
Απόσπασμα της υπ’ αριθ. 18ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στις 30 του 
μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015. 
Αριθ. Απόφ. 202/2015              

             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισμός (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής 
της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016. 

 
Στα Γρεβενά σήμερα στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 
13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Γρεβενών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
κ.  Δασταμάνη Γεώργιου (αριθ. Πρωτ.: 2315/22-12-2015). 
 
Λόγω κωλύματος του κου Δημοσθένη Κουπτσίδη στην συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής του κος Χρήστος 
Βάιος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία εφτά (7) μελών σε σύνολο εφτά (7), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1) Δασταμάνης Γεώργιος,  2) Τζουβάρα Φωτεινή,  3) Δρόσος Γεώργιος,  4) Βάιος Χρήστος, 5) Αναστασιάδου 
Χριστίνα,  6) Δημητριάδης Θωμάς, 7) Βάιος θωμάς. 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΝΕΝΑ  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γεν. Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α Γρεβενών, κος Επαμεινώνδας Τοτίδης και η κα Άννα 
Σιδηροπούλου, Γραμματέας του Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑ Γρεβενών εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα, «Καθορισμός (ψήφιση) 
τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016» είπε ότι:  
 
 Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των Δ.Ε.Υ.Α. (Ν.1069/80) καθορίζονται οι πόροι των επιχειρήσεων που 
έχουν ως αντικείμενο την ύδρευση – αποχέτευση των διοικητικών τους περιοχών και την λειτουργία 
εγκαταστάσεων Βιολογικών καθαρισμών. Με βάση τον ανωτέρω νόμο οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που διέπονται από τους κανόνες της Ιδιωτικής 
οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως από το νόμο, που δεν μπορούν να είναι κερδοφόρες. Επίσης οι 
ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να διέπονται από τον κανόνα της ανταποδοτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα 
έσοδα τους και οι εκάστοτε πόροι τους να επιμερίζονται στους πόρους που πρέπει να καλύπτουν πάγια έξοδα 
(μισθοδοσίες, συντηρήσεις, λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης) και στους πόρους που πρέπει να ανταποδίδονται 
ως παρεχόμενες υπηρεσίες (πόροι που επιβάλλονται για την εκτέλεση έργων ή δανείων που πάρθηκαν για την 
εκτέλεση έργων). Έτσι με βάση τα ανωτέρω και δεδομένης της γενικότερης δημοσιονομικής κατάστασης που 
επικρατεί στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών του έτους 2016 
διαμορφώνεται ως εξής: 

 
Όσον αφορά την Πόλη των Γρεβενών: 
Για το 2016 προτείνουμε την διατήρηση της τιμολογιακής πολιτικής για την πόλη των Γρεβενών στα ίδια 
επίπεδα με τα έτη 2015, 2014 και 2013 χωρίς καμία μεταβολή.   
 
Όσον αφορά τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Γρεβενών: 
Στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Γρεβενών για το 2016 προτείνουμε την διατήρηση της τιμολογιακής 
πολιτικής στα Δημοτικά Διαμερίσματα στα ίδια επίπεδα με τα έτη 2015, 2014 και 2013.  
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 Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η μέση τιμή του κυβικού στα χωριά, για καταναλώσεις περίπου 320 
m3/έτος είναι της τάξεως των 0,45 €/m3 νερού περιλαμβανομένων και όλων των παγίων και του Φ.Π.Α., για τα 
χωριά της Α Κατηγορίας (φυσική ροή) και 0,56 €/m3 νερού για τα χωριά της Β Κατηγορίας (μεικτή ροή - 
άντληση). Έχουμε δηλαδή μία τεράστια διαφορά στην μέση τιμή του κυβικού μεταξύ χωριών και πόλης η οποία 
στο μεγαλύτερο μέρος της οφείλεται στο ειδικό τέλος 80% που δεν έχει επιβληθεί στα χωριά και του τέλους 
λειτουργίας του βιολογικού που δεν υπάρχει σε αυτά αλλά και στην ετήσια διαφορά των παγίων που για 
κάποιον καταναλωτή της πόλης ανέρχεται στα 111,60 € μαζί με το Φ.Π.Α. ανά έτος, ενώ στους οικισμούς πλην 
της πόλης ανέρχεται στα 41,80 € ανά έτος.  

 
 Για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον αναλογούν 
πληθυσμό ανά μέτρου δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης. Δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός από τα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α. τόσο μικτότερη θα πρέπει είναι η μέση τιμή ανά κυβικό μέτρο 
παρεχόμενου ύδατος. Αυτό οφείλεται στη συντήρηση μικρότερου μήκους δικτύου καθώς και μικρότερου 
αριθμού δεξαμενών και αντλιοστασίων. Κατά συνέπεια η τιμή κόστους κυβικού θα έπρεπε να είναι αντιστρόφως 
ανάλογη με το κλάσμα μήκους δικτύου/εξυπηρετούμενος πληθυσμός. Αυτό συνεπάγεται ότι οι οικισμοί του 
δήμου πλην της πόλης που είναι στο σύνολο τους πιο αραιοκατοικημένοι από την πόλη θα έπρεπε να 
χρεώνονται το νερό με υψηλότερη τιμή από ότι οι κάτοικοι της πόλης.  

 
 Τέλος τα τοπικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής που σχετίζονται με την ύδρευση διαφέρουν αρκετά 
από τοπικό διαμέρισμα σε τοπικό διαμέρισμα. Υπάρχουν τοπικά διαμερίσματα που υδροδοτούνται με φυσική 
ροή, έχουν αφθονία σε νερό και κατοικούνται εποχιακά π.χ. Μικρολίβαδο, Σαμαρίνα, Περιβόλι και γενικά το 
μεγαλύτερο μέρος του ορεινού όγκου και άλλα που κατοικούνται όλο το χρόνο υδροδοτούνται με άντληση και ο 
πληθυσμός μεταβάλλεται σε μικρότερο βαθμό στη διάρκεια του έτους. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο 
συνήθως τα χωριά που έχουν αφθονία σε νερά να έχουν πολλά προβλήματα από σπασίματα λόγω του ερπυσμού 
των εδαφών τους και επειδή το νερό φτάνει στον οικισμό από απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές. 
Πραγματικότητα αποτελεί και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των τοπικών μας διαμερισμάτων κατοικείται 
από συνταξιούχους και ο πληθυσμός τους χρόνο με το χρόνο λιγοστεύει. Παρόλη τη μείωση όμως του 
πληθυσμού τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Το κόστος όμως που 
απορρέει από την λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων καλούνται να το επιμεριστούν όλο και μικρότερος 
αριθμός ατόμων. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό του πληθυσμού των τοπικών διαμερισμάτων είναι το γεγονός ότι 
επειδή είναι κυρίως συνταξιούχοι έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, μεγάλο μέρος του οποίου, το διαθέτουν στην 
καλλιέργεια οποροκηπευτικών, για δική τους κατανάλωση αλλά και για εμπορεία εξασφαλίζοντας εναλλακτικό 
εισόδημα. Κατά συνέπεια έχουμε στα τοπικά διαμερίσματα μεγάλες καταναλώσεις νερού και αλόγιστες χρήσεις. 
Έτσι παρατηρούμε ότι όσο πιο μικρή είναι η τιμή του κυβικού τόσο μεγαλύτερες και αλόγιστες είναι οι 
καταναλώσεις δημιουργώντας πολλές φορές λειτουργικό πρόβλημα στο τοπικό δίκτυο του εκάστοτε οικισμού. 
Επίσης οι μεγάλοι περιβάλλοντες χώροι των κατοικιών των δημοτικών διαμερισμάτων απαιτούν μεγαλύτερες 
ποσότητες νερού από αυτές που χρειάζεται ένα αστικό διαμέρισμα.  

 
 Από το 2013 εφαρμόστηκε και συνεχίστηκε και το 2014 και το 2015 η ατέλεια στις χειμερινές 
καταναλώσεις στους οικισμούς που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες του ορεινού όγκου και οι οποίοι 
υδροδοτούνται με φυσική ροή. Έτσι η κατανάλωση της περιόδου από 15 Νοεμβρίου μέχρι και 30 Μαρτίου δεν 
χρεώνεται και εκδίδεται ένας λογαριασμός που περιλαμβάνει μόνο το πάγιο. 

 
 Η τιμή του ετήσιου λογαριασμού στα Δ.Δ. που ανήκουν στην Κατηγορία Γ και τα οποία δεν έχουν 
υδρόμετρα  (Αβδέλα, Δοτσικό, Μεσολούρι, Περιβόλι, Σμίξη, Σαμαρίνα, Μικρολίβαδο, Έξαρχος κ.λ.π.) θα 
παραμείνει στα 40,00 €/έτος. Σε αυτά τα τοπικά διαμερίσματα ο λογαριασμός ύδρευσης θα συντίθεται από την 
καταβολή 7,33 €/έτος πάγιο τέλος ύδρευσης, 16,00 €/έτος πάγιο τέλος συντήρησης δικτύων και 50 m3 ελάχιστη 
κατανάλωση με σταθερή τιμή κυβικού 0,20 €/m3. Στους κατόχους των επιχειρήσεων που λειτουργούν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους στα συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα (ξενοδοχεία, ταβέρνες κ.λ.π.), θα προτείνεται η 
ελάχιστη κατανάλωση να είναι 35 m3/δωμάτιο για ξενώνες μέχρι 10 δωμάτια (σύμφωνα με το σήμα 
λειτουργίας), 30 m3/δωμάτιο για ξενώνες μέχρι 20 δωμάτια, 25 m3/δωμάτιο για ξενοδοχεία μέχρι 30 δωμάτια, 
20 m3/δωμάτιο για ξενοδοχεία από 40 δωμάτια και άνω. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι να 
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τοποθετήσουν υδρόμετρα θα έχουν ως ελάχιστη ετήσια κατανάλωση το πλαφόν των 1.000 €. Τέλος στις 
ταβέρνες και τις καφετέριες η ελάχιστη κατανάλωση θα είναι 360 m3/χρόνο που αντιστοιχεί σε λογαριασμό της 
τάξης των 120,00 €. 
 
 Κατά συνέπεια για την διαμόρφωση της πρότασης των τιμολογίων ύδρευσης - αποχέτευσης της πόλης των 
Γρεβενών και των τοπικών διαμερισμάτων που υπάγονται στα όρια της αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών 
για το έτος 2016  έχουν ληφθεί υπόψη τα κατωτέρω: 

 

 ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
Στα τοπικά χαρακτηριστικά κατατάσσονται η γεωγραφική θέση, ο τρόπος υδροδότησης (άντληση ή όχι), η 
χρονική διάρκεια που κατοικούνται, η σταθερότητα των εδαφών που έχει να κάνει με φαινόμενα ερπυσμού των 
εδαφών και τη συχνότητα βλαβών των δικτύων και η ανάπτυξη μεγάλων περιβάλλοντων χώρων και κήπων.   
  
 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά κατατάσσονται η παλαιότητα των δικτύων, η συντήρηση τους και η καλή ή όχι 
λειτουργία τους, η ύπαρξη εξαρτημάτων απαραίτητων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού (χλωριοτές, 
αντλίες κύριες και εφεδρικές, πίνακες αντλιοστασίων κ.λ.π.). Επίσης εδώ κατατάσσεται και ο βαθμός 
πυκνότητας του κάθε δικτύου.   
 
 Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η επάρκεια των δικτύων έχει να κάνει με την πληρότητα τόσο του δικτύου ύδρευσης ενός τοπικού 
διαμερίσματος όσο και του δικτύου αποχέτευσης. Αν αυτά καλύπτουν το σύνολο του οικισμού, αν υπάρχουν 
αιτήματα επεκτάσεως τους ή αντικατάστασης τους, η επάρκεια των υπαρχουσών καλλιεργειών και ο 
εμπλουτισμός τους κ.λ.π. 
 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης των Γρεβενών καθώς και των μικρών βιολογικών 
καθαρισμών (φυσικά συστήματα και compact συστήματα) που ολοκληρώθηκαν και πρέπει να αρχίσουν να 
λειτουργούν, επιφέρουν στην επιχείρηση ένα επιπλέον κόστος το οποίο πρέπει να αντισταθμίζεται από ανάλογα 
έσοδα. 
 
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

Η συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, των φρεατίων τους καθώς και των αντλιοστασίων, των 
γεωτρήσεων και των δεξαμενών σε ετήσια βάση.  
 
 ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης το οποίο έχει να κάνει με μισθοδοσίες των εργαζομένων, καύσιμα, 
αναλώσιμα, κάλυψη δαπανών Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε.), χλώριο, και αμοιβές συνεργαζόμενων με την 
επιχείρηση εξωτερικών συνεργατών (εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, νομικοί σύμβουλοι, 
λογιστές κ.λ.π.). 
 
 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

Δ.Ε.Η.  
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των τοκοχρεολυσίων των δανείων και της δαπάνης του ρεύματος στην Δ.Ε.Η. 

Σημειώνουμε ότι στους λογαριασμούς ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Γ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α που 
για την κατανάλωση νερού ανέρχεται στο 13%, ενώ για όλα τα πάγια και τα τέλη ανέρχεται σε 23%. 
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 Tα χαρακτηριστικά της Τιμολογιακής πολιτικής είναι: 
1. Κλιμακωτή τιμολόγηση ανά κυβικό τόσο για την πόλη των Γρεβενών όσο και για τα Τοπικά 

Διαμερίσματα. 

2. Σταθερή τιμή νέων συνδέσεων τόσο για την πόλη όσο και για τα Δημοτικά Διαμερίσματα η οποία θα 
εξαρτάται και από τα τετραγωνικά των ακινήτων που κάνουν την νέα σύνδεση. 

3. Έκπτωση 50% στην αξία κατανάλωσης νερού για την κατηγορία των νεφροπαθών. 

4. Έκπτωση 50% στην αξία κατανάλωσης νερού για την κατηγορία των πολυτέκνων 

5. Έκπτωση 50% στην αξία κατανάλωσης νερού για την κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. 

6. Οι παραπάνω ευπαθείς ομάδες θα έχουν έκπτωση 50% το πολύ σε δύο υδρόμετρα της κατοχής τους. 

7. Για τα πλυντήρια αυτοκινήτων η τιμή κατανάλωσης νερού ανά κυβικό θα είναι 0,60 ευρώ ανεξαρτήτως 
κατανάλωσης. 

8. Για τις κτηνοτροφικές μονάδες και το εκτροφείο θηραμάτων η τιμή κατανάλωσης νερού ανά κυβικό θα 
είναι 0,60 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης για τους οικισμούς με άντληση και 0,45 ευρώ για τους 
οικισμούς με φυσική ροή. 

9. Κάλυψη των τελών ύδρευσης των δημοτικών κτηρίων (Δημαρχείο, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια, 
Λύκεια, Παιδικοί Σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικό στάδιο, Κολυμβητήριο, ΚΑΠΗ, Πυροσβεστική, 
Μουσεία, Πνευματικό Κέντρο και κάθε Δημοτική Ιδιοκτησία που έχει παροχή ύδρευσης) είτε από το 
Δήμο Γρεβενών, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές που διαχειρίζονται τα έξοδα και τον 
προϋπολογισμό του αντιστοίχου φορέα που εκπροσωπούν, όπως γίνεται και με τις υπόλοιπες Δ.Ε.Κ.Ο. 
εξαιρείται το Σχολείο των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και οι Ιεροί Ναοί.  

10. Σταθερή τιμή του παγίου συντήρησης δικτύων κατά 6,1 ευρώ/δίμηνο στην πόλη. 

11. Κλιμακωτό ποσοστό τέλους Βιολογικού καθαρισμού από 40 έως 80% ανάλογα με τις καταναλώσεις επί 
της αξίας του νερού. 

12. Διαχωρισμός της τιμολογιακής πολιτικής των Δημοτικών Διαμερισμάτων σε τρεις κατηγορίες Α και Β 
και Γ ανάλογα με τον τρόπο υδροδότησης τους (φυσική ροή ή άντληση) και το αν κατοικούνται όλο το 
χρόνο και αν έχουν ή όχι υδρόμετρα. 

13. Σταθερή τιμή του παγίου συντήρησης δικτύων κατά 8 ευρώ/εξάμηνο στο σύνολο των δημοτικών 
διαμερισμάτων πλην της κατηγορίας Γ στην οποία θα είναι 16 ευρώ/έτος.  

14. Όταν γίνεται εκκαθάριση, πέραν των τακτικών μετρήσεων, σε υδρόμετρα ακινήτων που μισθώνονται, 
λόγω παύσης μίσθωσης τους ή σε ακίνητα που μεταβιβάζεται η κυριότητα τους, τα πάγια των 
εκκαθαρίσεων, θα υπολογίζονται αναλογικά με βάση τις ημέρες κατανάλωσης.  

15. Καθορισμός του τιμολογίου αγροτικής χρήσης όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στην τιμολογιακή 
πολιτική. 

 

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι: 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2016 – 2015 
 
1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: 
 
Καμία μεταβολή.  

 
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: 
 
Καμία μεταβολή. 
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1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: 
 
Α/Α ΟΙΚΙΑΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 ΤΕΛΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 

1 0 – 50 Μ3 0,28 € 40% 0 – 100 Μ3 0,50 € 

2 51 – 90 Μ3 0,40 € 50% 101 – 200 Μ3 0,90 € 

3 91 – 250 Μ3 0,52 € 60% 201 – 350 Μ3 1,50 € 

4 251 – 750 M3 0,85 € 80% 351 και άνω 2,00 € 

5 751 και άνω 1,40 € 80%   

 
 
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Α και Β 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 
 
Α/Α ΟΙΚΙΑΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 

1 0 – 80 Μ3 0,20 € 0,30 € 0 – 100 Μ3 0,50 € 

2 80 –160 Μ3 0,32 € 0,42 € 101 – 200 Μ3 0,90 € 

3 160 – 320 Μ3 0,44 € 0,60 € 201 – 350 Μ3 1,50 € 

4 320 – 800 Μ3 0,80 € 0,90 € 351 και άνω 2,00 € 

5 800 και άνω 1,00 € 1,20 €   

 
 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 
 

Η τιμή του ετήσιου λογαριασμού στα Δ.Δ. που ανήκουν στην Κατηγορία Γ στα 40,00 €/έτος και τα 
οποία δεν έχουν υδρόμετρα (Αβδέλα, Δοτσικό, Μεσολούρι, Περιβόλι, Σμίξη, Σαμαρίνα, Μικρολίβαδο, Έξαρχος 
κ.λ.π.). Σε αυτά τα τοπικά διαμερίσματα ο λογαριασμός ύδρευσης θα συντίθεται από την καταβολή 7,33 €/έτος 
πάγιο τέλος ύδρευσης, 16,00 €/έτος πάγιο τέλος συντήρησης δικτύων και 50 m3 ελάχιστη κατανάλωση με 
σταθερή τιμή κυβικού 0,20 €/m3. Στους κατόχους επιχειρήσεων που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους στα συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα (ξενοδοχεία, ταβέρνες κ.λ.π.), μέχρι να τοποθετήσουν 
υδρόμετρα προτείνεται η ελάχιστη κατανάλωση να είναι 35 m3/δωμάτιο για ξενώνες μέχρι 10 δωμάτια 
(σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας), 30 m3/δωμάτιο για ξενώνες μέχρι 20 δωμάτια, 25 m3/δωμάτιο για 
ξενοδοχεία μέχρι 30 δωμάτια, 20 m3/δωμάτιο για ξενοδοχεία από 40 δωμάτια και άνω. Οι μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι να τοποθετήσουν υδρόμετρα θα έχουν ως ελάχιστη ετήσια κατανάλωση το πλαφόν 
των 1.000 €. Τέλος στις ταβέρνες και τις καφετέριες η ελάχιστη κατανάλωση θα είναι 360 m3/χρόνο που 
αντιστοιχεί σε λογαριασμό της τάξης των 120,00 €. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω μετά από διαλογική  συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Καθορίζει -  ψηφίζει  την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016, η οποία παραμένει όπως 
αυτή καθορίστηκε κατά τα προηγούμενα έτη. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξων αριθμό 202/2015 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ακριβές Απόσπασμα 

Γρεβενά 2/01/2016 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  

  

Σιδηροπούλου Άννα Τοτίδης Επαμεινώνδας 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΑΔΑ: 7ΚΗΘΟΕ7Π-ΦΝ5


		2016-01-20T10:20:52+0200
	Athens




