
 
 

1 από 8

Απόσπασμα της υπ’ αριθ. 1ης  τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. 
στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017. 

Αριθμός Απόφασης: 2/2017 
      

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισμός (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της 
Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2017 

 

Στα Γρεβενά σήμερα στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και 
ώρα 13:30 μ.μ. 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.: 25/12-01-2017). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία πέντε (5) μελών σε σύνολο εφτά 
(7), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1) Δασταμάνης Γεώργιος, 2) Τζουβάρα Φωτεινή 3) Δρόσος Γεώργιος, 4) Πούλιος Θεόδωρος και 5) 
Δημητριάδης – Βλάμης Θωμάς.  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 2) Αναστασιάδου Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Διευθυντής 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: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑ Γρεβενών εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα «Καθορισμός (ψήφιση) 
τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2017» 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).  

Λαμβάνοντας λοιπόν όλα τα ανωτέρω υπόψη και δεδομένης της γενικότερης κατάστασης που 
επικρατεί στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών του έτους 
2017 διαμορφώνεται ως εξής: 

Όσον αφορά την Πόλη των Γρεβενών: 

Για το 2017 προτείνουμε την διατήρηση της τιμολογιακής πολιτικής για την πόλη των Γρεβενών στα 
ίδια επίπεδα με τα έτη 2013 έως και 2016 χωρίς καμία μεταβολή.   

Όσον αφορά τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Γρεβενών: 

Στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Γρεβενών για το 2017 προτείνουμε την αύξηση της κάθε 
κλίμακας κατά 8 λεπτά στην τιμή του κυβικού σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική του 2016, και 
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αύξηση του παγίου ύδρευσης κατά 1 ευρώ το εξάμηνο και του παγίου συντήρησης δικτύων κατά 2 
ευρώ το εξάμηνο. Επίσης την επιβολή παγίου αποχέτευσης 8 ευρώ ανά έτος στους οικισμούς που 
είναι εκτός χωρικής επέκτασης της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών (πρώην Δημοτικές Ενότητες Αγίου Κοσμά και 
Φιλιππαίοι) για την συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης σε αυτούς τους οικισμούς δεδομένου του 
ότι τα προβλήματα αποχέτευσης δεν αντιμετωπίζονται και δεν είναι αρμοδιότητα του συνδέσμου 
ύδρευσης. Τέλος την αύξηση του ετήσιου κόστους λογαριασμού στους οικισμούς της Κατηγορίας Γ 
από 40,00 €/έτος στα 50,00 €/έτος.  

Στα Δημοτικά διαμερίσματα της Κατηγορίας Α (φυσική ροή) η μέση τιμή του κυβικού νερού 
περιλαμβανομένων και των παγίων καθώς και του Φ.Π.Α. για κάποιον που καταναλώνει ένα κυβικό 
την ημέρα είναι σήμερα 0,426 €, ενώ στους οικισμούς της Κατηγορίας Β (μεικτή ροή – άντληση) 
0,539 €. Στην πόλη των Γρεβενών η μέση τιμή του κυβικού για κάποιον που καταναλώνει ένα κυβικό 
την ημέρα είναι 1,355 €. Δηλαδή τρεις φορές και πλέον ακριβότερο από αυτό των οικισμών της 
Κατηγορίας Α και 2,5 φορές από αυτό της Κατηγορίας Β. Με τις προτεινόμενες αυξήσεις η μέση τιμή 
του κυβικού θα ανέλθει στα 0,539 € για τους οικισμούς της Κατηγορίας Α, ενώ για τους οικισμούς της 
Κατηγορίας Β θα ανέλθει στα 0,653 €.  

Αν αναλογιστούμε ότι: 

1. σε μεγάλη μερίδα των ανωτέρω οικισμών (πρώην Δημοτικές ενότητες Γόργιανης και Θεοδώρου 
Ζιάκα), δεν χρεώνεται η χειμερινή κατανάλωση παρά μόνο το πάγιο, οι αποκλίσεις της μέσης 
τιμής του κυβικού των οικισμών σε σχέση με αυτή της πόλης είναι ακόμη μεγαλύτερες.  

2. η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών έχει τους μισούς και πλέον πελάτες στους υπόλοιπους οικισμούς  πέραν 
της πόλης των Γρεβενών, που είναι πάνω από 100,  

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πόλη στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας επιβαρύνεται 
μεγαλύτερο κόστος από αυτό  που θα έπρεπε κανονικά να της αναλογεί. 

Επίσης θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιτελεί το έργο της είτε 
οι οικισμοί κατοικούνται πλήρως είτε αν κατοικούνται από έναν μικρό αριθμό κατοίκων. Πρέπει 
δηλαδή να συντηρεί τα δίκτυα στον ορεινό όγκο όλο το χρόνο άσχετα αν τη χειμερινή περίοδο σε 
αυτούς τους οικισμούς είναι ενεργά πολύ λίγα κτίρια. Το δε κόστος συντήρησης κατά τη χειμερινή 
περίοδο μπορεί να είναι πολλαπλάσιο σε αυτούς τους οικισμούς λόγο των προβλημάτων που 
ανακύπτουν από τις καιρικές συνθήκες.  

Τέλος θα έπρεπε όλοι οι οικισμοί να έχουν ενιαία τιμολογιακή πολιτική και να μην χωρίζονται σε 
φυσική ροή ή άντληση γιατί μπορεί σε οικισμούς με άντληση να υπάρχει επιπλέον κόστος από την 
κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και τις βλάβες των αντλιών αλλά και στους οικισμούς με τη 
φυσική ροή επειδή συνήθως το νερό έρχεται από απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές υπάρχει 
μεγάλο κόστος για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών του εξωτερικού δικτύου.  

Οι προτεινόμενες μεταβολές στην τιμολογιακή πολιτική θα επιφέρουν αύξηση των βεβαιωμένων 
εσόδων κατά 100.000 € ετησίως οι οποίες θα καλύψουν ένα μέρος της υπάρχουσας ρύθμισης της 
επιχείρησης στη Δ.Ε.Η. ή το σύνολο αυτής σε περίπτωση που μετατραπεί σε ρύθμιση των 100 
δόσεων. Διαφορετικά η τήρηση της θα καταστεί αδύνατη με το οποιοδήποτε αποτέλεσμα για τη 
λειτουργία της επιχείρησης και τη δυνατότητα της να μπορεί να παρέχει νερό στους δημότες του 
δήμου Γρεβενών.             

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 2017  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.    
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 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 24%. 

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. 
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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 10 ευρώ/εξάμηνο στο σύνολο των 
δημοτικών διαμερισμάτων πλην της κατηγορίας Γ στην οποία το πάγιο νερού θα είναι 40,32 
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 2017 – 2016 

 

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: 
 

Καμία μεταβολή.  
 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: 
 

1. Αύξηση στις δύο πρώτες κλίμακες και στις δύο κατηγορίες κατά 8 λεπτά και στην τρίτη 
κλίμακα κατά 6 λεπτά στην τιμή του κυβικού. 

2. Αύξηση του παγίου ύδρευσης κατά 1 € και 2 € του παγίου συντήρησης δικτύων το 
εξάμηνο στους οικισμούς που εκδίδονται δύο φορές το χρόνο λογαριασμοί. 

3. Επιβολή ετήσιου παγίου αποχέτευσης 8 € το έτος στους οικισμούς του Συνδέσμου 
Ύδρευσης. 

4. Αύξηση του ετήσιου τιμολογίου στις ορεινές κοινότητες που εκδίδονταν μία φορά το χρόνο 
λογαριασμοί ύδρευσης κατά 10 € (από 40 €/έτος 50 €/έτος). 

5. Δημιουργία νέου τιμολογίου Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής χρήσης στο οποίο η κατανάλωση 
άνω των 320 κυβικών να περιορίζεται στα 80 λεπτά ανά κυβικό όταν υδροδοτούνται με 
φυσική ροή και στα 90 λεπτά το κυβικό όταν υδροδοτούνται με άντληση.       
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1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: 

 
Α/Α ΟΙΚΙΑΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
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 2017 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

1 0 – 80 Μ3 0,28 € 0,38 € 0 – 100 Μ3 0,50 € 

2 80 –160 Μ3 0,40 € 0,50 € 101 – 200 Μ3 0,90 € 

3 160 – 320 Μ3 0,50 € 0,66 € 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 40,32 €/έτος πάγιο τέλος ύδρευσης, 9,68 € Φ.Π.Α. 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 ετήσια 
καταβολή 150,00 € για επιχειρήσεις που έχουν κατανάλωση και λειτουργούν μονο το καλοκαίρι (π.χ. 
καφέ ή εστιατόριο που λειτουργεί μόνο θερινή σεζόν) 300,00 € για επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο 
το έτος. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα φιλοξενίας 
μεταναστών μέχρι να τοποθετήσουν υδρόμετρα θα έχουν ως ελάχιστη ετήσια κατανάλωση το πλαφόν 
των 2.000 €. Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις – καταστήματα που δεν καταναλώνουν για τη λειτουργία 
τους μεγάλες ποσότητες νερού (καταναλώνουν όσο μία κατοικία) θα πληρώνουν ετήσια κατανάλωση 
όσο οι κατοικίες. 

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Δασταμάνης και είπε ότι, προτείνει να μην γίνει καμία αύξηση στην 
τιμολογιακή πολιτική και να παραμείνει αυτή ως είχε και το 2016 με τη διαφορά να γίνει μία μείωση 
στην σταθερή τιμή του κυβικού στις κτηνοτροφικές μονάδες στην Κατηγορία Α να είναι 0,40 €/κ.μ. 
ενώ στην Κατηγορία Β να είναι 0,50 €/κ.μ. Το δε κόστος λόγω της μείωσης που θα προκύψει για την 
επιχείρηση θα καλυφθεί από προγραμματική σύμβαση με το δήμο από έσοδα που καταβάλουν οι 
κτηνοτρόφοι για τα βοσκίσημα.  

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δημητριάδης και ζήτησε να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα για την 
είσπραξη των ανεξόφλητων ούτως ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αντί να γίνει αύξηση στην τιμή του 
νερού στα Δημοτικά Διαμερίσματα πλην της πόλης να γίνει μείωση και στην πόλη για να επιτευχθεί 
και η σύγκλιση της τιμής του κυβικού της πόλης με αυτήν των υπολοίπων οικισμών και πρότεινε να 
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παραμείνει η τιμολογιακή πολιτική όπως ακριβώς είχε το 2016 χωρίς καμία μεταβολή. Τέλος ζήτησε 
να επισπευστεί η διαδικασία τοποθέτησης υδρομέτρων στις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το έτος 
στους οικισμούς του ορεινού όγκου που ανήκουν στην Κατηγορία Γ.  

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.   
 

Αποφασίζει κατά πλεοψηφία 
 

Καθορίζει -  ψηφίζει  την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2017, ως εξής: 
 

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 0,50 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης για τους οικισμούς με άντληση και 
0,40 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 το πάγιο νερού θα είναι 
32,52 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. 
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1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: 

 
Α/Α ΟΙΚΙΑΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 
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 2017 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΗ / Μ3 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

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 32,50 €/έτος πάγιο τέλος ύδρευσης, 7,80 €/έτος Φ.Π.Α. (σύνολο 40,30 
€). Στους κατόχους των επιχειρήσεων που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους να αποσταλεί 
επιστολή εντός εξαμήνου να τοποθετήσουν υδρόμετρα διαφορετικά να τους κοπούν οι παροχές νερού. 
Σε περίπτωση που εκδοθούν οι ετήσιοι λογαριασμοί ύδρευσης πριν την ολοκλήρωση της χρονικής 
διάρκειας που τους δύνεται για την τοποθέτηση υδρομέτρων η έκδοση λογαριασμών θα γίνει με τα 
ίδια δεδομένα του 2016. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξων αριθμό 2/2017 

Μειοψήφησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. κ. Πούλιος ο οποίος ψήφισε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή με τις προτεινόμενες αυξήσεις. 

2. κ. Δημητριάδης ο οποίος ψήφισε την μη μεταβολή της τιμολογιακής πολιτικής του 2016. Δηλαδή 
να μην μειωθεί η τιμή του κυβικού στην κτηνοτροφική κατανάλωση.          

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Γρεβενά 20/01/2017 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  

  

Σιδηροπούλου Άννα Τοτίδης Επαμεινώνδας 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
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