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ΑΠΟΠΑΜΑ       

 ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΡΗΘ. 1
εο

/14-1-2019 ηαθηήο 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     2/2019  

 

ΘΔΜΑ 2
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε λέσλ ηηκώλ Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ, 

έηνπο 2019. 
 

ήκεξα ηελ 14
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:30 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλήιζε 

ζε δεκφζηα ηαθηή ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ (Κνπληνπξηψηε 1, 

Μπηηιήλε), χζηεξα απφ ηελ  αξηζ. πξση. 913/10-1-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε 

θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Φάλεο Γεψξγηνο, 

δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ζαξάληα πέληε (45) κειψλ, ήηαλ 

παξφληα ηα  είθνζη επηά (27) κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Φάλεο Γεψξγηνο (πξφεδξνο)  

2. Φιψξνο Γεψξγηνο (αληηπξφεδξνο)   

3. Ακπνπιφο Ησάλλεο 

4. Αλησλέιιε Αλαζηαζία   

5. Αξκελάθαο Δκκαλνπήι 

6. Βαηή Μαξία  

7. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

8. Εσγξάθνπ-ηεξηαλνχ Υξπζνχια 

9. Ησζεθέιιε Αζελά 

10. Καξαγεσξγίνπ Δπζηξάηηνο 

11. Καξαγηάλλεο Θεφδσξνο 

12. Καξαζάββαο Νηθφιανο 

13. Καξπέιεο Νηθφιανο 

14. Καηδαλφο Γεψξγηνο 

15. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο 

16. Καηζαξφο  Κσλζηαληίλνο 

17. Κνηδαδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλα 

18. Κνπκαξάο Αληψληνο 

19. Κπξαηδήο-Υξπζνζηφκνπ Δπζηξ. 

20. Παπιήο Δπάγγεινο 

21. ηεξγίνπ Θεφδσξνο 

22. Σακβαθέιιεο Μηραήι 

23. Σζακπιάθνο Πξνθφπηνο 

24. Σζηξηγψηε Νίθε 

25. Σζνππήο Παλαγηψηεο 

26. Υξπζάθεο Νηθφιανο 

27. Φσκάο Νηθφιανο 

 

1. Γηαλλίθνπ Μαξία (γξακκαηέαο) 

(δηθαηνινγεκέλα απνχζα) 

2. Αθξηψηεο Γεκήηξηνο  

3. Αιβαλφπνπινο Παλαγηψηεο 

4. Αιεμίνπ Γεκήηξηνο*  

5. Απνζηφινπ ηέθαλνο   

(δηθαηνινγεκέλα απψλ) 

6. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

(δηθαηνινγεκέλα απψλ) 

7. Βέξξνο Σαμηάξρεο 

8. Γεσξγνχιαο Δπζηξάηηνο 

(δηθαηνινγεκέλα απψλ) 

9. Γπκλάγνο Πξνθφπηνο 

10. Καξαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

11. Κνπληαξέιιεο Ζιίαο* 

12. Μφιβαιε Διέλε           

(δηθαηνινγεκέλα απνχζα) 

13. Ξαλζνχιεο Ησάλλεο 

14. Πλαθά Σαμηαξρνχια 

15. Ρνχζζεο Μηραήι 

16. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

17. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 

18. Υαηδερξήζηνπ Ηγλάηηνο 

 

 

 

        

             

 

Ο Γήκαξρνο θ. Γαιελφο ππξίδσλ πξνζθιήζεθε λφκηκα θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 
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Δπίζεο πξνζθιήζεθαλ λφκηκα φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ & Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ  ηνπ 

Γήκνπ Λέζβνπ.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Νίθε Υσξηαηέιιε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ 

 Καηά  ηε ζπδήηεζε  ηνπ 2
νπ

  ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη 

θ.θ. Αιεμίνπ Γεκήηξηνο, Κνπληαξέιιεο Ζιίαο 

 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ 

πξόεδξν ηεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ θ. Γηαλλάθε Αληώλην ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο ηελ αξηζ. 

612/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΛ πνπ αθνξά «Έγθξηζε λέσλ ηηκψλ 

Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ, έηνπο 2019», ε νπνία έρεη δηαλεκεζεί ζηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δεηψληαο ηελ έγθξηζή ηεο. 

 

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, 

χζηεξα απφ ηελ νπνία: 

 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  65 θαη 67 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 θαη 26 ηνπ Ν. 1069/80 

3. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 14550/24-12-2018 δηαβηβαζηηθφ ηεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ 

4. Σελ αξηζ. 612/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ κε ζέκα «Έγθξηζε λέσλ ηηκψλ χδξεπζεο-

απνρέηεπζεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ έηνπο 2019», πνπ είλαη ζπλεκκέλε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

5. Σν Δηζεγεηηθφ εκείσκα ηνπ δηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑΛ θ. Μαξακπνχηε Μηραήι 

6. Σελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑΛ θ. Γηαλλάθε Αληψλην. 

7. Σε ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνεγήζεθε 

8. Σε γελφκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξφληεο: Δίθνζη ελλέα (29) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 «Τπέξ»: Γέθα ελλέα (19) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 «Καηά»: Έλαο (1) Γεκνηηθφο χκβνπινο, ν θ. Αιεμίνπ Γεκήηξηνο 

 «Λεπθφ»: Δλλέα (9) Γεκνηηθνί χκβνπινη, νη θ.θ. Κπξαηδήο-Υξπζνζηφκνπ Δπζηξάηηνο, 

Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, Καξαγηάλλεο Θεφδσξνο, Καξαγεσξγίνπ Δπζηξάηηνο, Κνπκαξάο 

Αληψληνο, Φιψξνο Γεψξγηνο, Υξπζάθεο Νηθφιανο, Σζηξηγψηε Νίθε, Κνηδαδεκεηξίνπ 

Κσλζηαληίλα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ   

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηελ ππ’ αξηζκ. 612/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΛ κε ζέκα 

«Έγθξηζε λέσλ ηηκψλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ έηνπο 2019», ήηνη: 

 

Δγθξίλεη ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο-απνρέηεπζεο πνπ ζα  ηζρχζνπλ απφ ηελ 1
ε
 βεβαίσζε  

ηξίκελνπ κέζα ζην έηνο  2019 ,  απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α.Λ., σο εμήο: 
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(ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ) Γεκνηηθή Δλόηεηα  Μπηηιήλεο   

 

Τ Δ Ρ Ε Τ  Η  Ν Δ Δ   Σ Η Μ Δ   Δ Ν Η Α Η Ο Τ  Γ Ζ Μ Ο Τ  2 0 1 9  

 

Σηκνιφγεζε θαηαλάισζεο   χδξεπζεο 

        

(ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ) ΣΗΜΔ ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ (€/m3) 

ΚΛΗΜΑΚΑ 0-9(m3) 

10-

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

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  

ΠΑΓΙΟ *   

** €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

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

 

  

      Σέιε απνρέηεπζεο 40% επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο  ύδξεπζεο 

   

 

 

 

      

ΚΛΗΜΑΚΑ 0-9(m3) 

10-

30(m3) 

31-

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

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

 

ΣΗΜΔ  ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ(€/m3) ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΣΧΘΗ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ (8) 

ΜΟΡΗΑ, ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ, ΠΑΝΑΓΗΟΤΓΑ, ΑΦΑΛΧΝΑ, ΠΑΜΦΗΛΑ, ΑΛΤΦΑΝΣΑ, 

ΣΑΞΗΑΡΥΔ , ΛΟΤΣΡΑ . 

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

 ΚΑΠΟΣΡΗΑΚΑ 0-9(m3) 

10-

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

  11,00
**

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

 

Σέιε απνρέηεπζεο 40% επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο  ύδξεπζεο 

 

   * (TO ΠΑΓΗΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΜΔΥΡΗ 9 ΚΤΒΗΚΑ ΝΔΡΟΤ 

ΓΧΡΔΑΝ) 

  

**  Ζ  ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΠΛΖΡΧ ΣΖΝ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ 

ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΚΑ ΑΗΣΗΑ Ζ ΣΑΗΜΟΤ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΖ  ½’’ ΜΔ ΓΗΚΑ 

ΣΖ ΔΞΟΓΑ.  (ηζρύεη γηα όιε ηελ Λέζβν) 

 

ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΜΔΓΑΛΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ  &  ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΧ ΣΖ ½’’  

ΠΟΤ ΔΠΗΒΑΡΤΝΟΤΝ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΟΤ  , ΣΖ ΑΓΟΡΑ  Κ  ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ,  ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ .   

 

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

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

 πλδέζεηο θαηαλαισηώλ ζην εμσηεξηθό δίθηπν ή εθηόο ζρεδίνπ ηζρύεη πξνζαπμεκέλν 

εηδηθό ηηκνιόγην λεξνύ 10%. Γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είλαη εθηόο Μπηηιήλεο θαη πδξεύνληαη 
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από δίθηπν δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο  νη ρξεώζεηο ηνπο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ην ηηκνιόγην πνπ 

ηζρύεη ζε θάζε Γεκ. Κνηλόηεηα  ηεο Γεκ. Δλόηεηαο Μπηηιήλεο , πξνζαπμεκέλν θαηά 10%. 

 

   2018 2019 

 

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

Δπαλαζχλδεζε ή επαλαηνπνζέηεζε 

πδξνκέηξνπ απιή 
 

17,24€ 

 

17,24€ 

Δπαλαζχλδεζε πδξνκέηξνπ ιφγσ ρξένπο  17,24 17,24€ 

Δπαλαηνπνζέηεζε ιφγσ ρξένπο 25,86€          25,86€ 

πξφζηηκν ιφγσ παξαβίαζεο πδξνκέηξνπ 86,18€ 86,18€ 

 

** Θα ηνπνζεηείηαη πδξνκεηξεηήο ζε ζεηξά γηα έλα κήλα θαη ζα ελεκεξψλεηαη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ 

έλδεημε πξηλ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε.(Μφλν γηα πδξνκεηξεηέο ½’). Γηα κεγαιχηεξνπο ζε παξνρή 

πδξνκεηξεηέο ζα επηβαξχλεηαη ν θαηαλαισηήο κε εξγαζία θ πιηθά. Ζ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θ ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο. 

          ε πεξίπησζε απζαίξεηεο ζχλδεζεο χδξεπζεο-απνρέηεπζεο απφ ηδηψηεο (θινπή λεξνχ ) ζε 

εμσηεξηθά ε εζσηεξηθά δίθηπα ζα αθαηξείηαη ν εμνπιηζκφο ησλ πδξνκέηξσλ θιπ., ζα δηαθφπηεηαη ε 

παξνρή πδξνδφηεζεο ή απνρέηεπζεο θαη ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνπ ζα βεβαηψλεηαη θαηεπζείαλ 

χςνπο 300,00€ (ηξηαθφζηα επξψ). 

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

βεβαίσζεο ηνπ πξνζηίκνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ επαλαηνπνζεηεζεί  ην  πδξφκεηξν ιφγσ αθαίξεζεο απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ., ν 

θαηαλαισηήο  ζα επηβαξχλεηαη κφλν κε επαλαηνπνζέηεζε ιφγσ ρξένπο ή απιή, αλάινγα κε ηελ αηηία 

αθαίξεζεο θαη ην πξόζηηκν επαλαζύλδεζεο ζα επηβάιιεηαη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο δηαθνπήο, 

θαη όρη ηελ ίδηα εκέξα πνπ γίλεηαη ε δηαθνπή, εθόζνλ πξνζέιζεη ν θαηαλαισηήο θαη θαηαβάιεη ηηο 

νθεηιέο ηνπ, ε ηηο δηαθαλνλίζεη. 

           ε πεξίπησζε δηαθνπήο πδξνκέηξνπ κεηά από δηαπίζησζε ηεο ππεξεζίαο γηα απζαίξεηε 

επαλαζύλδεζε, ζα απαηηείηαη από ηνλ θαηαλαισηή επαλαζύλδεζε απιή, κνλό εθόζνλ ην 

πδξόκεηξν είρε δηαθνπεί  κε δήισζε. 

           ε πεξίπησζε δηαθνπήο πδξνκέηξνπ κεηά από δήισζε ηνπ ρξήζηε ε ιόγνπ ρξένπο, 

εμαθνινπζεί απηό λα επηβαξύλεηαη κε ηελ αμία ηνπ παγίνπ γηα όζν δηάζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε 

ηελ παξνρή (ΑΓ 50/1992) 

Αθίλεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη  ε ηδηνθηεζία   ή  εθρσξνύληαη   νη νθεηιέο ηνπο από  ινγαξηαζκνύο 

ύδξεπζεο απνρέηεπζεο ή από παξνρή ππεξεζίαο πνπ ππήξραλ,  βαξύλνπλ ηνλ λέν ηδηνθηήηε  ή  

ρξήζηε ηνπ αθηλήηνπ. 

Οη λένη ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη από ηηο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑΛ, πξηλ ηελ 

αγνξά ή ρξήζε, γηα ηα αλεμόθιεηα ππόινηπα ησλ αθηλήησλ. 

 Δθφζνλ ππάξρνπλ νθεηιέο ινγαξηαζκψλ λεξνχ γηα πάλσ απφ 2 ρξφληα, ην πδξφκεηξν αθαηξείηαη 

ιφγσ ρξένπο θαη ζε πεξίπησζε  επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ επηβαξχλεηαη κε 120,97€ζπλ ηηο φπνηεο 

θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. 

Από ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν εμαηξνύληαη ηεο επηβάξπλζεο νη νθεηιέο πνπ αθνξνύλ κνλό 

ρξεώζεηο παγίσλ, νη νπνίεο ζα επηβαξύλνληαη κε ηελ απιή επαλαζύλδεζε /επαλαηνπνζέηεζε θαη 

ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηόθσλ αλ πξόθεηηαη κόλν γηα νθεηιέο παγίνπ.  

(πρ. Τδξφκεηξν νθείιεη νθηψ ηξίκελα ζπλερφκελα πάγηα κε κεδεληθή θαηαλάισζε. Ζ ππεξεζία ην 

αθαηξεί θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ γηα επαλαηνπνζέηεζε απηνχ , ν θαηαλαισηήο 

πιεξψλεη απιή επαλ/ζεο κφλν ηελ αμία ησλ παγίσλ ρσξίο ηφθν). 
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Αθαηξεκέλα πδξόκεηξα ιόγσ ρξένπο πάλσ από 5 έηε ,  ράλνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο θαη απαηηείηαη 

επηθαηξνπνίεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ  πνπ απαηηεί ν θαλνληζκόο γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ αθηλήηνπ κε 

ην δίθηπν θαηαβάιινληαο ηαπηόρξνλα θαη ηηο ηπρόλ ππάξρνπζεο νθεηιέο. 

 

Ζ πξνζαχμεζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο  θαη ινηπψλ δηαθαλνληζκέλσλ νθεηιψλ ιφγσ 

κε έγθαηξεο πιεξσκήο,  ζα μεθηλά ηελ 1
ε
 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπο. Σα πνζνζηά πνπ 

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

0,73% . 

ΔΝΑΡΞΖ ΑΠΟ  ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΜΔΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 Κ ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ. 

Πξνεγνύκελε κείσζε πξνζαύμεζεο από 1,5% ζε 1,00% είρε εθαξκνγή ηελ 01/01/2015 
Αιιαγή πδξνκέηξνπ 1/2’  θαη' επηζπκία 

ηνπ θαηαλαισηή    απφ ηερλίηε  ηεο 

ΓΔΤΑ Λέζβνπ.        Μεγαιύηεξεο 

δηαηνκήο πδξόκεηξα ζα 

θνζηνινγνύληαη αλάινγα κε ηελ ηηκή 

θηήζεο ηνπο, θαη επί πιένλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο . 

 

 

1)        40,00€        πεξηιακβάλεη  ηνπνζέηεζε   

 

Η. Νέα πδξνιεςία   2018              2019 

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

πεξηιακβάλεη  έσο ½’ πδξφκεηξν 

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

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

      180,00 € 180,00 € 
 

Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα θαηαβάιινληαη κηα θνξά γηα θάζε δηεξεκέλε νξηδφληηα ε θάζεηε ηδηνθηεζία 

ζην ζχλνιν ηνπο. [Γχλαηαη κφλν απνζήθεο ε ρψξνη ζηάζκεπζεο ζηνλ ίδην ρψξν (πνιπθαηνηθία) λα 

πδξνδνηνχληαη απφ ηελ πθηζηάκελε παξνρή ηνπ ηδηνθηήηε ε νπνία πδξνδνηεί ηελ νηθία ηνπ.]  

 

ΗΗ. Μεηαθνξά πδξνκέηξσλ  2018                 2019 

α) σξηαία απαζρφιεζε ηερλίηε  15,00             15,00 

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

Βπηίν λεξνχ    58,62             58,62 

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

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

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

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

Γεκνηηθήο ελφηεηαο Μπηηιήλεο (ειάρηζηε ρξέσζε 3 ψξεο)  

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

Γηεπξπκέλνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ (ειάρηζηε ρξέσζε 5 ώξεο)  

Δγγύεζε πδξνκέηξνπ   80,00                80,00  

Δγγύεζε πδξνκέηξνπΔπηρεηξεζεσλ         150,00               150,00 

(πιελ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ) 

Δπηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

θαη θαληίλεο     300,00            300,00 

 

Δπηρεηξήζεηο επνρηαθήο απαζρόιεζεο  πγεηνλνκηθνύ  

 θ  κε  ελδηαθέξνληνο                                                          500,00 
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Δγγχεζε θαιήο θαηάζηαζεο πδξνκ.             (εξγνηαμηαθή   80,00    

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

  

1) Ζ  απηνςία θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ θαηαλαισηή ζα ρξεψλεηαη κε 20,00€ θαη       ζα αθαηξείηαη   απφ ην 

ηειηθφ  θνζηνιφγην πνπ ζα πξνθχπηεη. Ο θαηαλαισηήο ζα επηβαξχλεηαη κε ην αλσηέξσ πνζφ κφλν γηα 

ηελ άζθνπε κεηαθίλεζε ηνπ ηερλίηε θ δελ ζα επηζηξέθεηαη αθόκα θ αλ είλαη ηερληθώο αδύλαηε ε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

     Α Π Ο Υ Ε Σ Ε Τ  Η  

      2018                  2019 
Γηθαηψκαηα ζχλδ.ππνλφκσλ /νξηδ.ηδηνθη 180,00  180,00 

Δξγαηηθά πιηθά ην ηξέρνλ κέηξν    90,00    90,00€ 

Ηδησηηθφ θξεάηην    160,00€ 160,00€ 

 

 

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

θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ε αμία ηνπ έξγνπ θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο 

αηηνχληεο . 

 

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

θαηαλαισηέο πνπ δελ έρνπλ ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο ιφγσ ππάξρνπζαο λφκηκεο γεψηξεζεο 

αιιά απνρεηεύνπλ ζην δίθηπν ηεο Γεπαι, ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηήζνπλ παξνρφκεηξν (πδξφκεηξν) 

θάλνληαο ζπκβφιαην κε ηελ Γεπαι,, επάλσ ζηελ παξνρή ηεο λφκηκεο γεψηξεζεο κε ηελ επίβιεςε ηεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο , απφ φπνπ ζα αληινχληαη ελδείμεηο θάζε ηξίκελν.  

Αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε, ζα πξνθχπηεη ζρεηηθφ θφζηνο απνρέηεπζεο αλά ηξίκελν ζηνλ 

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

Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε απηνςία, γηα ην αλ ην αθίλεην απνρεηεχεη θαη λα 

δηαθφπηεη ηελ παξνρή εθφζνλ ν θαηαλαισηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ  θ ηηο νδεγίεο ηεο 

ππεξεζίαο . 

 

Ζ Τπεξεζία ζα εθηειεί δηαθνπέο πδξνδνηήζεσλ εθφζνλ ε νθεηιή μεπεξλά  ηα  70,00€/ηξίκελν   ή  

κεηά  από  ζπλερόκελεο νθεηιέο δύν ηξηκήλσλ . 

 

ΟΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΧΖ 

ΣΧΝ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΠΡΟΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΣΑΓΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΦΔΗΛΧΝ ΣΧΝ 

ΔΝΟΗΚΗΑΣΧΝ ΓΗΟΣΗ ΣΑ ΥΡΔΖ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟ ΑΚΗΝΖΣΟ. 

 Δηδηθά γηα ηνπο ελνηθηαζηέο  ε ππεξεζία ζα πξνρσξά ζε δηαθνπέο κεηά ηελ ιήμε ελφο ηξηκήλνπ 

αλεμαξηήησο πνζνχ, πξνο εμαζθάιηζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

 ε πεξίπησζε δηαθνπήο πδξνδφηεζεο κε δήισζε απφ ππφρξεν ελνηθηαζηή,  ε ππεξεζία ζα 

πξνρσξά ζε αθαίξεζε πδξνκεηξεηή . 

           Γηα έλαξμε δηαθαλνληζκνχ νθεηιήο απφ ηνλ ελνηθηαζηή ζα απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

ηδηνθηήηε πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη γλψζε θ ηελ αλάινγε επζχλε απνπιεξσκήο. 

 

        Ζ ππνδνρή βνζξνιπκκάησλ  απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ βηνινγηθνχ ζηαζκνχ απφ ηνπο ηδηψηεο θαη ινηπέο 

ππεξεζίεο, ρξεψλεηαη κε <ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο πνπ κεηαθέξνληαη κε απηνθηλνύκελα κέζα>κε 

25,00€/βπηίν πνπ έρεη σθέιηκν θνξηίν κέρξη 12tn.   

Aλσ ησλ 12tn  ζα ρξεψλεηαη κε 2,00€ /tnθαη απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Οη 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ ζε θσηνηππία ηελ άδεηα ηνπ νρήκαηνο πξνο 

εμαθξίβσζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ. 
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    Γηα ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην  ηηκνιφγην ησλ 20€/ πνπ έρεη σθέιηκν θνξηίν 

κέρξη 12tnβπηίν.Aλσ ησλ 12tn  ζα    ρξεψλεηαη κε 2,00€ /tn 

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

(ε φπσο ζα νξίζεη ε πνιηηεία θαηά πεξίπησζε), εθηφο ηνπ ηηκνινγίνπ εγγπήζεσλ ,θαζψο  θαη ησλ ηφθσλ 

ππεξεκεξίαο  ζηνπο νπνίνπο πξνζηίζεηαη ραξηφζεκν 3,6% . 

 

Ρπζκίζεηο- Γηαθαλνληζκνί πνπ ζα γίλνληαη αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ Ν.4483/17 άξζξν 52θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο  -κε ηελ δηαθνξά φηη δελ ηζρχεη ε άηνθε θαηαβνιή παιαηψλ νθεηιψλ 

-  κε φξην ηηο 30κελ.δφζεηο, (ν ηφθνο θ ην θεθάιαην πξνζηίζεληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ θ κεηά ε απνπιεξσκή  απηνχ δελ ηνθίδεηαη, φζν απηφ εμππεξεηείηαη θαλνληθά ) θαη ζε 

πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ δηαθαλνληζκέλσλ άηνθσλ κεληαίσλ δφζεσλ, αθελφο ε νθεηιή δελ 

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

κε ην ηζρχνλ επηηφθην.   

Γηαθαλνληζκνί έληνθνη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο γίλνληαη σο εμεο: Πνζά έσο 

200,00€ -- έσο 5 δφζεηο,  

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

Πνζά έσο 600,00€ -- έσο 8 δφζεηο,  

               Πνζά εσο 800,00€ -- έσο 10 δφζεηο 

    Πνζά έσο 1.500,00€ -- έσο 12 δφζεηο θαη κεγαιχηεξα ησλ 1.500,00€  -- έσο  30 δφζεηο, κε ειάρηζηε 

κεληαία θαηαβνιή 40,00€ / κήλα.Οη αλσηέξσ δηαθαλνληζκνί ζα ππνγξάθνληαη πξηλ απφ ηνπο 

πξντζηακέλνπο θ ηνπο δηεπζπληέο ππεξεζηψλ ε απφ ηνλ  Πξφεδξν- Αληηπξφεδξν φπνπ απαηηείηαη. 

Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηεο κεληαίαο δόζεο δελ κεηαβάιιεηαη αιιά πξέπεη λα εμππεξεηείηαη σο 

ζπκθσλήζεθε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.  

 

Αηηήζεηο κείσζεο ιόγσ δηαξξνήο εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεηαη ε ΑΓ 27/03  

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

απνηειέζκαηνο.. 

Αηηήζεηο γηα κείσζε  ζε παξνρή χδξεπζεο (απνκαθξπζκέλν πδξφκεηξν απφ θαηνηθία) πνπ έρεη 

ηνπνζεηεζεί κεηε ζχκθσλε γλψκε θ κε επζχλε έιεγρνπ ηνπ θαηαλαισηή, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

Απνδεηγκέλεο Γηαξξνέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 100% ησλ αληηζηνίρσλ 3 ηξηκήλσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, 

ζα κεηψλνληαη κε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, εθφζνλ απαηηείηαη, ζηνλ κέζν φξν ησλ 

αληηζηνίρσλ ηξηκήλσλ κε επηβάξπλζε 30% πιένλ ζε θπβηθά ρξέσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο πξνεγνχκελεο θαηαλαιψζεηο ζα ππνινγίδεηαη ν κέζνο 

φξνο  θ νη ρεηξηζκνί απηνί ηεο ππεξεζίαο ζα επηθπξψλνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

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

δηάζηεκα από ην αλαθεξόκελν ζηελ αίηεζε ηνπ θαηαλαισηή κεγαιύηεξν ησλ δπν 

νινθιεξσκέλσλ ηξηκήλσλ.(πρ. ηξέρνλ ηξίκελν βεβαησκέλν ηεο Γεπαι  4/16 , ε αίηεζε πνπ ζα γίλεηαη 

δεθηή είλαη έσο ην ηξίκελν 2/16.) 

Παξέρεηαη θαη ην 2019 έθπησζε  7,00%  επί ηνπ εκπξφζεζκνπ εμνθιεκέλνπ εηδνπνηεηεξίνπ 

θαηαλάισζεο , ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη θ ζα αθαηξείηαη  απφ ηελ  έθδνζε ηνπ επνκέλνπ ηξηκήλνπ 

 

 

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

Λ Ο Η Π Χ Ν  Κ Ο  Σ Ο Λ Ο Γ Η Χ Ν   Γ Η Α  Σ Ο  Δ Σ Ο    

2 0 1 9  

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

Λ έ ζ β ν π  (κέξνο δεύηεξν)  ( κ ε  π ι ε ζ π ζ κ η α θ ά    θ ξ η η ή ξ η α )  

 

Κάζε    πδξφκεηξν    εμππεξεηεί κηα θαη κνλαδηθή αλεμάξηεηε νηθία 

Καη δελ επηηξέπεηαη ε ζχλδεζε ελφο πδξνκέηξνπ κε πνιιέο θαηνηθίεο ε επαγγεικαηηθέο ζηέγεο.  
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          Κνζηνιφγηα γηα ινηπέο ππεξεζίεο  ηζρχνπλ νη ίδηεο  ηηκέο θ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο   κε ηελ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα  Μπηηιήλεο. 

 

        Οη λέεο ηηκέο πνπ ζα ηζρχζνπλ απφ ην πξψην ηξίκελν πνπ ζα βεβαησζεί κέζα ζην έηνο  2019 

αλαθέξνληαη ζε 4 νκάδεο, ππνινγηζκέλεο κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ησλ  12 ινηπψλ  δεκνηηθψλ 

ελνηήησλ ηνπ εληαίνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

σο εμήο:  1ε) 1-500 θαηνίθνπο,                 2ε)  501-1000 θαηνίθνπο   

               3ε) 1000  θάηνηθνη  – θ  άλσ,    4
ε
)   Δηδηθή θαηεγνξία 

 

Πάγηα θαηαλάισζε 10,00€ 
**

/ ηξίκελν (πεξηιακβάλεη αμία 19 θπβηθψλ λεξνχ)(εθηφο ηεο 4εο Οκάδαο, 

κε 6,00€) 

 

Δλζσκαηψλεηαη ν «έιεγρνο- ηέινοζπληήξεζεο» ζην πάγην κεησκέλν θαηά 5%.    

**  **  Ζ  ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΠΛΖΡΧ ΣΖΝ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ 

ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΚΑ ΑΗΣΗΑ Ζ ΣΑΗΜΟΤ ΤΓΡΟΜΔΣΡΖΣΖ  ½’’ ΜΔ ΓΗΚΑ 

ΣΖ ΔΞΟΓΑ.  (ηζρύεη γηα όιε ηελ Λέζβν) 

 

ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΜΔΓΑΛΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ  &  ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΧ ΣΖ ½’’  

ΠΟΤ ΔΠΗΒΑΡΤΝΟΤΝ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΟΤ, ΣΖ ΑΓΟΡΑ  Κ  ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ,  ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ.   
Παξέρεηαη θαη ην 2019 έθπησζε  7,00%  επί ηνπ εκπξφζεζκνπ εμνθιεκέλνπ εηδνπνηεηεξίνπ 

θαηαλάισζεο , ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη θ ζα αθαηξείηαη  απφ ηελ  έθδνζε ηνπ επνκέλνπ ηξηκήλνπ 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΗΝΑΚΔ ΜΔ ΣΗ  4 ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΞΗΔ 

 

3ε  ΟΜΑΓΑ     ΣΗΜΔ 2019 (€/m3)  ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ (16) 

ΑΓΗΑΟ, ΜΑΝΣΑΜΑΓΟ, ΠΛΧΜΑΡΗ, ΚΑΛΛΟΝΖ, ΑΓΡΑ, ΠΔΣΡΑ, ΚΟΤΣΑΡΟ, 

ΜΖΘΤΜΝΑ, ΠΟΛΗΥΝΗΣΟ, ΘΔΡΜΖ, ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΔΡΔΟ, ΑΝΣΗΑ, 

ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟ, ΠΑΠΑΓΟ, ΚΟΠΔΛΟ 

Σέιε απνρέηεπζεο  30% επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο ύδαηνο 

 

 

 

2ε  ΟΜΑΓΑ ΣΗΜΔ  2019 ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ (€/m3).     (16) 

ΜΔΟΣΟΠΟ, ΚΑΠΖ, ΠΛΑΓΗΑ,  ΠΑΡΑΚΟΗΛΑ, ΦΗΛΗΑ, ΑΝΔΜΧΣΗΑ, ΚΑΛΟΥΧΡΗ, 

ΣΤΦΖ,   ΒΡΗΑ, ΜΗΣΔΓΝΑ, Ν. ΚΤΓΧΝΗΔ,  ΒΑΣΟΤΑ, ΠΔΡΑΜΑ, ΗΠΠΔΗΟ, ΚΑΣΧ 

ΣΡΗΣΟ, ΜΔΑΓΡΟ 

 

3ε  Οκάδα                                    

(1000 ΚΑΗ 

ΑΝΧ  

ΚΑΣΟΗΚΟΤ) Σ Η Μ Δ  3εο  ΟΜΑΓΑ    

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

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  ΠΑΓΙΟ         

    10 €/τριμ 0,55m3 0,60μ3 0,65μ3 0,80μ3 1,00/m3 1,50/m3 
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2ε  Οκάδα                  

(501-1000  

ΚΑΣΟΗΚΟΤ) Σ Η Μ Δ   2εο ΟΜΑΓΑ 

  0-19(m3) 

20-30 

m3) 

31-

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

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  ΠΑΓΙΟ         

  

  

10 

€/ΣΡΙΜ 

  0,50/ 

m3 

0,55/ 

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

        
        Σέινο απνρέηεπζεο 22%  επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο ύδαηνο 

   

1ε  ΟΜΑΓΑ  ΣΗΜΔ  2019 ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ (€/m3).  (27) 

ΑΚΡΑΗ, ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΗ, ΝΔΟΥΧΡΗ, ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ, ΣΡΗΓΧΝΑ, ΒΑΗΛΗΚΑ, ΛΗΒΟΡΗ, 

ΤΦΖΛΟΜΔΣΧΠΟ, ΑΡΓΔΝΟ, ΤΚΑΜΝΗΑ, ΣΑΤΡΟ, ΚΧΜΖ, ΠΖΓΖ, ΠΤΡΓΟΗΘΔΡΜΖ, 

ΗΓΡΗ, ΥΗΓΖΡΑ, ΠΣΔΡΟΤΝΣΑ, ΠΛΑΚΑΓΟ, ΤΚΟΤΝΣΑ, ΑΧΜΑΣΟ, ΚΔΡΑΜΔΗΑ, ΜΤΥΟΤ, 

Λ.ΜΤΛΟΗ, ΚΛΔΗΟΤ, ΝΑΠΖ, ΓΑΦΗΑ, ΑΡΗΒΖ. 

 

1ε  Οκάδα                           

(1-500  

ΚΑΣΟΗΚΟΤ) Σ Η Μ Δ    1εο ΟΜΑΓΑ  

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

101-

200 >200m3 

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΟΜΑΛΟΠΟΗΖΖ  ΣΗΜΧΝ €/m3 

  ΠΑΓΙΟ           

 

 
10,00€/ΣΡΙΜ 0,45 m3  0,50m3  0,55m3 

 

0,70m3 0,90/m3 1,30/m3 

            

  

Σέινο απνρέηεπζεο 15%  επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο ύδαηνο 

 

 

 

  

4ε  ΟΜΑΓΑ  ΣΗΜΔ  2019 ΑΝΑ ΣΡΗΜΖΝΟ (€/m3).  (5) 

ΑΜΠΔΛΗΚΟ, ΠΔΛΟΠΖ, ΒΑΦΔΗΟ, ΛΑΦΗΧΝΑ, ΛΔΠΔΣΤΜΝΟ. 

(ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΜΟΝΟ ΣΖ ΠΑΓΗΑ ΥΡΔΧΖ) 

 

4ε  

Οκάδα                             Σ Η Μ Δ    4εο ΟΜΑΓΑ  

  0-19(m3) 20-30m3 31-60m3 

61-

80m3 81-100  101-200 >200m3 

  €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3 

  ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΟΜΑΛΟΠΟΗΖΖ  ΣΗΜΧΝ €/m3 

  ΠΑΓΙΟ          1,00/κμ  1,50κμ 

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

 

Σέινο απνρέηεπζεο 15%  επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο ύδαηνο 

ΑΔΑ: 67ΦΕΩΛΦ-5Γ2
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ε πθηζηάκελεο πξν επέθηαζεο ΓΔΤΑΛ, παξνρέο ησλ πξψελ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ 

αξδεπηηθέο θαη ινηπψλ ρξήζεσλ – θεπάξηα -  άλεπ θαηνηθίαο κε νηθηαθή θαηαλάισζε ε ρξέσζε ζα είλαη 

έσο19θκην αληίζηνηρν πάγην ηεο νκάδαο  -  θαη κεγαιχηεξε ησλ 19θκ  ε ρξέσζε ζα είλαη 2,00επξσ/θκ 

ρσξίο θιίκαθα θαηαλάισζεο. 

 

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

πεξίπησζε, εθηφο ηνπ ηηκνινγίνπ εγγπήζεσλ ,θαζψο  θαη ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο  ζηνπο νπνίνπο 

πξνζηίζεηαη ραξηφζεκν 3,6% . 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ΔΤΠΑΘΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΣΟΤ 2019 

      Ηζρχνπλ ηα  εηδηθά ηηκνιφγηα γηα θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο, ζχκθσλα θαη κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ 

καο δίλεη ν Ν. 4071/12, άξζξν 10 παξαγξ.12. (Γηα όιν ηνλ Γήκν Λέζβνπ ) θαη γηα ην 2019.  

1.Πνιπηέθλσλ 

2.Σξηηέθλσλ 

3.κνλνγνλετθψλ  νηθνγελεηψλ* 

4.αλάπεξνη   = θ >   ηνπ 80% 

5.αλάπεξνη   = θ >    ηνπ 67% 

6.απφξσλ κε βηβιηάξην αλαζθάιηζηνπ ε βεβαίσζε θαηφρνπ θάξηαο ΚΔΑ     ζε ηζρχ. 

7.καθξνρξφλησλ αλέξγσλ (άλσ ηνπ έηνπο)** 

Tέθλαάλσ ησλ 18 εηψλ ε γνλείο πνπ ζπλνηθνχλ κε ηνλ ππφ έληαμε θαηαλαισηή  ζηα θνηλσληθά 

ηηκνιφγηα , ηα εηήζηα  εηζνδήκαηα ησλ  

 ζα πξνζκεηξνχληαη ζην ζπλνιηθφ ππνινγηδφκελν εηζφδεκα. 

*    πξνζθφκηζε δηαδπγίνπ ε δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ εμ νινθιήξνπ επηκέιεηα δηαηξνθή 

παηδηψλ κε ειηθία έσο 24 εηψλ. 

**  1) κφλν ζε άγακν ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα  

      2) ε πεξίπησζε δεπγαξηνχ πξνυπφζεζε λα είλαη θαη νη δπν καθξνρξφληνη άλεξγνη,  ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα εηζνδήκαηα ηνπο θ ηελ πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, φπσο αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ. 

Αηηήζεηο ππαγσγήο ζηελ έληαμε εππαζώλ νκάδσλ γίλνληαη δεθηέο  έσο ηελ  30/11/2019 κε 

εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηνπ 2018. 

 

 Γηα λα εληαρζνχλ νη θαηαλαισηέο ζηα θνηλσληθά ηηκνιφγηα πξέπεη λα έρνπλ εμνθιήζεη ή 

δηαθαλνλίζεη ηηο πξνεγνχκελεο νθεηιέο ηνπο κε ηελ Τπεξεζία θαη λα έρνπλ γηα ην αθίλεην πνπ ζα 

πξηκνδνηεζεί είηε ζπκθσλεηηθφ ζεσξεκέλν είηε παξαρσξεηήξην απφ θνηλσληθφ θνξέα είηε ζπκβφιαην 

ηδηνθηεζίαο. 

Σν ηηκνιόγην πνιπηέθλσλ-ηξηηέθλσλ ζα ηζρύεη γηα όζν δηάζηεκα  

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

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

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

παξνπζηάδνπλ αλαπεξία άλσ ηνπ 67%. 

  Σα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη θαη ζα αλαλεψλεηαη ε ηζρχο ηνπο θάζε ρξφλν κε 

επζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ην αξγφηεξν 1 κήλα κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ηεο εηήζηαο  δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1). 

 

ηε κε έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ ππφ αλαλέσζε δηθαηνινγεηηθψλ  ην εηδηθφ ηηκνιφγην ζα δηαθφπηεηαη 

ρσξίο θακία εηδνπνίεζε θ ε Τπεξεζία ζα πξνρσξά ζε θαλνληθή ρξέσζε ζην επφκελν απφ ην ηξέρνλ 

ηξίκελν. 
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 Σα παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε είλαη ηα εμήο: 

1. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο  θ  δήισζε Δ1     

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

εθφζνλ απαηηνχληαη. 

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

4. Βεβαηψζεηο ζε ηζρχ ζεσξεκέλεο απφ ΚΔΠΑ ή ζεσξεκέλεο απφ αξκφδηα πγεηνλνκηθή  αξρή αλ είλαη 

εθφξνπ δσήο.(πνι.1088/17-4-15 αξ 5 παξ 5 φπσο  ηξνπ/θε κε ηελ  πνι.1132/25-6-15 αξ 1 παξ 6) 

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

5. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο 

6. Σίηινο ρξήζεο ηδηνθηεζίαο- ή -κηζζσηήξην ζεσξεκέλν ζε ηζρχ ε αλαξηεκέλν ζην TAXIS (κε 

απνδνρή) -ή Δ9κε αλαγξαθφκελε ηελ παξνρή ΓΔΖ ζε πξφζθαηε εθηχπσζε ηξέρνπλ έηνπο, θαζψο θ 

1 ινγαξηαζκφ χδξεπζεο. 

7. Κάξηααλεξγίαο(γηακαθξνρξφληα αλέξγνπο- άλσ ηνπ 12κελνπ) (φπνπ απαηηείηαη) 

8. Βηβιηάξην αλαζθάιηζησλ απφ Πξφλνηα ζε ηζρχ (φπνπ απαηηείηαη), Ζ θάξηα δηθαηνχρνπ ΚΔΑ. 

9. Έληππν  εθθαζαξηζηηθνχ ελθηα  γηα απφδεημε χςνπο αμίαο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

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

 

<<<<<<<<<Αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο έσο ηελ 30/11/2019>>>>>>>>>>> 

 

 Σν θνηλσληθφ ηηκνιφγην ζα ρνξεγείηαη κφλν ζ’ έλα πδξφκεηξν πνπ αληηζηνηρεί αλά δηθαηνχρν, 

είηε αλήθεη ζηνλ ζχδπγν ή ζηελ ζχδπγν θ ζα αθνξά ηελ θαηνηθία ηνπ. 

 

Α) Πεξηνπζηαθά θξηηήξηα : Άγακνηεσο100.000,00€ 

Έγγακνηέσο 200.000,00€ 

Β)Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα(ΤΝΟΛΗΚΌ ΔΣΖΗΟ ΔΗΟΓΖΜΑ) 

(εμαηξείηαη από ηνλ ππνινγηζκό ην εμσηδξπκαηηθό επίδνκα γηα ηνπο παξαπιεγηθνύο κε αδπλακία 

θίλεζεο  -  ηπθινύο,   άλσ ηνπ 80% αλαπεξία.  

 

1. Πνιχηεθλνη: έσο 36.000 € νηθνγ. εηζφδεκα κε πξνζαύμεζε 3.000 € γηα θάζε επηπιένλ παηδί 

κεηά ηα πξψηα ηέζζεξα. 

2. Σξίηεθλνη: έσο 30.000 € νηθνγ. εηζφδεκα 

3. Μνλνγνλετθέο: έσο 18.000 € εηήζην νηθνγ. εηζφδεκα 

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

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

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

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

 

ε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχηαη ν θαηαλαισηήο πέξαλ ηνπ ελφο θνηλσληθνχ ηηκνινγίνπ ζα δηαηεξεί ην 

πην επλντθφ γη’ απηφλ, κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο.  

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Οη ππεξβάιινπζεο θαηαλαιψζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ζα ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηελ θιίκαθα 

πνπ ηζρχεη γηα ηα ινηπά ηηκνιφγηα.  
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Ζ πάγηα ρξέσζε ηζρχεη γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο. 

 

Οη απνθάζεηο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ παιαηψλ εηψλ κε ζέκα «εηδηθά ηηκνιφγηα» 

ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ εθηφο θαη αλ ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ παξνχζα. 

Σα εηδνπνηεηήξηα θαηαλάισζεο εθδίδνληαη θάζε ηξίκελν ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ θιίκαθεο  θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα επηκεθπλζεί ν ρξφλνο κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο , νη ρξεψζεηο ζα 

γίλνληαη κε επζχλε ηεο ππεξεζίαο αλακνξθσκέλεο ζε επίπεδν ρξεψζεσλ ηξηκήλνπ ρσξίο λα 

επηβαξχλεηαη ν θαηαλαισηήο .  

Οη ινηπέο ρξεψζεηο  γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο θιπ εξγαζηψλ (εθηφο ηηο ρξεψζεηο θιίκαθαο) ηζρχνπλ 

κεηά ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπο απφ ηνλ Γήκν  Λέζβνπ θαη ηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  Αηγαίνπ απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 2019. 

 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηνλ πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ Λέζβνπ θ. Γηαλλάθε Αληψλην θαη 

ζηε ΓΔΤΑ Λέζβνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 2. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                  Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λέζβνπ 

                   πκβνπιίνπ Λέζβνπ 

                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

ΑΔΑ: 67ΦΕΩΛΦ-5Γ2
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