στη 
ρυμοτομική γραμμή ή ανακατασκευή ή 

πλήρης επισκευή του παλιού 
56,45 € 13,55 € 70,00 € 

Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης 56,45 € 13,55 € 70,00 € 

Αλλαγή βάνας (συμπεριλαμβάνονται τα 
υλικά) 

24,19 € 5,81 € 30,00 € 

Τέλος υποχρεωτικής αλλαγής συνδέσεων 
δικτύου αποχέτευσης λυμάτων με φρεάτιο 
ήδη κατασκευασμένο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

κοντά στη ρυμοτομική γραμμή 

56,45 € 13,55 € 70,00 € 

Τέλος εκκένωσης βόθρου 56,45 € 13,55 € 70,00 € 

Τέλος απόφραξης βόθρου 56,45 € 13,55 € 70,00 € 

Εγγυήσεις αλλαγής ονόματος σε 
περίπτωση ενοικιάσεων (επιστρέφονται 
ατελώς με την αποχώρηση από το 
μίσθωμα και την εκκαθάριση των 
λογαριασμών)   

Εγγύηση αλλαγής ονόματος για οικίες 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

Εγγύηση αλλαγής ονόματος για 
επαγγελματικούς χώρους 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

 

 

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής. 

 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέγοντας τα εξής : 

Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική  

• καταργεί το ειδικό τέλος 80%, και  αναπροσαρμόζει την τιμή ανά κυβικό, έτσι ώστε η συνολική 

τιμή ανά κυβικό να ισούται με το άθροισμα της υφιστάμενης τιμής πλέον 80% ώστε να υπάρξει 

στον καταναλωτή  μείωση  στο λογαριασμό ύδρευσης κατά 11% σε όσους καταναλώνουν έως 
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200m3 και να μπορεί να τηρείται η αρχή της ανάκτησης των υπηρεσιών ύδατος με βάση την Αποφ. 

135275/2017 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων. Για καταναλώσεις μεγαλύτερες των 200 κυβικών 

προσαρμόζεται η τιμή κόστους των κυβικών ώστε να απορροφήσουν και την διαφορά που 

προκύπτει από το ΦΠΑ. 

• αυξάνει το πάγιο κατά 0,5€ περίπου το μήνα προκειμένου να καλυφθεί το μεγαλύτερο κόστος 

της αύξησης της ενέργειας αλλά και το κόστος ετοιμότητας των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 

• εισάγει ελάχιστο συντελεστή χρέωσης στα 0,15 € το κυβικό στις μικρές καταναλώσεις από 51 

έως 100 κυβικά προκειμένου να επωμιστούν μέρος του κόστους και οι καταναλωτές που έχουν 

παραθεριστικές οικίες και χρησιμοποιούν το νερό της ύδρευσης  για  μικρό χρονικό διάστημα. 

• H τιμολόγηση της αποχέτευσης διατηρείται ως έχει μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της ΕΕΛ 

Βρασνών- Σταυρού πέραν της διαφοροποίησης των παγίων για επαγγελματίες και τουριστικά 

καταλύματα και Δημόσιο. 

• θεσμοθετεί τέλος για την συντήρηση και  αντικατάσταση υδρομέτρου 1,5 € ανά έκδοση 

λογαριασμού ύδρευσης το οποίο θα προορίζεται για τη συντήρηση και αντικατάσταση των 

υδρομέτρων με νέας τεχνολογίας.  

• Καθορίζει διαφορετικά τιμολόγια για οικιακούς χρήστες, επαγγελματίες, τουριστικά καταλύματα και 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κτηνοτρόφους και όσους χρησιμοποιούν το νερό για 

άρδευση. 

• Καθορίζει ποσοστό μείωσης στο κοινωνικό τιμολόγιο με διευρυμένα κριτήρια.  

• Επιβραβεύει τους συνεπείς καταναλωτές. 

Στόχοι νέας τιμολογιακής πολιτικής 

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω με την νέα προτεινόμενη  τιμολογιακή πολιτική: 

-    1ον υπολογίζουμε ότι θα καλύπτεται  το χρηματοοικονομικό κόστος,  

- 2ον διορθώνουμε στρεβλώσεις και αδικίες της προηγούμενης τιμολογιακής πολιτικής, 

καταργώντας το ειδικό τέλος 80% και δημιουργώντας νέα τιμολόγια με διαφορετική 

χρέωση ανά κατηγορία καταναλωτή, 

- 3ον δημιουργούμε μια νέα κατηγορία χρέωσης στα 51 έως 100 κυβικά με 0,15/m3  στοχεύοντας 

στην αύξηση των εσόδων μας από την αξία του νερού που καταναλώνουν οι χιλιάδες 

παραθεριστικές κατοικίες της περιοχής μας. Έχει υπολογιστεί ότι στο σύντομο χρονικό 

διάστημα το οποίο διαμένουν στην περιοχή μας οι παραθεριστές καταναλώνουν κατά μέσο όρο 

περίπου 85 κυβικά νερό με αποτέλεσμα με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα τιμολόγηση να μην 

χρεώνονται την αξία του νερού που καταναλώνουν,  

- 4ον δημιουργούμε νέα κατηγορία χρέωσης για το κτηνοτροφικό τιμολόγιο με σταθερή 

χρέωση 0,30/m3 για όλα τα κυβικά κατανάλωσης με αποτέλεσμα το κόστος της αξίας του νερού 

στις κτηνοτροφικές μονάδες να είναι μειωμένο  σε σχέση με το κόστος της αξίας του νερού των 
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υπολοίπων χρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε αυτόν τον κλάδο της τοπικής μας 

οικονομίας, τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι με μεγάλες δυσχέρειες και κακουχίες 

προσπαθούν να επιβιώσουν οικονομικά ενώ παράλληλα συμβάλλουν μέγιστα στην τοπική 

περιφερική οικονομία, των περιφερικών οικισμών του Δήμου μας, 

- 5ον διευρύνουμε το κοινωνικό τιμολόγιο λαμβάνοντας υπόψιν μας τις ελαφρύνσεις που 

γίνονται σε διάφορες κατηγορίες καταναλωτών – δημοτών μας τόσο στα Δημοτικά τέλη του 

Δήμου μας, όσο και αυτές που υπάρχουν σε άλλες παρόμοιες ΔΕΥΑ,  

- 6ον δίνουμε μπόνους στους συνεπείς καταναλωτές και σε αυτούς που επιλέγουν την 

ηλεκτρονική πληρωμή, εισάγοντας για πρώτη φορά επιβραβεύσεις,  

- 7ον εκδίδουμε τρεις λογαριασμούς ύδρευσης και έναν αποχέτευσης - για τα ακίνητα που είναι 

συνδεμένα με το αποχετευτικό δίκτυο- αντί για δυο που είχαμε έως τώρα, ούτως ώστε αφενός 

να αυξηθεί η εισπραξιμότητα της δημοτικής επιχείρησης αφετέρου να διευκολυνθούν οι 

καταναλωτές στην αποπληρωμή. 

 

Μέχρι τώρα έθεσα τους στόχους και τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε με την τροποποίηση της 

τιμολογιακής πολιτικής στη συνέχεια θα σας αναφέρω το κόστος που επιφέρουν αυτές οι αλλαγές  

και πως κάνουμε την κατανομή του βάρους αυτού του κόστους. 

1ον Αυξάνουμε το πάγιο ύδρευσης σε όλες τις οικίες περίπου κατά 0,50€ το μήνα  

2ον Αυξάνουμε αναλογικά το πάγιο ύδρευσης ανά κατηγορία καταναλωτών με διαφορετική χρέωση 

από αυτήν των οικιών, στους Επαγγελματίες, στο Δημοτικά και τα Δημόσια κτήρια, στα ξενοδοχεία 

και στα υπόλοιπα τουριστικά καταλύματα 

3ον προσθέτουμε νέα μικρή χρέωση στην αξία του νερού στην κατηγορία κατανάλωσης από 51 έως 

100 κυβικά αυτό των 0,15 ευρώ ανά κυβικό  

4ον Τα τουριστικά καταλύματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα τιμολογούνται 

πλέον από το πρώτο κυβικό κατανάλωσης με αρχή το ελάχιστο της έως τώρα  χρέωσης τα 0,30€ 

ανά κυβικό  

5ον  όλες οι παροχές που αφορούν κτηνοτροφικές μονάδες θα έχουν υψηλό επαγγελματικό πάγιο 

αλλά μια σταθερή ελάχιστη χρέωση στα 0,30 ευρώ το κυβικό για όλα τα κυβικά που θα 

καταναλώνουν.  

6ον καταργούμε το ειδικό τέλος 80%. Η κατάργησή του και η ενσωμάτωση του ποσοστού στην 

κατανάλωση ύδατος επιφέρει κέρδος 11% στους καταναλωτές που καταναλώνουν έως 200 κυβικά, 

δηλαδή για τους περισσότερους από τους οικιακούς  καταναλωτές 

7ον θεσμοθετούμε ένα νέο τέλος χρέωσης 1,5 ευρώ ανά λογαριασμό ύδρευσης για την κάλυψη της 

συντήρησης και της αντικατάστασης των παλαιωμένων υδρομέτρων με νέα σύγχρονα υδρόμετρα 

για την καλύτερη καταγραφή της κατανάλωσης  
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  Όπως καταλαβαίνεται από όσα προανέφερα, με την νέα τιμολογιακή πολιτική γίνεται πλέον πιο 

δίκαια η κατανομή του βάρους του κόστους της ύδρευσης. Επιδιώκουμε να προσκομίσουμε 

επιπλέον έσοδα από τις πολλές παραθεριστικές κατοικίες, προσδοκούμε να πάρουμε ένα μεγάλο 

μέρος του κόστους από τα δημόσια και δημοτικά κτήρια. Δημιουργούμε μια μεγάλη ελάφρυνση κατά 

11% στην αξία κατανάλωσης της ύδρευσης, στον μεγαλύτερο αριθμό των οικιών από την 

κατάργηση του 80% και γινόμαστε ποιο δίκαιοι, διακρίνοντας τις χρεώσεις ανάλογα με τη χρήση του 

υδρευόμενου ακινήτου. 

 Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της νέας τιμολογιακής πολιτικής είναι ότι έχουμε υπολογίσει 

ότι με αυτήν την πρόταση θα μπορέσει να καλυφθεί και το κόστος της  διεύρυνσης του κοινωνικού 

τιμολογίου, ούτως ώστε να είναι πολύ περισσότεροι οι δικαιούχοι των ελαφρύνσεων αυτής της 

κατηγορίας. 

Για  όλους του παραπάνω λόγους που σας αναλύσαμε προτείνω την ψήφιση της νέας τιμολογιακής 

πολιτικής και την άμεση εφαρμογή της . Τα νέα τιμολόγια θα ισχύσουν άμεσα για τους λογαριασμούς 

που θα βεβαιωθούν μετά την έγκριση της απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βόλβης και στο εξής. 

 

Επίσης, με την αριθμ. 165/2021 απόφασή μας, ζητήσαμε την εκπόνηση μελέτης κόστους – οφέλους 

για την δυνατότητα διεύρυνσης του αντικειμένου της ΔΕΥΑΒ στον τομέα της άρδευσης με στόχο την 

αποδοτικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι αρδευτικές 

γεωτρήσεις θα επιφέρουν επιπλέον κόστος για την λειτουργία της ΔΕΥΑΒ. Η μελέτη αυτή έχει 

παραληφθεί την θέτω υπόψη σας και συμπερασματικά με όσα όσα εξετάστηκαν προκύπτει ότι: 

«Στην παρούσα φάση η άρδευση αποτελεί αντικείμενο δραστηριότητας/αρμοδιότητας του δήμου 

Βόλβης, χαρακτηριστικό που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Όπως έχει αποδειχτεί και σε άλλες 

ανάλογες περιπτώσεις, στους Δήμους που η άρδευση δε λειτουργεί από τις ΔΕΥΑ, πολλές φορές η 

υπηρεσία άρδευσης αποτελεί μια υποβαθμισμένη και πολλές φορές αναποτελεσματική υπηρεσία. 

Η διαχείριση του νερού για άρδευση είναι σε πολλές περιπτώσεις ελλιπής και τούτο επιβεβαιώνεται 

από το γεγονός ότι ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων τα δίκτυα είναι ταυτόχρονα ύδρευσης 

και άρδευσης, χωρίς όμως εξαρχής να προορίζονται για αυτό το σκοπό και χωρίς να έχει γίνει η 

απαιτούμενη υδρογεωλογική μελέτη. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να δημιουργείται πρόβλημα 

με την ομαλή υδροδότηση των οικισμών. Επιπλέον, τα πιο πολλά αντλιοστάσια - δεξαμενές είναι σε 

κακή κατάσταση εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Το προσωπικό του 

Δήμου Βόλβης στον τομέα της άρδευσης είναι ελλιπές και χωρίς εξειδίκευση, ενώ τα υδρόμετρα είναι 

είτε χαλασμένα είτε μη προσβάσιμα. 

Με βάση τα παραπάνω η μεταφορά της αρμοδιότητας από τον Δήμο Βόλβης στη ΔΕΥΑΒ κρίνεται 

επιτακτική και σκόπιμη για τη λειτουργία του δικτύου άρδευσης, την εξυπηρέτηση των χρηστών και 

την προστασία του περιβάλλοντος. Η αρμοδιότητα αυτή δύναται να παραχωρηθεί με αιτιολογημένη 
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απόφαση κατά την προβλεπόμενη από την Παρ.1 του Άρθρου 2 του Νόμου 1069/1980 διαδικασία 

και απαιτείται η σύνταξη σχετικού κανονισμού άρδευσης που να καθορίζει υποχρεώσεις και 

δικαιώματα της ΔΕΥΑΒ και των χρηστών. 

Ο μεγάλος βαθμός εξειδίκευσης που διαθέτουν οι ΔΕΥΑ στην κατασκευή έργων υποδομής και η 

συγκέντρωση τεχνογνωσίας που αφορά τόσο στην κατασκευή των έργων όσο και στη λειτουργία 

των ΔΕΥΑ είναι κρίσιμος παράγοντας στην καλή λειτουργία του δικτύου. Η αναβάθμιση της παροχής 

υπηρεσιών στους δημότες είναι δεδομένη με την ανάληψη της υπηρεσίας άρδευσης από τη ΔΕΥΑΒ. 

Ακόμη η ικανότητα της ΔΕΥΑΒ στην παραγωγή έργων κοινωνικής ωφέλειας όπως είναι τα έργα 

ύδρευσης - αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, θα συμβάλλει στην καλή 

λειτουργία των δικτύων άρδευσης. Η θεσμική δυνατότητα που παρέχεται από το νόμο να διευρύνει 

το αντικείμενο της ΔΕΥΑΒ σε δραστηριότητες περιαυτολογικού χαρακτήρα, όπως είναι η άρδευση 

πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

Η προτεινόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των 

υφιστάμενων αρδευτικών έργων στην περιοχή μελέτης, ενισχύοντάς όχι μόνο τη γεωργική 

καλλιέργεια και την οικονομική ανάπτυξη μέσω της αποτελεσματικής ελεγχόμενης και συλλογικής 

παροχέτευσης νερού άρδευσης αλλά και την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών 

πόρων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Ακόμη η μεταφορά αρμοδιοτήτων θα ενισχύσει και θα 

εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο με έμφαση στην ελεγχόμενη διάθεση των διαθέσιμων 

ποσοτήτων νερού άρδευσης και διαχρονικότερη προοπτική εκμετάλλευσης του. 

Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω είναι: 

1. Θεσμικές: η δημιουργία μηχανισμού στη ΔΕΥΑΒ για την ανάκτηση του κόστος πόρου και του 

περιβαλλοντικού κόστους το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να αποδίδεται για την προστασία του 

πόρου και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με εφαρμογή του προγράμματος μέτρων. 

2. Λειτουργικές: η τοποθέτηση υδρομέτρων και η καθιέρωση εργομετρικών χρεώσεων για την 

κατανάλωση ύδατος τόσο κατά την τελική χρήση ως και κατά την απόληψη από τον ίδιο πόρο. 

3. Διαδικαστικές - ελεγκτικές: η λεπτομερής καταγραφή και εκτίμηση όλων των στοιχείων κόστους 

σε ετήσια βάση, η διαφανής χρέωση τελών άρδευσης τόσο για τα συλλογικά δίκτυα όσο και για τις 

ιδιωτικές χρήσεις, οι ενιαίοι τιμοκατάλογοι υπηρεσιών ανά ενότητα οιονδήποτε άμεσων και έμμεσων 

επιδοτήσεων για την κατανάλωση αρδευτικού ύδατος. Η δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών και η 

εφαρμογή ελέγχων για την πολλαπλή συμμόρφωση των αγροτών. 

4. Χρηματοοικονομικές: διασφάλιση πόρων για τη βελτίωση των συλλογικών αρδευτικών δικτύων 

την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την εξοικονόμηση νερού. 

5. Ενημέρωση ευαισθητοποίηση συμμετοχή αγροτών: Απαιτείται συστηματική ενημέρωση και 

συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες αφενός για την κατανόηση της σκοπιμότητας της τιμολόγησης 

της αρδευτικής χρήσης του νερού και της συνειδητοποίησης της αρχής « ο ρυπαίνων πληρώνει» για 
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την απρόσκοπτη αποδοχή των τεχνικών εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την κοστολόγηση 

και τιμολόγηση του αρδευτικού νερού. 

Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αναμένεται να είναι η 

ρυθμιζόμενη και αποτελεσματική αντίδραση των υπό εξέταση εκτάσεων, ο εκσυγχρονισμός των 

υφιστάμενων αρδευτικών μέσων, η δυνατότητα ελέγχου της κατανομής σύμφωνα με τη ζήτηση 

διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και τέλος η παροχή νερού άρδευσης ικανοποιητικής 

και ελεγχόμενης ποσότητας. Θα διασφαλιστεί η προστασία και ενίσχυση υδροφόρου ορίζοντα, οι 

ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις για την προσωπική, η κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Θα δοθεί δυνατότητα 

οικονομικής και Γεωργικής ανάπτυξης στην περιοχή με την ενίσχυση των 

μεθόδων καλλιέργειας διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος όπως αυτή 

ορίζεται από το υφιστάμενο κοινοτικό και Εθνικό δίκτυο.» 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
  
Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ελευθεριάδης Θεοχάρης πρότεινε για το τέλος «Δικαίωμα σύνδεσης 

κάθε υδρομέτρου για παροχή διατομής αγωγού έως 3/4'' μέχρι και διπλοκατοικίες δεν καταβάλλεται 

πρόσθετο τέλος» και για το τέλος «Δικαίωμα σύνδεσης κάθε διακεκριμένης ιδιοκτησίας, (σε 

πολυκατοικία, ή συγκρότημα ήδη συνδεδεμένων με κεντρική παροχή) με ιδιαίτερη διακλάδωση 

διατομής μέχρι 3/4''» η τιμή να γίνει 100€ από 200€ και το μέλος του Δ.Σ. κ. Σεραμπιμπίνης 

Δημήτριος 150€. Τα υπόλοιπα μέλη και ο κ. Σεραμπιμπίνης μετά από συζήτηση συμφώνησαν με 

την πρόταση του κ. Ελευθεριάδη Θεοχάρη. 

 
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη τις παραπάνω εισηγήσεις  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την προσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΥΑΒ ως ακολούθως :   
 
1.  ΥΔΡΕΥΣΗ 
 
Α. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΓΙΟ 52,50 € 

Κυβικά (m3)  Τιμή (€) 

0-50 0 

51-100 0,15 

101-150 0,54 

151-200 0,58 

201-250 0,7 

251-300 0,75 

301-350 0,8 

351-400 0,85 

401-άνω 0,9 
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Β.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (πλην υγειονομικού ενδιαφέροντος) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ.  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ.  ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΣ/ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ Δήμου Βόλβης/ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  
 

 
 
 
 

 
Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ  
 

 
 
 
 

 
 
Στ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
(αφορά δενδρώδεις και λοιπές καλλιέργειες που χρησιμοποιούν νερό του δικτύου ύδρευσης) 
 
 
 

ΠΑΓΙΟ 78,00 € 

Κυβικά (m3)  Τιμή (€) 

0-50 0 

51-100 0,15 

101-150 0,6 

151-200 0,65 

201-250 0,7 

251-300 0,75 

301-350 0,8 

351-400 0,85 

401-άνω 0,9 

ΠΑΓΙΟ 78,00 € 

Κυβικά (m3)  Τιμή (€) 

0-100 0,3 

101-150 0,6 

151-200 0,65 

201-250 0,7 

251-300 0,75 

301-350 0,8 

351-400 0,85 

401-500 0,9 

501-άνω 1,00 

ΠΑΓΙΟ 78,00 € 

Κυβικά (m3)  Τιμή (€) 

 0,6 

ΠΑΓΙΟ 78,00 € 

Κυβικά (m3)  Τιμή (€) 

 0,3 
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1. Εκτάσεις <100m2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Εκτάσεις >100m2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  (για ακίνητα που είναι συνδεμένα με το αποχετευτικό δίκτυο) 
ΠΑΓΙΟ 
1. Οικίες:  40 €/έτος  
2. Επαγγελματίες : 60 €/ έτος 
3. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος/ Ξενοδοχεία /  Ενοικιαζόμενα δωμάτια / Δημόσιο  
: 100 €/ έτος   
 
3. ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 
1,5 €/έκδοση λογαριασμού ύδρευσης 
 
4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
Ανά 4μηνο. Δύο έναντι λογαριασμοί και ένας εκκαθαριστικός για την ύδρευση, όπου θα 
ισομοιράζεται το πάγιο στους τρεις λογαριασμούς και θα χρεώνεται στους έναντι λογαριασμούς 
το 30% της αξίας της κατανάλωσης ύδρευσης του προηγούμενου έτους και στον εκκαθαριστικό 
λογαριασμό θα γίνεται η εκκαθάριση της κατανάλωσης και θα χρεώνονται τυχόν χρεώσεις υπέρ 
Δήμου. 
Επιπρόσθετα θα εκδίδεται ένας λογαριασμός για όσους είναι συνδεμένοι με το αποχετευτικό 
δίκτυο που θα περιλαμβάνει μόνο τα τέλη αποχέτευσης. 
 
5. ΜΕΙΩΣΕΙΣ  
5.1. Νερό ακατάλληλο προς πόση 

ΠΑΓΙΟ 52,50 € 

Κυβικά (m3)  Τιμή (€) 

0-100 0,3 

101-150 0,6 

151-200 0,65 

201-250 0,7 

251-300 0,75 

301-350 0,8 

351-400 0,85 

401-500 0,9 

501-άνω 1,00 

ΠΑΓΙΟ 105,00 € 

Κυβικά (m3)  Τιμή (€) 

0-100 0,6 

101-150 1,2 

151-200 1,3 

201-250 1,4 

251-300 1,5 

301-350 1,6 

351-400 1,7 

401-500 1,8 

501-άνω 2,00 
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Στους οικισμούς που το νερό χαρακτηρίζεται ακατάλληλο προς πόση παρέχεται έκπτωση 50% 
στην αξία της κατανάλωσης για το χρονικό διάστημα που το νερό χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο. 
Από την έκπτωση εξαιρούνται οι ενταγμένοι στο κτηνοτροφικό και αρδευτικό τιμολόγιο. 
5.2. Υδροδότηση από πηγές 
1. Έκπτωση 30% επί του συνολικού λογαριασμού (ΜΟΝΟ οικιακοί χρήστες) στα χωριά που 
υδρεύονται αποκλειστικά από πηγές. 
2. Έκπτωση 15% επί του συνολικού λογαριασμού (ΜΟΝΟ οικιακοί χρήστες) στα χωριά που 
υδρεύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% από πηγές.  
 
(τιμές άνευ ΦΠΑ) (Το ΦΠΑ της κατανάλωσης του νερού είναι 13%, τα υπόλοιπα 24%) 
 
5.3. Κοινωνικό τιμολόγιο 
 
 
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 
3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ) 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν.1069/80  «Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης 
μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών, με βάση ενιαία 
και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό Συμβούλιο (από 
11.03.2020 η έγκριση παρέχεται από την οικονομική επιτροπή του δήμου) 
Με βάση την ανωτέρω διάταξη και επειδή Η ΔΕΥΑΒ επιθυμεί να αναδείξει το κοινωνικό της 
πρόσωπο στις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού, αποφασίζεται η μείωση των τελών στις 
κάτωθι ομάδες : 
 

1. Πολυτέκνων 
2. Τρίτεκνων 
3. Μονογονεϊκών οικογενειών 
4.  Άτομα με αναπηρίες 

• Ανάπηροι = κ > του 80% 

• Ανάπηροι = κ > του 67% 

• Παραπληγικοί – Τετραπληγικοί  
5. Καρκινοπαθείς 
6. Νεφροπαθείς 
7. Απόρων με βιβλιάριο ανασφάλιστου 
8. Μακροχρόνιων ανέργων (άνω του έτους) 
9. Δημότες άνω των 75 ετών (χαμηλοσυνταξιούχοι) 

 
Τέκνα άνω των 18 ετών ή γονείς που συνοικούν με τον υπό ένταξη καταναλωτή στα κοινωνικά 
τιμολόγια, τα ετήσια εισοδήματα των θα προσμετρούνται στο συνολικό υπολογιζόμενο 
εισόδημα. 
 
Α.1  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
Στις πολύτεκνες οικογένειες παρέχεται έκπτωση 50% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 
200 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο έτος 
εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση οικογενείας 
με τέσσερα παιδιά, όπου υπάρχει ενηλικίωση του 1ου τέκνου, η οικογένεια θα εντάσσεται στην 
κατηγορία των τρίτεκνων κ.ο.κ.) 
-  Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα  
από πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  
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Πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων 
από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 
του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 
Πολύτεκνοι επίσης είναι:  
Ι. Ν. 860/5-1-1979 
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3)  τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από 
οποιοδήποτε λόγο. 
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα, εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από 
οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου, με αναπηρία τουλάχιστον 70% 
και δεν εργάζεται.  
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή 
κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια 
οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων 
Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 
Επισημάνσεις:  
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη  ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους 
ii) τα άρρενα ανήλικα 
iii) σπουδαστές, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων  
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας 
και στις δύο περιπτώσεις. 
Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 
116 παρ. 1 του Συντάγματος). 
Γ.  Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 
ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006 
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 
τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες 
σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και 
όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.  
β) Ο ένας από τους γονείς, ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος 
πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια 
οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων 
πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 
2 Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του Ν. 3454/2006, τη διατηρούν 
ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική 
ιδιότητα, τα δέ τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων 
πολυτέκνων, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 Ν. 
3454/2006). 
 
Α.2 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 
Στις τρίτεκνες οικογένειες παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 
150 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο έτος 
εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση που πρώτο 
τέκνο ενηλικιωθεί παύει η έκπτωση) 
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Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου απαιτείται με το πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. 
(άρθρο 3 Ν.3454/06) 
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών 
παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή 
εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο 
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής 
και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα 
τρία παιδιά συμπεριλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 
 
Α.3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
Στις μονογονεϊκές οικογένειες παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα 
πρώτα 150 κυβικά/έτος, η οποία θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων (18ο έτος ή 25ο 
έτος εφόσον σπουδάζει ή είναι στρατευμένος) της οικογενείας (δηλαδή στην περίπτωση που 
πρώτο τέκνο ενηλικιωθεί παύει η έκπτωση). 
 Για την απόδειξη της ιδιότητας της μονογονεϊκής οικογένειας, απαιτείται οποιοδήποτε 
πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η 
ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η 
κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της 
γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 
i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική 
ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται 
από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους 
της ηλικίας τους. 
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον 
ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και 
τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη 
συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (παρ. 3 άρθρο 9 Ν. 3812/09, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/10) 
 
Α.4 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 
Α.4.1 ΑμεΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >80% 
Στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80% παρέχεται έκπτωση 50% στην αξία της 
κατανάλωσης για τα πρώτα 200 κυβικά/έτος. 
 
Α.4.2 ΑμεΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >67% (και ως και 80%) 
Στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της 
κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος. 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 
Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και 
το ποσοστό αναπηρίας του. 
 
Α.4.3 ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ – ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ- ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ 
Στην παραπάνω κατηγορία παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 
150 κυβικά/έτος. 
Για την απόδειξη της ιδιότητας απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του 
ΚΕ.Π.Α.  
 
Α.5 ΑΠΟΡΟΙ 
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Σε δημότες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλβης, που είναι άτομα/οικογένειες που 
είναι αποδεδειγμένα άπορα ανίκανα προς εργασία και όχι άνεργα ή ανήκοντα σε ευπαθείς 
ομάδες, στερούμενοι οιουδήποτε εισοδήματος,  παρέχεται έκπτωση 100%στο πάγιο και τα 
πρώτα 100 κυβικά/έτος. 
Για την απόδειξη της ιδιότητας ατόμου ή οικογένειας που διαβιοί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 
(δικαιούχοι του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29): Τα κατά την κείμενη νομοθεσία 
οριζόμενα (σχετικά τα άρθρα 1-5 του Ν.4320/15 και η ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 
577/09.04.2015 τεύχος Β’). 
Συγχρόνως οι δημότες θα πρέπει να προσκομίσουν : 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο Βόλβης 
2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
3. Ε1 και Ε9 τρέχοντος έτους, τόσο του ίδιου, όσο και ανθρώπων που συνοικούν με τον αιτούντα 
(εφόσον υπάρχουν) και διαθέτουν εισόδημα. 
4. Υπεύθυνη δήλωση – περί ατομικής προσωρινής φιλοξενίας απόρου  
5. Υπεύθυνη δήλωση -  περί συγκατοίκησης ή μη με τον αιτούντα. 
 
Α.6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 
Στους μακροχρόνια άνεργους παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα 
πρώτα 150 κυβικά/έτος. 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση 
ανεργίας, με την οποία αποδεικνύεται το συνολικό συνεχές διάστημα για το οποίο είναι 
εγγεγραμμένος/-η κάποιος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 
Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε 
διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-
συνταξιούχων (υποπαρ. ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 
τεύχος Β’) 
 
Α.7 ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΤΩΝ 
Σε δημότες μόνιμους κάτοικους του Δήμου Βόλβης που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άνω των 75 
ετών και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 8.000€ ετησίως παρέχεται 
έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος. 
 
Β. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
Β.1.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Έκπτωση 10% επί της αξίας κατανάλωσης του νερού για εμπρόθεσμη πληρωμή των 
λογαριασμών.  
Η έκπτωση συνέπειας εξόφλησης λογαριασμών θα χορηγείται με τους παρακάτω όρους: 
1. Ο χρήστης να έχει προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική 
εφαρμογή ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ. 
2. Να έχει εξοφλήσει τρέχοντα λογαριασμό έως και την ημερομηνία εξόφλησης που 
αναγράφεται σ’ αυτόν (Ημερομηνία Λήξης), ο οποίος δεν βαρύνεται με ανεξόφλητες ή μη 
διακανονισμένες οφειλές.  
Οι παραπάνω όροι θα πρέπει να ισχύουν συγχρόνως την ημερομηνία εξόφλησης του τρέχοντος 
λογαριασμού. 
Η έκπτωση συνέπειας θα αφορά έκπτωση 10% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης 
νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής). Στοιχεία του λογαριασμού όπως το πάγιο και οι τόκοι, δεν 
επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας. Η παρούσα θα αφορά όλες τις κατηγορίες 
καταναλωτών. 
Η έκπτωση συνέπειας θα υπολογίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που πληρώνεται 
εμπρόθεσμα και το ποσό της έκπτωσης θα εμφανίζεται στον καταναλωτή στον πρώτο έναντι 
επόμενο μετά την εκκαθάριση. 
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Β.2. ΕΚΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
2. Έκπτωση 1 ευρώ ανά λογαριασμό με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής 
πληρωμής του λογαριασμού (θα πρέπει να έχει προηγηθεί αίτηση του ενδιαφερομένου). 
 
Γ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ) 
(εξαιρείται από τον υπολογισμό το εξωιδρυματικό επίδομα για τους παραπληγικούς με 
αδυναμία κίνησης-τυφλούς, άνω του 80% αναπηρία) 
1. Πολύτεκνοι: έως 20.000 € οικογενειακό εισόδημα με προσαύξηση 3.000 € για κάθε επιπλέον 
παιδί μετά τα πρώτα τέσσερα. 
2. Τρίτεκνοι: έως 12.000 € οικογενειακό εισόδημα 
3. Μονογονεϊκές: έως 12.000 € ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα 
4. Ανάπηροι = κ > του 80% έως 22.000€ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
5. Ανάπηροι = κ > του 67% έως 18.000 € ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
6. Άποροι με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 € οικογενειακό εισόδημα 
7. Μακροχρόνια Άνεργοι με ετήσιο εισόδημα έως 3.000€ οικογενειακό εισόδημα 
8. Χαμηλοσυνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 € οικογενειακό εισόδημα 
 
Σε περίπτωση που δικαιούται ο καταναλωτής πέραν του ενός κοινωνικού τιμολογίου θα διατηρεί 
το πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευθύνη της Υπηρεσίας. 
 
Δ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

• Άγαμοι έως 100.000,00€  

• Έγγαμοι με τεκνά  έως 200.000,00€ 
 
Επιπλέον, για τη χορήγηση της προβλεπόμενης μείωσης του κοινωνικού τιμολογίου, θα 
ισχύουν σωρευτικά και τα κάτωθι: 

• Η μείωση θα αφορά μόνο σε οικίες και όχι σε επαγγελματικές στέγες. 

• Η μείωση θα αφορά μόνον στην πρώτη και κύρια κατοικία. 

• Η μείωση αφορά το κόστος της αξίας του νερού που καταναλώνεται πέραν του παγίου 
(πέραν των απόρων )   

• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή 
της ιδιότητας)  θα κατατίθενται και θα ανανεώνεται η ισχύς τους κάθε χρόνο με ευθύνη 
των καταναλωτών το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη της υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. Σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών η υπηρεσία θα 
διακόπτει το ευνοϊκό τιμολόγιο και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στον επόμενο 
λογαριασμό.  

• Η μείωση του κοινωνικού τιμολογίου θα αφορά μόνο για εμπρόθεσμες πληρωμές 
λογαριασμών (πέραν των απόρων) . Εάν κατά τον ετήσιο επανέλεγχο - επικαιροποίηση 
των δικαιολογητικών υπάρχουν απλήρωτοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί, η υπηρεσία θα 
διακόπτει το ευνοϊκό τιμολόγιο και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στον επόμενο 
λογαριασμό.  

• Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση της έκπτωσης κοινωνικών τιμολογίων λαμβάνεται 
μετά από απόφαση κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να έχει 
αναδρομική ισχύ. 

 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής μειώσεων όπως αυτές περιγράφονται δύναται να 
τροποποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ. 
 
- Για το 2021 και μόνο τα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ θα χρεωθούν πάγιο 171 ευρώ ανά δημοτικό 
ακίνητο χωρίς χρέωση της αξίας κατανάλωσης. 
 
Ε. Λοιπές χρεώσεις: 
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1. 
α/α 

Αιτιολογία 
Ποσά σε 

€ 
Φ.Π.Α.  
24% 

Σύνολο 
σε € 

1 

Δικαίωμα υδροδότησης διαχωρισμένων-
ανεξαρτητοποιημένων διακεκριμένων 

χώρων οικοδομών οι οποίοι μέχρι και την 
31-12-2011 υδροδοτούταν από κοινό 
υδρόμετρο. Για κάθε τοποθέτηση νέου 

υδρομέτρου σε ήδη υδροδοτούμενο 
χώρο. 

60,48 € 14,52 € 75,00 € 

2 

Δικαίωμα σύνδεσης κάθε υδρομέτρου για 
παροχή διατομής αγωγού έως 3/4'' μέχρι 

και διπλοκατοικίες δεν καταβάλλεται 
πρόσθετο τέλος. 

80,65 € 19,35 € 100,00 € 

3 

Δικαίωμα σύνδεσης κάθε διακεκριμένης 
ιδιοκτησίας, (σε πολυκατοικία, ή 

συγκρότημα ήδη συνδεδεμένων με 
κεντρική παροχή) με ιδιαίτερη 

διακλάδωση διατομής μέχρι 3/4''. Το 
κοινόχρηστο υδρόμετρο πολυκατοικίας 
(τριπλοκατοικίας και άνω) δεν πληρώνει 
το δικαίωμα σύνδεσης το οποίο θωρείται 

ότι έχει ήδη καταβληθεί με την αρχική 
σύνδεση της πολυκατοικίας. Το 

κοινόχρηστο υδρόμετρο δεν 
απαλλάσσεται από την εγγύηση 

κατανάλωσης. 

80,65 € 19,35 € 100,00 € 

4 
Δικαίωμα σύνδεσης με το υδρευτικό 
δίκτυο (Δεν περιλαμβάνονται υλικά) 

Για παροχές μεγαλύτερες των 3/4'' 
απαιτείται έγκριση από το τεχνικό 

συνεργείο της ΔΕΥΑΒ 

4.1 
Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 

διατομή αγωγού  1/2''  
150,00 € 36,00 € 186,00 € 

4.2 
Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 

διατομή αγωγού 3/4''. 
200,00 € 48,00 € 248,00 € 

4.3 
Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 

διατομή αγωγού 1'' 
250,00 € 60,00 € 310,00 € 

4.4 
Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 

διατομή αγωγού 1 1/2'' 
300,00 € 72,00 € 372,00 € 

4.5 
Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή με 

διατομή αγωγού 2'' 
400,00 € 96,00 € 496,00 € 

5 
Δικαίωμα σύνδεσης μη πόσιμου νερού 

όπου υπάρχει δίκτυο εώς 3/4'' 
64,52 € 15,48 € 80,00 € 

6 Επανασύνδεση υδρομέτρου   

6.1 
Επανασύνδεση υδρομέτρου του οποίου 
η διακοπή έγινε με αίτημα καταναλωτή 

30,00 € 7,20 € 37,20 € 
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6.2 

Επανασύνδεση υδρομέτρου που έχει 
διακοπεί λόγω χρέους. Διπλασιάζεται 
κάθε φορά εφόσον ο καταναλωτής δεν 

είναι συνεπής στην εξόφληση 
λογαριασμών με μέγιστο τα 120,00€ 

30,00 € 7,20 € 37,20 € 

6.3 
Επανασύνδεσης παλιάς υφιστάμενης 

παροχής 
30,00 € 7,20 € 37,20 € 

7 
Κατανάλωση μη πόσιμου ύδατος 

υπολογιζόμενη ανά στρέμμα ανά μήνα 
(όταν δεν υπάρχει υδρόμετρο)  

10μ3/ στρέμμα πλέον ΦΠΑ 

8 

Τέλος ελέγχου υδρομέτρου με αίτηση του 
Δημότη. (Σε περίπτωση που ο Δημότης 
έχει δίκαιο δεν επιβάλλεται το σχετικό 

τέλος). 

10,00 € 2,40 € 12,40 € 

9 
Παράνομη σύνδεση (ή επανασύνδεσης) 

υδρομέτρου. Επιβολή προστίμου : 

α) 1.000,00 € για επαγγελματικούς 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

ξενοδοχειακές μονάδες και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

κτηνοτροφικές μονάδες και 
αγροτεμάχια που αρδεύονται                                             

β) 500,00 € για οικίες και λοιπούς 
επαγγελματικούς χώρους. Σε 

περίπτωση που το μέγεθος της 
κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το 

Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην 
εισαγγελία για τα περαιτέρω. 

Σε περίπτωση επανάληψης της 
υδροκλοπής το πρόστιμο κάθε φορά 

θα διπλασιάζεται. 

10 

Υδρόμετρο 
Θολό/Χαλασμένο/Σταματημένο το οποίο 
μετά από υπόδειξη αρμόδιου υπαλλήλου 
της ΔΕΥΑΒ δεν αντικαθίσταται. Χρέωση 

Μέσου Όρου 3 προηγούμενων 
καταναλώσεων όπου το υδρόμετρο 
λειτουργούσε και επιβολή προστίμου : 

α) 1.000,00 € για επαγγελματικούς 
χώρους β) 300,00€ για οικίες  

11 Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου 322,58 € 77,42 € 400,00 € 

12 
Παράνομη χρήση κοινόχρηστου 

πυροσβεστικού κρουνού ή τοποθέτηση 
και χρήση σε ιδιωτικό χώρο. 

322,58 € 77,42 € 400,00 € 

13 
Κάλυψη υδρομέτρου ή του φρεατίου του 

με υλικά ώστε να μην είναι δυνατός ο 
έλεγχός του 

201,61 € 48,39 € 250,00 € 
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14 

Χρέωση ενδεικτικών καταναλώσεων για 
υδρόμετρα τα οποία βρίσκονται 

τοποθετημένα σε χώρο που δεν μπορεί 
να υπάρχει πρόσβαση από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Β.και παρά την ειδοποίηση των 
χρηστών αυτοί δεν προβαίνουν στις 

απαιτούμενες ενέργειες για να 
καταστήσουν δυνατό τον έλεγχο των 

υδρομέτρων.       

α) Ελάχιστη κατανάλωση: 150μ3 
/έτος   β) Αν δεν συμμορφωθεί 

πρόστιμο υδροκλοπής                                            
γ) Εάν για 3η φορά δεν υπάρξει 

συμμόρφωση Διακοπή υδροδότησης 

15 
Χρέωση υδρομέτρων τα οποία δεν έχουν 

καταμετρηθεί 

Χρέωση Μέσου Όρου των τριών 
τελευταίων καταναλώσεων όπου 

έγινε καταμέτρηση 

16 

Θραύσεις αγωγών ύδρευσης από 
υπαιτιότητα τρίτων. Ελάχιστη χρέωση 
ανά μέτρου μήκους και ανά διατομή 
αγωγού ύδρευσης με επιφύλαξη και 

πρόσθετα (καθιζήσεις οδοστρωμάτων, 
φρεατίων, πεζοδρομίων, σημαντικές 
απώλειες νερού, πολύωρες διακοπές 

υδροδότησης κ.λ.π.) (ανά μέτρου 
μήκους) 

  

16.1 Για αγωγούς διαμέτρου εώς 125mm 80,65 € 19,35 € 100,00 € 

16.2 
Για αγωγούς διαμέτρου μεγαλύτερους 

των 125mm 
322,58 € 77,42 € 400,00 € 

17 

Θραύσεις αγωγών αποχέτευσης από 
υπαιτιότητα τρίτων. Σε περίπτωση που 

από την θραύση του αγωγού 
δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα 

(όπως καθιζήσεις - μολύνσεις - 
πλημμύρες κ.λ.π.) θα εκτιμηθούν οι 

ζημιές και θα χρεωθούν. 

282,26 € 67,74 € 350,00 € 

18 

Κάλυψη από τρίτους καλυμμάτων 
φρεατίων αποχέτευσης - ύδρευσης - 

σχαρών συλλογής ομβρίων βανών κ.λ.π. 
και μη ανύψωση αυτών σε περίπτωση 

δημιουργίας νέου τάπητα ή νέου 
δαπέδου υψηλότερα της επιφάνειας  του 
είναι κατασκευασμένα    τα     ανωτέρω.                            

Η επιχείρηση σε περίπτωση που 
δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από την 

ανωτέρω παρέμβαση τρίτου (π.χ. 
πλημμύρα λόγω έμφραξης σχάρας 
φρεατίου ομβρίων) θα προβεί σε 

εκτίμηση της ζημιάς και θα την χρεώσει 
πρόσθετα.  

201,61 € 48,39 € 250,00 € 

19 Παράνομη σύνδεση αποχέτευσης 322,58 € 77,42 € 400,00 € 

20 
Μεταφορά υδρομέτρου σε νέο φρεάτιο 

(τεμάχιο). 
56,45 € 13,55 € 70,00 € 

20.1 
Μετακίνηση - μετατόπιση υδρομέτρου με 
υποχρεωτική αλλαγή δικτύου ιδιωτικής 

παροχής (τεμάχιο) 
201,61 € 48,39 € 250,00 € 
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20.2 
Αλλαγή παροχής από τον κεντρικό 
αγωγό έως την ρυμοτομική γραμμή 

150,00 € 36,00 € 186,00 € 

21 

Υποχρεωτική αλλαγή δικτύου ιδιωτικής 
παροχής  ύδρευσης (λόγω παλαιότητας 
δικτύου) από τον κεντρικό αγωγό μέχρι 

φρεατίου πλησίον της ρυμοτομικής 
γραμμής. Περιλαμβάνονται όλες οι 

εργασίες τομών καθαίρεσης εκσκαφής 
επανεπίχωσης κατασκευής αγωγού με 

μικροϋλικά , Για τις ως άνω περιπτώσεις 
ορίζεται κατ' αποκοπή εισφορά τελών ως 

ακολούθως 

  

21.1 
Τέλος αντικατάστασης δικτύου 
μονοκατοικίας - διπλοκατοικίας 

40,32 € 9,68 € 50,00 € 

21.2 
Τέλος αντικατάστασης δικτύου 

πολυκατοικίας 
56,45 € 13,55 € 70,00 € 

21.3 
Κατασκευή νέου φρεατίου κοντά στη 

ρυμοτομική γραμμή ή ανακατασκευή ή 
πλήρης επισκευή του παλιού 

56,45 € 13,55 € 70,00 € 

22 Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης 56,45 € 13,55 € 70,00 € 

23 
Αλλαγή βάνας (συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά) 
24,19 € 5,81 € 30,00 € 

24 

Τέλος υποχρεωτικής αλλαγής συνδέσεων 
δικτύου αποχέτευσης λυμάτων με 

φρεάτιο ήδη κατασκευασμένο από τη 
Δ.Ε.Υ.Α.Β. κοντά στη ρυμοτομική γραμμή 

56,45 € 13,55 € 70,00 € 

25 Τέλος εκκένωσης βόθρου 56,45 € 13,55 € 70,00 € 

26 Τέλος απόφραξης βόθρου 56,45 € 13,55 € 70,00 € 

27 

Εγγυήσεις αλλαγής ονόματος σε 
περίπτωση ενοικιάσεων (επιστρέφονται 
ατελώς με την αποχώρηση από το 
μίσθωμα και την εκκαθάριση των 
λογαριασμών)   

27.1 Εγγύηση αλλαγής ονόματος για οικίες 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

27.2 Εγγύηση αλλαγής ονόματος για 
επαγγελματικούς χώρους 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

 
 
 
- Τα νέα τιμολόγια θα ισχύσουν άμεσα για τους λογαριασμούς που θα βεβαιωθούν 

μετά την έγκριση της απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Βόλβης και στο εξής. 

 
- Παραπέμπει την απόφαση για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης 

σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1069/80. 
 
2. Εγκρίνει την μελέτη σκοπιμότητας για την μεταφορά της άρδευσης από τον Δήμο Βόλβης 
στην ΔΕΥΑΒ και παραπέμπει την μελέτη και το θέμα στον Δήμο Βόλβης για εξέταση του 
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ενδεχομένου τροποποίησης της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΒ για μεταφορά της υπηρεσίας 
άρδευσης από τον Δήμο Βόλβης στην ΔΕΥΑΒ. 
 
Η Απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 187/2021. 
                          
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                
                            Υπογραφή         Υπογραφές 
                                                                                
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
              ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
                      ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 
 
                    Ακριβές Απόσπασμα 
 
                    Γκολιδάκης Χρήστος 
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