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ΑΔΑ: 

7ΙΜΧΩΛΦ-

Ζ5Φ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 3
ης

/2-2-2015  

τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     40/2015  

 

ΘΕΜΑ 1
ο  

Η/Δ: Έγκριση τιμολογίου ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (ενιαίου 

δήμου) έτους 2015. 

 
Σήμερα τη 2

α 
 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την αριθ. 4847/29-

1-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς 

Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, 

διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν 

παρόντα τα τριάντα οκτώ (38) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)         

2. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)   

3. Πάλλης Γεώργιος (γραμματέας)                         

4. Ακριώτης Δημήτριος   

5.  Αλβανόπουλος Παναγιώτης 

6. Αλεξίου Δημήτριος                                                 

7. Αμπουλός Ιωάννης                                                           

8. Αντωνέλλη Αναστασία 

9. Αποστόλου Στέφανος 

10. Αρμενάκας Εμμανουήλ 

11. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

12. Βέρρος Ταξιάρχης 

13. Γεωργούλας Ευστράτιος 

14. Γυμνάγος Προκόπιος 

15. Δαγκλής Ευστράτιος 

16. Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα 

17. Ιωσηφέλλη Αθηνά 

18. Καραγεωργίου Ευστράτιος 

19. Καραγιάννης Δημήτριος 

20. Καραγιάννης Θεόδωρος 

21. Καρασάββας Νικόλαος 

22. Καρπέλης Νικόλαος 

23. Κατζανός Γεώργιος 

24. Κατσαβέλλης Παναγιώτης 

25. Κατσαρός  Κωνσταντίνος 

26. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα 

27. Κουμαράς Αντώνιος 

28. Κουρτζής Νικόλαος 

29. Μόλβαλη Ελένη 

30. Πέτρου Δαμιανός 

1. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος 

2. Κουνιαρέλλης Ηλίας  

3. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστρ. 

4. Ξανθούλης Ιωάννης 

5. Πνακά Ταξιαρχούλα 

6. Ταμβακέλλης Μιχαήλ 

7. Χαραλάμπους Συμεών 
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31. Ρούσσης Μιχαήλ 

32. Στεργίου Θεόδωρος 

33. Τζιμής Ευστράτιος 

34. Τσαμπλάκος Προκόπιος 

35. Τσιριγώτη Νίκη 

36. Τσουπής Παναγιώτης 

37. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος 

38. Ψωμάς Νικόλαος 

 

         Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  του 

Δήμου Λέσβου. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Χωριατέλλη Νίκη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 Κατά τη συζήτηση του 3
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. 

Κουνιαρέλλης. 

 Κατά τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. 

Χαραλάμπους. 

 Μετά τη συζήτηση του 28
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Δαγκλής. 

 Μετά τη συζήτηση του 76
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Κουμαράς. 

 Μετά τη συζήτηση του 94
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ .Καραγιάννης Θ. και Κοτζαδημητρίου. 

 Μετά τη συζήτηση του 47
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ. Καραγεωργίου, Πάλλης, Τσιριγώτη και Καραγιάννης Δ. 

 

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν με 

την παρακάτω σειρά: 3, 4, 51, 52, 1, 2, 17-38, 73-94, 71, 47, 63-70, 72, 61,62, 5-16, 39-46, 48-50, 53-

60, 95. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  1
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 

πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Ακριώτη ο οποίος αναφέρθηκε στην αριθμ. 1/2015 Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.ΑΛ. (ΑΔΑ: 6ΒΡ8ΟΚΠΛ-Π6Ε), που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της, με την τροποποίηση 

να μεταφερθούν οι Τοπικές Κοινότητες Βασιλικών και Λισβορίου από την 2
η
 ομάδα στην 1

η
 ομάδα 

τιμολογίου, η δε Τοπική Κοινότητα Λεπέτυμνος της 1
ης

 ομάδας να μεταφερθεί από την κατηγορία 

παγίου 8€/τριμ στην κατηγορία παγίου 4€/τριμ. 

Στη συνέχεια, προτάθηκε από τον πρόεδρο Λαφιώνας, κ. Κουνιάρη, η Τοπική του Κοινότητα που 

ανήκει στην 1
η 

ομάδας τιμολογίου,  να μεταφερθεί από την κατηγορία παγίου 8€/τριμ στην κατηγορία 

παγίου 4€/τριμ, λόγω της φυσικής ροής νερού με το οποίο υδρεύεται η Κοινότητα. 

Η εισήγηση με τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν, έχει ως εξής: 

«Ν Ε Ε Σ  Τ Ι Μ Ε Σ  Ε Ν Ι Α Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Ε Σ Β Ο Υ  Α Π Ο  Τ Ο  2 0 1 5  

 

 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-αποχέτευσης που θα  ισχύσουν από το 1ο τρίμηνο του 2015 

όπως αυτό θα καταμετρηθεί και βεβαιωθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διαμορφώνονται για την Δημοτική 

Ενότητα  Μυτιλήνης  (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η  

Τιμολόγηση κατανάλωσης   ύδρευσης 
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 4η  Ομάδα       Τ Ι Μ Ε Σ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-9(m3) 

10-

30m3 31-60  m3 61-80m3 81-100 101-200 >200m3 

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (€/m3) 

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

  14,5 €/m3 0,88/m3 1,25/m3 1,80/m3 1,85/m3 2,00/m3 2,10/m3 

   €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14,50 πάγιο 0,881 1,338 1,777 1,812 2,103   

                

         

Τέλη αποχέτευσης 40% επί της αξίας κατανάλωσης  ύδρευσης     

         

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-9(m3) 

10-

30(m3) 

31-

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

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (€/m3) 

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

  9 €/m3 0,60/m3 0,80/m3 1,00/m3 1,20/m3 1,30/m3 1,50/m3 

                

ΜΟΡΙΑ 

15m3/0,455 

πάγιο 0,371 0,492 0,517 0,527 0,542   

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 8,82 πάγιο 0,553 0,553 0,581 0,592 0,609   

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ 

15m3/0,655 

πάγιο 0,602 0,602 0,632 0,644 0,662   

ΑΦΑΛΩΝΑΣ 

15m3/0,669 

πάγιο 0,494 0,590 0,62 0,631 0,649   

ΠΑΜΦΙΛΑ 

15m3/0,679 

πάγιο 0,504 0,616 0,711 0,857 1,167   

ΑΛΥΦΑΝΤΑ 

30m3/0,545 

πάγιο 0,37 0,492 0,517 0,527 0,542   

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 

10m3/0,697 

πάγιο 0,435 0,467 

0,777-

0,196 1,793 1,904   

ΛΟΥΤΡΑ 

15m3/0,668 

πάγιο 0,492 0,492 0,517 0,527 0,542   

ΑΓ. 

ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ 

 5m3/1,657 

πάγιο 1,219 1,128 1,304 1,341     

                

          

Τέλη αποχέτευσης 40% επί της αξίας κατανάλωσης  ύδρευσης      

  *    (TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΔΩΡΕΑΝ) 

 Σε περίπτωση αγοράς νερού και μεταφοράς του με ίδιο μέσο του καταναλωτή και όχι με το 

βυτίο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ορίζεται σε 3,00
 
€ /κμ 

 Συνδέσεις καταναλωτών στο εξωτερικό δίκτυο ή εκτός σχεδίου ισχύει προσαυξημένο ειδικό 

τιμολόγιο νερού 20%  επιπλέον. Για τους καταναλωτές που είναι εκτός Μυτιλήνης και υδρεύονται από 
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δίκτυο δημοτικού διαμερίσματος  οι χρεώσεις τους θα γίνονται ανάλογα με το τιμολόγιο που ισχύει σε 

κάθε δημ. Κοινότητα   της Δημ. ενότητας Μυτιλήνης προσαυξημένο κατά 20%.   

   2014 2015 

  Έλεγχος   υδρομέτρων  **  8.40/ έτος     8,40/έτος 

**  Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ  ½’’ ΜΕ ΔΙΚΑ 

ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ.  

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΩ ΤΗΣ ½’’ ΠΟΥ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ  ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ. 

Παράβολο ελέγχου υδρομετρητή           12,07€  ***       12.07€  *** 

Επανασύνδεση ή επανατοποθέτηση 

υδρομέτρου απλή 

 

18,53€ 

 

18,53€ 

Επανασύνδεση υδρομέτρου λόγω χρέους  25,86 17,24 

Επανατοποθέτηση λόγω χρέους 37,07€ 25,86€ 

Πρόστιμο λόγω παραβίασης υδρομέτρου 129,31 129.31€ 

*** Θα τοποθετείται υδρομετρητής σε σειρά για ένα μήνα και θα ενημερώνεται ο καταναλωτής για την 

ένδειξη πριν και μετά την αφαίρεση. 

 Σε περίπτωση που επανατοποθετηθεί  το  υδρόμετρο λόγω αφαίρεσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο 

καταναλωτής  θα επιβαρύνεται μόνο με επανατοποθέτηση λόγω χρέους ή απλή, ανάλογα με την αιτία 

αφαίρεσης και το πρόστιμο επανασύνδεσης θα επιβάλλεται από την επόμενη ημέρα της διακοπής, και 

όχι την ίδια ημέρα που γίνεται η διακοπή, εφόσον προσέλθει ο καταναλωτής και καταβάλει τις οφειλές 

του, η τις διακανονίσει. Υπάρχει η δυνατότητα εξάλειψης της οφειλής από προσαυξήσεις και πρόστιμα 

λόγω διακοπής αν τεκμαίρεται η αδυναμία εξόφλησης των από απόρους και ανέργους που νόμιμα 

υπάγονται στις κατηγορίες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων κατόπιν αιτήσεως των από το Δ.Σ. 

           Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από διαπίστωση της υπηρεσίας για αυθαίρετη 

επανασύνδεση και μονό εφόσον το υδρόμετρο είχε διακοπεί  με δήλωση θα απαιτείται από τον 

καταναλωτή επανασύνδεση απλή.  

           Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από δήλωση του χρήστη η λόγου χρέους, εξακολουθεί 

αυτό να επιβαρύνεται με την αξία του παγίου για όσο διάστημα είναι συνδεδεμένο με την παροχή (ΑΔΣ 

50/1992) 

Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης από ιδιώτες (κλοπή νερού) σε εξωτερικά η εσωτερικά δίκτυα θα 

αφαιρείται ο εξοπλισμός , θα διακόπτεται η παροχή και θα επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο της 

παραβίασης υδρομέτρου δηλ 259,62 €. 

 Εφόσον υπάρχουν οφειλές λογαριασμών νερού για πάνω από 2 χρόνια, το υδρόμετρο αφαιρείται 

και σε περίπτωση  επανατοποθέτησης του επιβαρύνεται με 136,50€ ,  συν τις όποιες καθυστερούμενες 

οφειλές. 

 Η προσαύξηση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης  και λοιπών διακανονισμένων οφειλών λόγω 

μη έγκαιρης πληρωμής,  θα ξεκινά την 1
η
 του επόμενου μήνα από την λήξη των. Τα ποσοστά που 

ισχύουν για τις  προσαυξήσεις  αναμορφώνονται  σε 1,00%  ανά  μήνα  και μέχρι 99% της 

οφειλής. 
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Αλλαγή υδρομέτρου 1/2’  κατ'επιθυμία του καταναλωτή    από τεχνίτη  της Δευα Λέσβου.      

Μεγαλύτερης διατομής υδρόμετρα θα κοστολογούνται ανάλογα με την τιμή κτήσης τους, και επί 

πλέον τις εργασίες τοποθέτησης  

 

1)        40,00€        περιλαμβάνει  τοποθέτηση   

Ι. Νέα υδροληψία     2014                          2015 

α) δικαιώματα ΔΕΥΑΛ /οριζ.ιδιοκτ.             241,38€                    241,38€ 

β) Εργατικά-υλικά/ οριζ.ιδιοκτ.    60,34 €            60,34€ 

      301,72 €         301,72 € 

Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται μια φορά για κάθε διηρημένη οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία 

στο σύνολο τους. 

 

ΙΙ. Μεταφορά υδρομέτρων      

α) ωριαία απασχόληση τεχνίτη                   19,05           19,05 

β)    "  " βοηθ. τεχνίτη        15,79             15,79 

Βυτίο νερού           58,62              58,62 

Μεταφορά/χλμ (εκτός πόλης Μυτιλήνης               2,50             2,50 

Εργασία τσάπας JCB/ώρα (ελάχιστη χρέωση  4 ώρες)            26,72 

  Φορτηγό 3 τον/ώρα   (ελάχιστη χρέωση 4  ώρες)              13,00 

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εντός                      52,59                 52,59                                      

Δ.Ε Μυτιλήνης (ελάχιστη χρέωση 3 ώρες)  

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εκτός                     68,97              68,97  

Διευρυμένου Δήμου (ελάχιστη χρέωση 3 ώρες)  

Εγγύηση υδρομέτρου                          80,00                   80,00  

Εγγύηση υδρομέτρου Επιχειρήσεων                      150,00                150,00 

( πλήν ελευθέρων επαγγελματιών) 

Εγγύηση καλής κατάστασης υδρομ.                       65,00                  80,00    

Αποκατάσταση ασφαλτου/τσιμέντου/τμ                  54,83                  66,00 

 Η  αυτοψία κατόπιν αίτησης του καταναλωτή θα χρεώνεται με 20,00€ και θα αφαιρείται   από το 

τελικό  κοστολόγιο που θα προκύπτει. Ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με το ανωτέρω ποσό μόνο για 

την άσκοπη μετακίνηση του τεχνίτη και δεν θα επιστρέφεται ακόμα και αν είναι τεχνικώς αδύνατη η 

εκτέλεση της εργασίας. 

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η                                     2014                            2015 

Δικαιώματα σύνδ.υπονόμων /οριζ.ιδιοκτ        301,72              301,72  

Εργατικά υλικά το τρέχον μέτρο      66,00                          66,00 

Ιδιωτικό φρεάτιο      160,00                  160,00 
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          Συνδέσεις – εργασίες  αποχέτευσης μετά την ολοκλήρωση έργων σε νέες περιοχές που δεν 

υπάρχει δίκτυο (πχ. «Κουμκό») ανέρχονται στο ποσό που αναλογεί σε κάθε ιδιοκτήτη που συμβάλει 

οικειοθελώς στην υλοποίηση του εργου σε μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ. 

Τα ποσό αυτό θα ισχύει για συνδέσεις αποχ/σης,  από την περάτωση του έργου και για όσα έτη 

αποφασιστεί κατά περίπτωση από το ΔΣ της Δευαλ, για όσους συνδεθούν με το νεοκατασκευασθέν 

δίκτυο. 

           Το ποσό  αυτό επιβάλλεται για την συγκεκριμένες περιοχές διότι το κόστος κατασκευής  και 

λειτουργίας του καλύπτεται 100%  από ίδιους πόρους της επιχείρησης και θα κατασκευάζονται κατόπιν 

αιτήματος των  κατοίκων των περιοχών αυτών. 

            Δικαίωμα  χρήσης υπονόμων  σε   40%    επί της αξίας νερού. 

  Το ειδικό τιμολόγιο (Νο 8) της υπηρεσίας  παραμένει     65€ ανά τρίμηνο. 

 Η Υπηρεσία θα εκτελεί διακοπές υδροδοτήσεων εφόσον η οφειλή ξεπερνά             

  τα  70,00 €/τρίμηνο   ή  μετά  από  συνεχόμενες οφειλές δύο τριμήνων . 

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώνουν την επιχείρηση για την μίσθωση των ακίνητων τους και να 

προβαίνουν σε σταδιακό έλεγχο οφειλών των ενοικιαστών διότι τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο. 

         Ειδικά για τους ενοικιαστές  η υπηρεσία θα προχωρά σε διακοπές μετά την λήξη ενός τριμήνου 

ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, και θα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη προς εξασφάλιση του. Η επανασύνδεση 

δε θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη του.  

          Για έναρξη διακανονισμού οφειλής από τον ενοικιαστή θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 

ιδιοκτήτη προκειμένου να λαμβάνει γνώση και την ανάλογη ευθύνη αποπληρωμής. 

        Η υποδοχή βοθρολυμμάτων  από τον σταθμό της ΜΕΛ από τους ιδιώτες και λοιπές υπηρεσίες, 

χρεώνεται    30,00€/βυτίο.             

   Για τον Ελληνικό Στρατό εξακολουθεί να ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο των 20€/βυτίο. 

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9%  και 16%(η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά 

περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων ,καθώς  και των τόκων υπερημερίας  στους οποίους 

προστίθεται χαρτόσημο 3,6% . 

Ρυθμίσεις- Διακανονισμοί που θα γίνονται ακολουθούν τις οδηγίες του Ν.4304/14 

και τις αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης, με την διαφορά ότι δεν ισχύει η άτοκη καταβολή παλαιών 

οφειλών ,με όριο τις 12 δόσεις και σε περίπτωση μη τήρησης των διακανονισμένων μηνιαίων δόσεων, 

αυτές τοκίζονται εκ νέου με το ισχύον επιτόκιο . Η καταβολή του ποσού της μηνιαίας δόσης δεν 

μεταβάλλεται αλλά πρέπει να εξυπηρετείται ως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 

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

Α Ν Α  Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο  &  Λ Ο Ι Π Ω Ν  Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν   Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 1 5  

γ ι α  τ ι ς  λ ο ι π έ ς   1 2  δ η μ ο τ ι κ έ ς  ε ν ό τ η τ ε ς  τ ο υ  Ε ν ι α ί ο υ     

Δ ή μ ο υ  Λ έ σ β ο υ  (μέρος δεύτερο)  ( μ ε  π λ η θ υ σ μ ι α κ ά  κ ρ ι τ ή ρ ι α )  

 

Δικαιώματα ύδρευσης 40,00€ (πλέον του κόστους υδρομετρητή, υλικών και εργασιών).  

Δικαιώματα αποχ/σης 40,00€ (πλέον του κόστους των υλικών και εργασιών).  

Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται μια φορά για κάθε διηρημένη οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία 

στο σύνολο τους. 

Κάθε    υδρόμετρο    εξυπηρετεί μια και μοναδική ανεξάρτητη οικία. 

          Κοστολόγια για λοιπές υπηρεσίες  ισχύουν οι ίδιες  τιμές με την Δημοτικής Ενότητας  

Μυτιλήνης. 

        Οι νέες τιμές που θα ισχύσουν από το πρώτο τρίμηνο του 2015 αναφέρονται σε 3 ομάδες , 

υπολογισμένες με πληθυσμιακά κριτήρια των  12 λοιπών  δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου 

Λέσβου. 

ως εξής:  1η) 1-500 κατοίκους  , 2η)  501-1000 κατοίκους  3η) >1000 κατοίκων.   
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Πάγια κατανάλωση 8,00€ / τρίμηνο (περιλαμβάνει αξία 20 κυβικών νερού). 

Τα τέλη αποχέτευσης βαρύνουν μόνο καταναλωτές που έχουν αποχετευτικό δίκτυο και όχι βόθρους 

      Ισχύουν ειδικά τιμολόγια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα και με την δυνατότητα που μας 

δίνει ο Ν. 4071/12, άρθρο 10 παραγρ.12. (Για όλο τον Δήμο)  

1. Πολυτέκνων 

2. Τριτέκνων 

3. μονογονεϊκών  οικογενειών 

4. ανάπηροι   = κ >   του 80% 

5. ανάπηροι   = κ >    του 67% 

6. απόρων με βιβλιάριο ανασφάλιστου 

7. μακροχρόνιων ανέργων (άνω του έτους) 

  Για να ενταχθούν οι καταναλωτές στα κοινωνικά τιμολόγια πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή 

διακανονίσει τις προηγούμενες οφειλές τους με την Υπηρεσία και να έχουν για το ακίνητο που θα 

πριμοδοτηθεί είτε συμφωνητικό θεωρημένο είτε παραχωρητήριο από κοινωνικό φορέα είτε συμβόλαιο 

ιδιοκτησίας. 

Το τιμολόγιο πολυτέκνων-τριτέκνων θα ισχύει για όσο διάστημα συνοικούν μαζί τα εξαρτημένα 

μέλη, είτε σπουδάζουν έως το 24
ο
 έτος της ηλικίας τους και εφόρου ζωής εφόσον παρουσιάζουν 

αναπηρία άνω του 67%. 

  Τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται και θα ανανεώνεται η ισχύς τους κάθε χρόνο με ευθύνη 

των καταναλωτών το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1). 

 Τα παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής: 

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους  κ  δήλωση Ε1     

2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατη) και πιστοποιητικά σπουδών εφόσον απαιτούνται. 

3. Βεβαίωση πολυτεκνίας (προαιρετική κ εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι) 

4. Βεβαιώσεις σε ισχύ θεωρημένες από ΚΕΠΑ ή θεωρημένες από αρμόδια υγειονομική  αρχή αν είναι 

εφόρου ζωής. 

Τα άτομα που έχουν βεβαίωση εφόρου ζωής δεν θα προσκομίζουν κάθε χρόνο βεβαίωση. 

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

6. Τίτλος χρήσης ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο  & 1 λογαριασμό ύδρευσης. 

7. Κάρτα ανεργίας (για μακροχρόνια ανέργους- άνω του 12μηνου) 

8. Βιβλιάριο ανασφάλιστων από Πρόνοια σε ισχύ 

9. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (θα δίνεται από την Υπηρεσία) 

 Σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα διακόπτει το ευνοϊκό 

τιμολόγιο και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο. 

 Το κοινωνικό τιμολόγιο θα χορηγείται μόνο σ’ένα υδρόμετρο που αντιστοιχεί ανά δικαιούχο, 

είτε ανήκει στον σύζυγο ή στην σύζυγο. 

 Εισοδηματικά κριτήρια  (Φορολογητέο Εισόδημα) 

1. Πολύτεκνοι: έως 36.000 € οικογ.εισόδημα με προσαύξηση 3.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά τα 

πρώτα τέσσερα. 

2. Τρίτεκνοι: έως 30.000 € οικογ.εισόδημα  

3. Μονογονεϊκές: έως 18.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα  

4. Ανάπηροι = κ >    του 80% έως 22.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα  

5. Ανάπηροι = κ >    του 67% έως 18.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα  

6. Άποροι με ετήσιο εισόδημα έως 5.000 € οικογ.εισόδημα  

7. Μακροχρόνια Άνεργοι  με ετήσιο εισόδημα  εως 5.000 € οικογ.εισόδημα 

 

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

πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευθύνη της Υπηρεσίας. 
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1
η
 περίπτωση: 50% έκπτωση επί της αξίας  έως τα 80κμ/τρίμηνο και αφορά : 

 α) πολύτεκνους, β) ανάπηρους = κ >    του 80%, γ) μακροχρόνια  

 άνεργους 

2
η
 περίπτωση: 30% έκπτωση επί της αξίας  έως τα 80κμ/τρίμηνο και αφορά :  

α) τρίτεκνους, β) ανάπηρους = κ >  του 67%,  

γ) μονογονεϊκές   οικογένειες 

3
η
 περίπτωση: μηδενική χρέωση και αφορά απόρους έως τα 60 κμ/τρίμηνο. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ  ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 Τ Ι Μ Ε Σ  2ης ΟΜΑΔΑΣ  (501-1000  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)   

  0-19 m3 

20-30 

m3) 31-60 m3  

61-

80m3 81-100 101-200 >200m3   

 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3  

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΙΜΩΝ €/m3   

  ΠΑΓΙΟ               

  8 €/ΤΡΙΜ   0,50  0,55  0,60 0,75 1,00 1,50   

 Τ Ι Μ Ε Σ 3ης  ΟΜΑΔΑΣ  (1000 ΚΑΙ ΑΝΩ  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)    

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

 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3  

         

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (€/m3) 

  ΠΑΓΙΟ               

   8 €/τριμ 0,55 0,60 0,65 0,80 1,00 1,50   

ΑΓΙΑΣΟΣ 6,4 0.39 

0.59- 

0.79 0.99 0.99 0.99 0.99   

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ 8,00 πάγιο 0,5 0,55 0,6 1 1,30     

ΠΛΩΜΑΡΙ 8,1 0.54 0,54 0,54         

ΚΑΛΛΟΝΗ 6,00 0.40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,6   

ΑΓΡΑ 5,25 0.35 0.35 0,35 0.35 0.6     

ΠΕΤΡΑ 3,75 0.25 0.38 0.55        

ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ 3,75 0,25 0,38 0,55        

ΜΗΘΥΜΝΑ 8,00 πάγιο 0,55 0,6 0,65 0,65 1 1,5   

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 5,57 πάγιο 0,2 0,3 0,5 1,00 1.00 1.00   

ΘΕΡΜΗ 8,00 πάγιο 0,55 0,60 0,65 1,00 1,30     

ΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3,70 πάγιο 0,22 0.28 0,34 0,46 1,00 1,00   

ΕΡΕΣΟΣ 15€ πάγιο 0.70 0,7 0,70 0,70 0,70   

ΑΝΤΙΣΣΑ 15€(πάγιο) 0,45 0,45 0,7 0,7 1,00   

ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ 15€(πάγιο) 0,45 0,45 0,7 0,7 1,00   

ΜΕΣΑΓΡΟΣ 7.15(πάγιο) 0.253 0.32 0.319 0.99       

ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ 7.15(πάγιο) 0.253 0.32 0.319 0.99       

ΠΑΠΑΔΟΣ 7.15(πάγιο) 0.253 0.32 0.319 0.99       

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 7.15(πάγιο) 0.253 0.32 0.319 0.99       

Τέλη αποχέτευσης  30% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος 
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ΚΑΠΗ 5,00 πάγιο 0,50 0,55 0,60 0,60 1,00 1,5   

ΠΛΑΓΙΑ 5,73 πάγιο 0,25 0,41 0,7 1,02 1,63     

ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ 5,25 πάγιο 0.35 0.35 0,35 0.35 0,60     

ΦΙΛΙΑ 5,25 πάγιο 0.35 0.35 0,35 0.35 0,60     

ΑΝΕΜΩΤΙΑ 5,25 πάγιο 0.35 0.35 0,35 0.35 0,60     

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ 5,25 πάγιο 0.35 0.35 0,35 0.35 0,60     

ΣΤΥΨΗ 3,75 παγιο 0,25 0,38 0,55     

ΒΡΙΣΑ 5,57 πάγιο 0,20 0,30 0,50 1,00 1.00 1.00   

ΜΥΣΤΕΓΝΑ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55 1,00 1,30     

Ν. ΚΥΔΩΝΙΕΣ 8,00 πάγιο 0,46 0,50 0,55 1,00 1,30     

ΒΑΤΟΥΣΑ 15€ πάγιο 15€ πάγιο 0,70 0,70 1,20       

ΠΕΡΑΜΑ 7.15(πάγιο) 0.25 0.32 0.319 0.99       

ΙΠΠΕΙΟΣ 7.15(πάγιο) 0.25 0.32 0.319 0.99       

ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ 7.15(πάγιο) 0.25 0.32 0.319 0.99       

Τέλος αποχέτευσης 22%  επι της άξιας κατανάλωσης ύδατος 

 

                          Τ Ι Μ Ε Σ   1ης ΟΜΑΔΑΣ  (1-500  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)   

 0-19(m3) 

20-30 

m3 

31-60 

m3  

61-

80m3 81-100 101-200 >200m3  

 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3  

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΙΜΩΝ €/m3   

  ΠΑΓΙΟ               

 8 €/ΤΡΙΜ   0,45 m 0,50 m3 0,55m3 0,70m3 0,90m3 1,30μ3   

ΑΚΡΑΣΙ 5,57 πάγιο 0,24 0,47 0,80 0,80 1,18 1,59   

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 5,57 πάγιο 0.25 0.47 0,80 0,80 1,18 1,59   

ΝΕΟΧΩΡΙ 5,57 πάγιο 0.25 0.47 0,80 0,80 1,18 1,59   

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 5,57 πάγιο 0,48 0,65 0,65 1,02 1,02 1.43   

ΤΡΙΓΟΝΑΣ 5,73 πάγιο 0,22 0,41 0,62 0,80 1,42     

ΒΑΣΙΛΙΚΑ 5,57 πάγιο 0,20 0,30 0,50 1,00 1.00 1.00  

ΛΙΣΒΟΡΙ 5,57 πάγιο 0,20 0,30 0,50 1,00 1.00 1.00  

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ 0,25 0,25 0,38 0,55         

ΑΡΓΕΝΟΣ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55   

ΣΥΚΑΜΙΑ 8,00 πάγιο 0,55 0,60 0,65 0,65 1,00 1,50   

ΣΤΑΥΡΟΣ 5,57 πάγιο 0,20 0,30 0.50 1.00 1.00 1.00   

ΚΩΜΗ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,5 0,50       

ΠΗΓΗ 8,00 πάγιο 0,47 0,5 0,55 1,00 1,30     

ΠΥΡΓΟΙΘΕΡΜΗΣ 8,00 πάγιο 0,55 0,60 0,65 0,65 1,00 1,50   

ΣΙΓΡΙ 15,00πάγιο 0.45 0.70 0,70 0,70 0,70 0,70   

ΧΙΔΗΡΑ 15,00πάγιο 0.45 0,45 0,60 0,60 1,80 3,60   

ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 15,00πάγιο 0.45 0,45 0,60 0,60 1,80 3,60  

ΠΛΑΚΑΔΟΣ 7.15(πάγιο) 0.25 0.32 0.319 0.99       

ΣΥΚΟΥΝΤΑ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55 1,00 1,20     

ΑΣΩΜΑΤΟΣ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55 1,00 1,20     

ΚΕΡΑΜΕΙΑ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55 1,00 1,20     

ΜΥΧΟΥ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55 1,00 1,20     

Λ. ΜΥΛΟΙ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55 1,00 1,20     

ΚΛΕΙΟΥ 5,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55         
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ΝΑΠΗ 6,00 0.40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,6  

ΔΑΦΙΑ 6,00 0.40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,6  

ΑΡΙΣΒΗ 6,00 0.40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,6  

 4 €/ΤΡΙΜ   0,45 m 0,50 m3 0,55m3 0,70m3 0,90m3 1,30μ3  

ΑΜΠΕΛΙΚΟ 5,57 πάγιο 0,25 0,47 0,80 0,80 1,18 1,59  

ΠΕΛΟΠΗ 5,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55     

ΒΑΦΕΙΟ 8,00 πάγιο 0,55 0,6 0,65 0,65 1 1,5  

ΛΑΦΙΩΝΑΣ 0.25 0.25 0.38 0.55         

ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ 8,00 πάγιο 0,45 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55   

Τέλος αποχέτευσης 15%  επι της άξιας κατανάλωσης ύδατος. 

     

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9%  και 16% (η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά 

περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων ,καθώς  και των τόκων υπερημερίας  στους οποίους 

προστίθεται χαρτόσημο 3,6% . 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ 

Σε υφιστάμενες παροχές των πρώην Δημοτικών Ενοτήτων που εξυπηρετούν αρδευτικές  και λοιπές 

χρήσης (κηπάρια) άνευ κατοικίας με οικιακή κατανάλωση η χρέωση θα είναι:  εως 20 μ3 στο ύψος του 

παγίου και μεγαλύτερη των 20 μ3 με χρέωση 2 ευρω ανα μ3. 

Οι αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΥΑ παλαιών ετών με θέμα «ειδικά τιμολόγια» 

συνεχίζουν να ισχύουν εκτός και αν τροποποιούνται με την παρούσα. » 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, 

ύστερα από την οποία: 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 περί Κανονιστικών Αποφάσεων. 

3. Την αριθ. 1/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.ΑΛ. (ΑΔΑ: 6ΒΡ8ΟΚΠΛ-Π6Ε), 

που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την προφορική εισήγηση του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Ακριώτη 

5. Τη συζήτηση που διεξήχθη και τις προτάσεις που κατατέθηκαν 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ. το τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2015, ως εξής: 

 

Ν Ε Ε Σ  Τ Ι Μ Ε Σ  Ε Ν Ι Α Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Ε Σ Β Ο Υ  Α Π Ο  Τ Ο  2 0 1 5  

 

 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-αποχέτευσης που θα  ισχύσουν από το 1ο τρίμηνο του 2015 

όπως αυτό θα καταμετρηθεί και βεβαιωθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διαμορφώνονται για την Δημοτική 

Ενότητα  Μυτιλήνης  (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η  

Τιμολόγηση κατανάλωσης   ύδρευσης 
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 4η  Ομάδα       Τ Ι Μ Ε Σ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-9(m3) 

10-

30m3 31-60  m3 61-80m3 81-100 101-200 >200m3 

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

 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14,5 €/τρίμ. 0,88/m3 1,25/m3 1,80/m3 1,85/m3 2,00/m3 2,10/m3 

Τέλη αποχέτευσης 40% επί της αξίας κατανάλωσης  ύδρευσης     

         

ΚΛΙΜΑΚΑ 0-9(m3) 

10-

30(m3) 

31-

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

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

  9 €/τρίμ. 0,60/m3 0,80/m3 1,00/m3 1,20/m3 1,30/m3 1,50/m3 

ΜΟΡΙΑ » » » » » » » 

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ » » » » » » » 

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ » » » » » » » 

ΑΦΑΛΩΝΑΣ » » » » » » » 

ΠΑΜΦΙΛΑ » » » » » » » 

ΑΛΥΦΑΝΤΑ » » » » » » » 

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ » » » » » » » 

ΛΟΥΤΡΑ » » » » » » » 

ΑΓ. ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ » » » » » » » 

    Τέλη αποχέτευσης 40% επί της αξίας κατανάλωσης  ύδρευσης 
     

  *    (TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΔΩΡΕΑΝ) 

 Σε περίπτωση αγοράς νερού και μεταφοράς του με ίδιο μέσο του καταναλωτή και όχι με το 

βυτίο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ορίζεται σε 3,00
 
€ /κμ 

 Συνδέσεις καταναλωτών στο εξωτερικό δίκτυο ή εκτός σχεδίου ισχύει προσαυξημένο ειδικό 

τιμολόγιο νερού 20%  επιπλέον. Για τους καταναλωτές που είναι εκτός Μυτιλήνης και υδρεύονται από 

δίκτυο δημοτικού διαμερίσματος  οι χρεώσεις τους θα γίνονται ανάλογα με το τιμολόγιο που ισχύει σε 

κάθε Δημ. Κοινότητα   της Δημ. ενότητας Μυτιλήνης προσαυξημένο κατά 20%.   

 

  Έλεγχος   υδρομέτρων  **               8,40/έτος 

**  Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ  ½’’ ΜΕ ΔΙΚΑ 

ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ.  

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΩ ΤΗΣ ½’’ ΠΟΥ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ  ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ. 

 

Παράβολο ελέγχου υδρομετρητή 

Επανασύνδεση ή επανατοποθέτηση υδρομέτρου απλή                     

Επανασύνδεση υδρομέτρου λόγω χρέους  

    12,07€  *** 

  18,53€ 

  17,24€ 

Επανατοποθέτηση λόγω χρέους 

Πρόστιμο λόγω παραβίασης υδρομέτρου 
    25,86€ 

129,31€ 

 

*** Θα τοποθετείται υδρομετρητής σε σειρά για ένα μήνα και θα ενημερώνεται ο καταναλωτής για την 

ένδειξη πριν και μετά την αφαίρεση. 
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       Σε περίπτωση που επανατοποθετηθεί το υδρόμετρο λόγω αφαίρεσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο 

καταναλωτής  θα επιβαρύνεται μόνο με επανατοποθέτηση λόγω χρέους ή απλή, ανάλογα με την αιτία 

αφαίρεσης και το πρόστιμο επανασύνδεσης θα επιβάλλεται από την επόμενη ημέρα της διακοπής, και 

όχι την ίδια ημέρα που γίνεται η διακοπή, εφόσον προσέλθει ο καταναλωτής και καταβάλει τις οφειλές 

του, η τις διακανονίσει. Υπάρχει η δυνατότητα εξάλειψης της οφειλής από προσαυξήσεις και πρόστιμα 

λόγω διακοπής αν τεκμαίρεται η αδυναμία εξόφλησης των από απόρους και ανέργους που νόμιμα 

υπάγονται στις κατηγορίες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων κατόπιν αιτήσεως των από το Δ.Σ. 

      Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από διαπίστωση της υπηρεσίας για αυθαίρετη 

επανασύνδεση και μονό εφόσον το υδρόμετρο είχε διακοπεί  με δήλωση θα απαιτείται από τον 

καταναλωτή επανασύνδεση απλή.  

      Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από δήλωση του χρήστη η λόγου χρέους, εξακολουθεί 

αυτό να επιβαρύνεται με την αξία του παγίου για όσο διάστημα είναι συνδεδεμένο με την παροχή (ΑΔΣ 

50/1992) 

      Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης από ιδιώτες (κλοπή νερού) σε εξωτερικά η εσωτερικά δίκτυα θα 

αφαιρείται ο εξοπλισμός , θα διακόπτεται η παροχή και θα επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο της 

παραβίασης υδρομέτρου δηλ 259,62 €. 

      Εφόσον υπάρχουν οφειλές λογαριασμών νερού για πάνω από 2 χρόνια, το υδρόμετρο αφαιρείται και 

σε περίπτωση  επανατοποθέτησης του επιβαρύνεται με 136,50€ ,  συν τις όποιες καθυστερούμενες 

οφειλές. 

 Η προσαύξηση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης  και λοιπών διακανονισμένων οφειλών λόγω 

μη έγκαιρης πληρωμής,  θα ξεκινά την 1
η
 του επόμενου μήνα από την λήξη των. Τα ποσοστά που 

ισχύουν για τις  προσαυξήσεις  αναμορφώνονται  σε 1,00%  ανά  μήνα  και μέχρι 99% της 

οφειλής. 
  

Αλλαγή υδρομέτρου 1/2’  κατ'επιθυμία του καταναλωτή    από τεχνίτη  της Δευα Λέσβου.      

Μεγαλύτερης διατομής υδρόμετρα θα κοστολογούνται ανάλογα με την τιμή κτήσης τους, και επί 

πλέον τις εργασίες τοποθέτησης  

 

1)             40,00€        περιλαμβάνει  τοποθέτηση   

Ι. Νέα υδροληψία      

α) δικαιώματα ΔΕΥΑΛ /οριζ. ιδιοκτ.                                               241,38€ 

β) Εργατικά-υλικά/ οριζ. ιδιοκτ.                                      60,34€ 

  Σύνολο:                                    301,72 € 

Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται μια φορά για κάθε διηρημένη οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία 

στο σύνολο τους. 

 

ΙΙ. Μεταφορά υδρομέτρων      

α) ωριαία απασχόληση τεχνίτη                                                 19,05 € 

β)    "  " βοηθ. τεχνίτη                                     15,79 € 

Βυτίο νερού                             58,62 € 

Μεταφορά/χλμ (εκτός πόλης Μυτιλήνης                                             2,50 € 

Εργασία τσάπας JCB/ώρα (ελάχιστη χρέωση  4 ώρες)        26,72 € 

Φορτηγό 3 τον/ώρα   (ελάχιστη χρέωση 4  ώρες)               13,00 € 
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Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εντός                                      52,59 €                                      

Δ.Ε Μυτιλήνης (ελάχιστη χρέωση 3 ώρες)  

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εκτός                                          68,97 € 

Διευρυμένου Δήμου (ελάχιστη χρέωση 3 ώρες)  

Εγγύηση υδρομέτρου                                                     80,00 € 

Εγγύηση υδρομέτρου Επιχειρήσεων                                                 150,00 € 

( πλήν ελευθέρων επαγγελματιών) 

Εγγύηση καλής κατάστασης υδρομ.                                                  80,00 €    

Αποκατάσταση ασφαλτου/τσιμέντου/τμ                                             66,00 € 

 Η  αυτοψία κατόπιν αίτησης του καταναλωτή θα χρεώνεται με 20,00€ και θα αφαιρείται   από το 

τελικό  κοστολόγιο που θα προκύπτει. Ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με το ανωτέρω ποσό μόνο για 

την άσκοπη μετακίνηση του τεχνίτη και δεν θα επιστρέφεται ακόμα και αν είναι τεχνικώς αδύνατη η 

εκτέλεση της εργασίας. 

 

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η  

Δικαιώματα σύνδ.υπονόμων /οριζ.ιδιοκτ                                   301,72 €  

Εργατικά υλικά το τρέχον μέτρο                                   66,00 € 

Ιδιωτικό φρεάτιο                                      160,00 € 

          Συνδέσεις – εργασίες  αποχέτευσης μετά την ολοκλήρωση έργων σε νέες περιοχές που δεν 

υπάρχει δίκτυο (πχ. «Κουμκό») ανέρχονται στο ποσό που αναλογεί σε κάθε ιδιοκτήτη που συμβάλει 

οικειοθελώς στην υλοποίηση του έργου σε μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ. 

Τα ποσό αυτό θα ισχύει για συνδέσεις αποχ/σης,  από την περάτωση του έργου και για όσα έτη 

αποφασιστεί κατά περίπτωση από το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ, για όσους συνδεθούν με το νεοκατασκευασθέν 

δίκτυο. 

           Το ποσό  αυτό επιβάλλεται για την συγκεκριμένες περιοχές διότι το κόστος κατασκευής  και 

λειτουργίας του καλύπτεται 100%  από ίδιους πόρους της επιχείρησης και θα κατασκευάζονται κατόπιν 

αιτήματος των  κατοίκων των περιοχών αυτών. 

            Δικαίωμα  χρήσης υπονόμων  σε   40%    επί της αξίας νερού. 

  Το ειδικό τιμολόγιο (Νο 8) της υπηρεσίας  παραμένει   65€ ανά τρίμηνο. 

        Η Υπηρεσία θα εκτελεί διακοπές υδροδοτήσεων εφόσον η οφειλή ξεπερνά   τα  70,00 €/τρίμηνο   ή  

μετά  από  συνεχόμενες οφειλές δύο τριμήνων . 

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώνουν την επιχείρηση για την μίσθωση των ακίνητων τους και να 

προβαίνουν σε σταδιακό έλεγχο οφειλών των ενοικιαστών διότι τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο. 

       Ειδικά για τους ενοικιαστές  η υπηρεσία θα προχωρά σε διακοπές μετά την λήξη ενός τριμήνου 

ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, και θα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη προς εξασφάλιση του. Η επανασύνδεση 

δε θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη του.  

        Για έναρξη διακανονισμού οφειλής από τον ενοικιαστή θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 

ιδιοκτήτη προκειμένου να λαμβάνει γνώση και την ανάλογη ευθύνη αποπληρωμής. 

        Η υποδοχή βοθρολυμμάτων  από τον σταθμό της ΜΕΛ από τους ιδιώτες και λοιπές υπηρεσίες, 

χρεώνεται  30,00€/βυτίο.             

         Για τον Ελληνικό Στρατό εξακολουθεί να ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο των 20€/βυτίο. 
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         Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9%  και 16%(η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά 

περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων ,καθώς  και των τόκων υπερημερίας  στους οποίους 

προστίθεται χαρτόσημο 3,6% . 

Ρυθμίσεις- Διακανονισμοί που θα γίνονται ακολουθούν τις οδηγίες του Ν.4304/14 

και τις αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης, με την διαφορά ότι δεν ισχύει η άτοκη καταβολή παλαιών 

οφειλών ,με όριο τις 12 δόσεις και σε περίπτωση μη τήρησης των διακανονισμένων μηνιαίων δόσεων, 

αυτές τοκίζονται εκ νέου με το ισχύον επιτόκιο . Η καταβολή του ποσού της μηνιαίας δόσης δεν 

μεταβάλλεται αλλά πρέπει να εξυπηρετείται ως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 

Τ Ι Μ Ε Σ  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ  Α Ν Α  Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο  &  

Λ Ο Ι Π Ω Ν  Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν   Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 1 5  

γ ι α  τ ι ς  λ ο ι π έ ς   1 2  δ η μ ο τ ι κ έ ς  ε ν ό τ η τ ε ς  τ ο υ  Ε ν ι α ί ο υ     

Δ ή μ ο υ  Λ έ σ β ο υ  (μέρος δεύτερο)  ( μ ε  π λ η θ υ σ μ ι α κ ά  κ ρ ι τ ή ρ ι α )  

 

Δικαιώματα ύδρευσης 40,00€ (πλέον του κόστους υδρομετρητή, υλικών και εργασιών).  

Δικαιώματα αποχ/σης 40,00€ (πλέον του κόστους των υλικών και εργασιών).  

Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται μια φορά για κάθε διηρημένη οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία 

στο σύνολο τους. 

Κάθε    υδρόμετρο    εξυπηρετεί μια και μοναδική ανεξάρτητη οικία. 

          Κοστολόγια για λοιπές υπηρεσίες  ισχύουν οι ίδιες  τιμές με την Δημοτικής Ενότητας  

Μυτιλήνης. 

        Οι νέες τιμές που θα ισχύσουν από το πρώτο τρίμηνο του 2015 αναφέρονται σε 3 ομάδες , 

υπολογισμένες με πληθυσμιακά κριτήρια των  12 λοιπών  δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου 

Λέσβου. 

ως εξής:  1η) 1-500 κατοίκους  , 2η)  501-1000 κατοίκους  3η) >1000 κατοίκων.   

Πάγια κατανάλωση 8,00€ / τρίμηνο (περιλαμβάνει αξία 20 κυβικών νερού). 

Τα τέλη αποχέτευσης βαρύνουν μόνο καταναλωτές που έχουν αποχετευτικό δίκτυο και όχι βόθρους 

      Ισχύουν ειδικά τιμολόγια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα και με την δυνατότητα που μας 

δίνει ο Ν. 4071/12, άρθρο 10 παραγρ.12. (Για όλο τον Δήμο)  

1. Πολυτέκνων 

2. Τριτέκνων 

3. μονογονεϊκών  οικογενειών 

4. ανάπηροι   = κ >   του 80% 

5. ανάπηροι   = κ >    του 67% 

6. απόρων με βιβλιάριο ανασφάλιστου 

7. μακροχρόνιων ανέργων (άνω του έτους) 

  Για να ενταχθούν οι καταναλωτές στα κοινωνικά τιμολόγια πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή 

διακανονίσει τις προηγούμενες οφειλές τους με την Υπηρεσία και να έχουν για το ακίνητο που θα 

πριμοδοτηθεί είτε συμφωνητικό θεωρημένο είτε παραχωρητήριο από κοινωνικό φορέα είτε συμβόλαιο 

ιδιοκτησίας. 

Το τιμολόγιο πολυτέκνων-τριτέκνων θα ισχύει για όσο διάστημα συνοικούν μαζί τα εξαρτημένα 

μέλη, είτε σπουδάζουν έως το 24
ο
 έτος της ηλικίας τους και εφόρου ζωής εφόσον παρουσιάζουν 

αναπηρία άνω του 67%. 

  Τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται και θα ανανεώνεται η ισχύς τους κάθε χρόνο με ευθύνη 

των καταναλωτών το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1). 

  

      Τα παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής: 
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1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους  κ  δήλωση Ε1     

2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατη) και πιστοποιητικά σπουδών εφόσον απαιτούνται. 

3. Βεβαίωση πολυτεκνίας (προαιρετική κ εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι) 

4. Βεβαιώσεις σε ισχύ θεωρημένες από ΚΕΠΑ ή θεωρημένες από αρμόδια υγειονομική  αρχή αν είναι 

εφόρου ζωής. 

Τα άτομα που έχουν βεβαίωση εφόρου ζωής δεν θα προσκομίζουν κάθε χρόνο βεβαίωση. 

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

6. Τίτλος χρήσης ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο  & 1 λογαριασμό ύδρευσης. 

7. Κάρτα ανεργίας (για μακροχρόνια ανέργους- άνω του 12μηνου) 

8. Βιβλιάριο ανασφάλιστων από Πρόνοια σε ισχύ 

9. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (θα δίνεται από την Υπηρεσία) 

  

       Σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα διακόπτει το ευνοϊκό τιμολόγιο 

και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο. 

       Το κοινωνικό τιμολόγιο θα χορηγείται μόνο σ’ένα υδρόμετρο που αντιστοιχεί ανά δικαιούχο, είτε 

ανήκει στον σύζυγο ή στην σύζυγο. 

 

 Εισοδηματικά κριτήρια  (Φορολογητέο Εισόδημα) 

1. Πολύτεκνοι: έως 36.000 € οικογ. εισόδημα με προσαύξηση 3.000 € για κάθε επιπλέον παιδί 

μετά τα πρώτα τέσσερα. 

2. Τρίτεκνοι: έως 30.000 € οικογ. εισόδημα  

3. Μονογονεϊκές: έως 18.000 € ετήσιο οικογ. εισόδημα  

4. Ανάπηροι = κ >    του 80% έως 22.000 € ετήσιο οικογ. εισόδημα  

5. Ανάπηροι = κ >    του 67% έως 18.000 € ετήσιο οικογ. εισόδημα  

6. Άποροι με ετήσιο εισόδημα έως 5.000 € οικογ. εισόδημα  

7. Μακροχρόνια Άνεργοι  με ετήσιο εισόδημα  εως 5.000 € οικογ. εισόδημα 

 

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

πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευθύνη της Υπηρεσίας. 

1
η
 περίπτωση: 50% έκπτωση επί της αξίας  έως τα 80κμ/τρίμηνο και αφορά : 

 α) πολύτεκνους,  

 β) ανάπηρους = κ >    του 80%,  

 γ) μακροχρόνια άνεργους 

2
η
 περίπτωση: 30% έκπτωση επί της αξίας  έως τα 80κμ/τρίμηνο και αφορά :  

α) τρίτεκνους,  

β) ανάπηρους = κ >  του 67%,  

γ) μονογονεϊκές   οικογένειες 

3
η
 περίπτωση: μηδενική χρέωση και αφορά απόρους έως τα 60 κμ/τρίμηνο. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ  ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 Τ Ι Μ Ε Σ  2ης ΟΜΑΔΑΣ  (501-1000  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)   

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

  ΠΑΓΙΟ               

  8 €/ΤΡΙΜ   0,50/ m3 0,55/ m3 0,60/ m3 0,75/ m3 1,00/ m3 1,50/ m3   

ΚΑΠΗ » » » » » » »   

ΠΛΑΓΙΑ » » » » » » »   

ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ » » » » » » »   

ΦΙΛΙΑ » » » » » » »   

ΑΝΕΜΩΤΙΑ » » » » » » »   

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ » » » » » » »   

ΣΤΥΨΗ » » » » » » »  

ΒΡΙΣΑ » » » » » » »   

ΜΥΣΤΕΓΝΑ » » » » » » »   

Ν. ΚΥΔΩΝΙΕΣ » » » » » » »   

ΒΑΤΟΥΣΑ » » » » » » »   

ΠΕΡΑΜΑ » » » » » » »   

ΙΠΠΕΙΟΣ » » » » » » »   

ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ » » » » » » »   

Τέλος αποχέτευσης 22%  επί της άξιας κατανάλωσης ύδατος 

 Τ Ι Μ Ε Σ 3ης  ΟΜΑΔΑΣ  (1000 ΚΑΙ ΑΝΩ  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)    

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

    ΠΑΓΙΟ               

   8 €/τριμ 0,55/ m3 0,60/ m3 0,65/ m3 0,80/ m3 1,00/ m3 1,50/ m3   

ΑΓΙΑΣΟΣ » » » » » » »   

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ » » » » » » »   

ΠΛΩΜΑΡΙ » » » » » » »   

ΚΑΛΛΟΝΗ » » » » » » »   

ΑΓΡΑ » » » » » » »   

ΠΕΤΡΑ » » » » » » »  

ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ » » » » » » »  

ΜΗΘΥΜΝΑ » » » » » » »   

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ » » » » » » »   

ΘΕΡΜΗ » » » » » » »   

  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ » » » » » » »   

ΕΡΕΣΟΣ » » » » » » »   

ΑΝΤΙΣΣΑ » » » » » » »   

ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ » » » » » » »   

ΜΕΣΑΓΡΟΣ » » » » » » »   

ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ » » » » » » »   

ΠΑΠΑΔΟΣ » » » » » » »   

ΣΚΟΠΕΛΟΣ » » » » » » »   

Τέλη αποχέτευσης  30% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος 
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                          Τ Ι Μ Ε Σ   1ης ΟΜΑΔΑΣ  (1-500  ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)   

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

  ΠΑΓΙΟ               

 8 €/ΤΡΙΜ   0,45 m3 0,50 m3 0,55m3 0,70m3 0,90m3 1,30μ3   

ΑΚΡΑΣΙ » » » » » » »   

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ » » » » » » »   

ΝΕΟΧΩΡΙ » » » » » » »   

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ » » » » » » »   

ΤΡΙΓΟΝΑΣ » » » » » » »   

ΒΑΣΙΛΙΚΑ » » » » » » »  

ΛΙΣΒΟΡΙ » » » » » » »  

ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ » » » » » » »   

ΑΡΓΕΝΟΣ » » » » » » »   

ΣΥΚΑΜΙΑ » » » » » » »   

ΣΤΑΥΡΟΣ » » » » » » »   

ΚΩΜΗ » » » » » » »   

ΠΗΓΗ » » » » » » »   

ΠΥΡΓΟΙΘΕΡΜΗΣ » » » » » » »   

ΣΙΓΡΙ » » » » » » »   

ΧΙΔΗΡΑ » » » » » » »   

ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ » » » » » » »  

ΠΛΑΚΑΔΟΣ » » » » » » »   

ΣΥΚΟΥΝΤΑ » » » » » » »   

ΑΣΩΜΑΤΟΣ » » » » » » »   

ΚΕΡΑΜΕΙΑ » » » » » » »   

ΜΥΧΟΥ » » » » » » »   

Λ. ΜΥΛΟΙ » » » » » » »   

ΚΛΕΙΟΥ » » » » » » »   

ΝΑΠΗ » » » » » » »  

ΔΑΦΙΑ » » » » » » »  

ΑΡΙΣΒΗ » » » » » » »  

 4 €/ΤΡΙΜ   0,45 m 0,50 m3 0,55m3 0,70m3 0,90m3 1,30μ3  

ΑΜΠΕΛΙΚΟ » » » » » » »  

ΠΕΛΟΠΗ » » » » » » »  

ΒΑΦΕΙΟ » » » » » » »  

ΛΑΦΙΩΝΑΣ » » » » » » »   

ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ » » » » » » »   

Τέλος αποχέτευσης 15%  επί της άξιας κατανάλωσης ύδατος. 

     

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 16% (η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά 

περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων, καθώς  και των τόκων υπερημερίας  στους οποίους 

προστίθεται χαρτόσημο 3,6% . 
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ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ 

      Σε υφιστάμενες παροχές των πρώην Δημοτικών Ενοτήτων που εξυπηρετούν αρδευτικές  και λοιπές 

χρήσης (κηπάρια) άνευ κατοικίας με οικιακή κατανάλωση η χρέωση θα είναι:  εως 20 μ3 στο ύψος του 

παγίου και μεγαλύτερη των 20 μ3 με χρέωση 2 ευρώ ανά μ3. 

Οι αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΥΑ παλαιών ετών με θέμα «ειδικά τιμολόγια» 

συνεχίζουν να ισχύουν εκτός και αν τροποποιούνται με την παρούσα. 

 

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

Επί του συνόλου του τιμολογίου:   

 Ψήφησαν τριάντα οκτώ (38) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 Πλειοψήφησαν «υπέρ» της πρότασης: Είκοσι έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 Μειοψήφησαν ψηφίζοντας «Κατά»: Έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Γεωργούλας, 

Ζωγράφου-Στεργιανού, Καραγεωργίου, Καραγιάννης Δ., Καραγιάννης Θ., Κοτζαδημητρίου, 

Κουμαράς, Πάλλης, Πέτρου, Τσιριγώτη και Φλώρος 

 Μειοψήφησε ψηφίζοντας «Λευκό»: Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Δαγκλής 

 

Επί του τιμολογίου ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα: 

 Ψήφησαν τριάντα ένα (31) πρόεδροι για τις αντίστοιχες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες 

 Πλειοψήφησαν «υπέρ» της πρότασης: Τριάντα (30) πρόεδροι, ήτοι Άντισσας (κ. Δουρούδης), 

Καλλονής (κ. Καραθεοδώρου), Λουτρών (κ. Μαμώλης), Μανταμάδου (κ. Τζελαΐδης), 

Μήθυμνας (κ. Ανδριώτης), Πέτρας (κ. Κελαϊδίτης), Παλαιοκήπου (κ. Χατζηνικολάου), 

Πλωμαρίου (κα Βάμβουρα), Ταξιαρχών (κ. Μακρής), Αγίας Μαρίνας (κ. Νέστωρας), Άγρας 

(κ. Σαχτούρης), Ακρασίου (κα Καρπέλη), Αλυφαντών (κ. Σπανός), Αμπελικού (κ. Μελιγονίτης), 

Αφάλωνα (κα Κεφάλα), Βατούσας (κ. Σπανέλλης), Κάπης (κ. Ψαραδέλλης), Κλειούς (κ. 

Θεοφάνους), Λαφιώνας (κ. Κουνιάρης), Λεπέτυμνου (κ. Καμμένος), Μεσότοπου (κ. Πιπίνης), 

Μυχούς (κ. Χατζηβαγιάννης), Παναγιούδας (κ. Βιόλατζης), Παρακοίλων (κ. Χυδεριώτης), 

Πελόπης (κα Κιαχαγιά), Περάματος (κ. Χρυσίδης), Στύψης (κ. Καλατζής), Υψηλομέτωπου (κ. 

Κουλιαδέλλης), Σιγρίου (κ. Λεοντής) και Χιδήρων (κ. Λιαδέλλης). 

 Μειοψήφησε ψηφίζοντας «Λευκό»: Ένας (1) πρόεδρος, ήτοι της Μόριας (κ. Τρακέλλης) 

 

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της. 

 

Αναθέτει στον πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Ακριώτη Δημήτριο την εκτέλεση του παρόντος και  κάθε 

άλλη περαιτέρω ενέργεια. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40. 

 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

                   Συμβουλίου Λέσβου 

                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 


