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Η/Δ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 573/2017 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ που αφορά «Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕΥΑ
Λέσβου έτους 2018».
Σήμερα την 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε δημόσια τακτή συνεδρίαση στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1,
Μυτιλήνη), ύστερα από την αριθ. πρωτ. 78508/22-12-2017 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 ένα (31) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)
2. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)
3. Αλβανόπουλος Παναγιώτης
4. Αλεξίου Δημήτριος
5. Αμπουλός Ιωάννης
6. Αντωνέλη Αναστασία
7. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
8. Βέρρος Ταξιάρχης
9. Γεωργούλας Ευστράτιος
10. Δαγκλής Ευστράτιος
11. Ζωγράφου-Στεριανού Χρυσούλα
12. Ιωσηφέλλη Αθηνά
13. Καραγιάννης Δημήτριος
14. Καρασάββας Νικόλαος
15. Καρπέλης Νικόλαος
16. Κατζανός Γεώργιος
17. Κατσαβέλλης Παναγιώτης
18. Κατσαρός Κωνσταντίνος
19. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
20. Κουνιαρέλλης Ηλίας
21. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστρ.
22. Παυλής Ευάγγελος
23. Πνακά Ταξιαρχούλα
24. Ρούσσης Μιχαήλ
25. Στεργίου Θεόδωρος
26. Ταμβακέλλης Μιχαήλ
27. Τζιμής Ευστράτιος
28. Τσαμπλάκος Προκόπιος
29. Τσιριγώτη Νίκη
30. Χαραλάμπους Συμεών
31. Ψωμάς Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Γιαννίκου Μαρία (γραμματέας)
Ακριώτης Δημήτριος
Αποστόλου Στέφανος
Αρμενάκας Εμμανουήλ
Γυμνάγος Προκόπιος
Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος
Καραγεωργίου Ευστράτιος
Καραγιάννης Θεόδωρος
(δικαιολογημένα απών)
9. Κουμαράς Αντώνιος
10. Μόλβαλη Ελένη
11. Ξανθούλης Ιωάννης
12. Τσουπής Παναγιώτης*
13. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος
14. Χρυσάφης Νικόλαος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Λέσβου εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ευαγγελινός Μιχάλης(Αγιάσου), Αθανασέλλης
Κωνσταντίνος (Νεοχωρίου),Λεοντής Χρήστος (Σιγρίου).
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ
 Κατά τη συζήτηση του 1
Τσουπής Παναγιώτης*

ου

θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός
κ.Κουνιαρέλλης Ηλίας
 Μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός
κ.Αλβανόπουλος Παναγιώτης
 Μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός
κ.Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος
 Μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός
κ.Δαγκλής Ευστράτιος

Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Γιαννάκη Αντώνιο ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθ. 573/2017
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με θέμα «Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕΥΑ Λέσβου
έτους 2018», που έχει διανεμηθεί στους δημοτικούς συμβούλους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της.
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 25 και 26 του Ν. 1069/80
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14387/22-12-2017 διαβιβαστικό της ΔΕΥΑ Λέσβου
4. Την αριθ. 573/2017 –απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με θέμα «Έγκριση νέων τιμών ύδρευσηςαποχέτευσης ΔΕΥΑ Λέσβου έτους 2018», που είναι συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας απόφασης.
5. Το Εισηγητικό Σημείωμα του προέδρου της ΔΕΥΑΛ κ. Γιαννάκη Αντώνιο
6. Την προφορική εισήγηση του προέδρου της ΔΕΥΑΛ κ. Γιαννάκη Αντώνιο και του Διευθυντή
της ΔΕΥΑΛ κ. Μαραμπούτη Μιχαήλ.
7. Τη συζήτηση επί του θέματος που προηγήθηκε
8. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:
 Παρόντες: Τριάντα δύο (32) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 «Υπέρ»: Είκοσι έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 «Κατά»: Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Τζιμής Ευστράτιος
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 «Λευκό»: Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος,
Γεωργούλας Ευστράτιος, Τσιριγώτη Νίκη, Καραγιάννης Δημήτριος, Κοτζαδημητρίου
Κωνσταντίνα
 «Υπέρ» ψήφησαν οι παρόντες κατά τη ψηφοφορία πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων,
ήτοι οι κ.κ. Αθανασέλλης Κων/νος (πρόεδρος Νεοχωρίου) και Λεοντής Χρήστος (πρόεδρος
Σιγρίου)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 573/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με θέμα
«Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕΥΑ Λέσβου έτους 2018», ήτοι:
«Εγκρίνει τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης-αποχέτευσης που θα ισχύσουν από την 1η βεβαίωση
τρίμηνου μέσα στο έτος 2018 , από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ως εξής:
(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης
ΥΔΡΕΥΣΗ Ν Ε Ε Σ Τ Ι Μ Ε Σ Ε Ν Ι Α Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ 2 0 1 8
Τιμολόγηση κατανάλωσης ύδρευσης
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΙΜΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (€/m3)
0-9(m3)
€/m3
ΠΑΓΙΟ *
**
16,50€/m3

1030m3
€/m3

31-60 m3
€/m3

€/m3

€/m3

0,836

1,19m3

61-80m3
€/m3

81-100
€/m3

€/m3
1,71/m3

101-200
€/m3

>200m3
€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

1,76/m3

1.85/m3

1,85/m3

81-100
€/m3

101-200
€/m3

>200m3
€/m3

Τέλη αποχέτευσης 40% επί της αξίας κατανάλωσης ύδρευσης

ΚΛΙΜΑΚΑ

0-9(m3)
€/m3

1030(m3)
€/m3

3160(m3)
€/m3

61-80m3
€/m3

(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ(€/m3) ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (8)
ΜΟΡΙΑ ,ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ,ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ, ΑΦΑΛΩΝΑΣ , ΠΑΜΦΙΛΑ, ΑΛΥΦΑΝΤΑ ,
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ , ΛΟΥΤΡΑ .
ΠΑΓΙΟ * ** €/m3
€/m3
€/m3
1031-60
ΚΑΠΟΣΤΡΙΑΚΑ 0-9(m3)
30m3
m3
61-80m3
**
11,00 €/m3 0,60/m3 0,80/m3
1,00/m3
Τέλη αποχέτευσης 40% επί της αξίας κατανάλωσης ύδρευσης

€/m3

€/m3

€/m3

81-100
1,20/m3

101-200
1,30/m3

>200m3
1,50/m3
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* (TO ΠΑΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ)
Ενσωματώνεται ο «έλεγχος- τέλος συντήρησης» στο πάγιο μειωμένο κατά 5%.
** Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ½’’ ΜΕ ΔΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ. (ισχύει για όλη την Λέσβο)
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΩ ΤΗΣ ½’’
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟ ΤΟΥΣ , ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Κ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ , ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ .
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 10%.

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 10% .

2017
Παράβολο ελέγχου υδρομετρητή
Επανασύνδεση

ή

20,00€ **

2018
20,00€ **

επανατοποθέτηση

υδρομέτρου απλή

18,53€

18,53€

Επανασύνδεση υδρομέτρου λόγω χρέους

17,24

17,24

Επανατοποθέτηση λόγω χρέους

25,86€

25,86€

πρόστιμο λόγω παραβίασης υδρομέτρου

86,18€

86,18€

** Θα τοποθετείται υδρομετρητής σε σειρά για ένα μήνα και θα ενημερώνεται ο καταναλωτής για την
ένδειξη πριν και μετά την αφαίρεση.(Μόνο για υδρομετρητές ½’). Για μεγαλύτερους σε παροχή
υδρομετρητές θα επιβαρύνεται ο καταναλωτής με εργασία κ υλικά. Η εργασία θα πραγματοποιείται
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου κ σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης από ιδιώτες (κλοπή νερού ) σε
εξωτερικά η εσωτερικά δίκτυα θα αφαιρείται ο εξοπλισμός των υδρομέτρων κλπ., θα διακόπτεται η
παροχή υδροδότησης ή αποχέτευσης και θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα βεβαιώνεται κατευθείαν
ύψους 300,00€ (τριακόσια ευρώ).
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Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε ένσταση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της
βεβαίωσης του προστίμου.
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.
Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από διαπίστωση της υπηρεσίας για αυθαίρετη
επανασύνδεση, θα απαιτείται από τον καταναλωτή επανασύνδεση απλή,

μονό εφόσον το

υδρόμετρο είχε διακοπεί με δήλωση.
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)
Ακίνητα που μεταβιβάζεται η ιδιοκτησία ή εκχωρούνται οι οφειλές τους από λογαριασμούς
ύδρευσης αποχέτευσης ή από παροχή υπηρεσίας που υπήρχαν, βαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη ή
χρήστη του ακινήτου.
Οι νέοι ιδιοκτήτες ή χρήστες πρέπει να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ , πριν την
αγορά ή χρήση, για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των ακινήτων.
Εφόσον υπάρχουν οφειλές λογαριασμών νερού για πάνω από 2 χρόνια, το υδρόμετρο αφαιρείται
λόγω χρέους και σε περίπτωση επανατοποθέτησης του επιβαρύνεται με 120,97€

συν τις όποιες

καθυστερούμενες οφειλές.
Από την παραπάνω παράγραφο εξαιρούνται της επιβάρυνσης οι οφειλές που αφορούν μονό
χρεώσεις παγίων, οι οποίες θα επιβαρύνονται με την απλή επανασύνδεση /επανατοποθέτηση και
χωρίς την επιβάρυνση τόκων αν πρόκειται μόνο για οφειλές παγίου.
(πχ. Υδρόμετρο οφείλει οκτώ τρίμηνα συνεχόμενα πάγια με μηδενική κατανάλωση.

Η υπηρεσία το

αφαιρεί κ σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον για επανατοποθέτηση αυτού , ο καταναλωτής
πληρώνει απλή επαν/ση κ μόνο την αξία των παγίων χωρίς τόκο).
Η προσαύξηση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης και λοιπών διακανονισμένων οφειλών λόγω
μη έγκαιρης πληρωμής, θα ξεκινά την 1η του επόμενου μήνα από την λήξη των. Τα ποσοστά που
ισχύουν για τις προσαυξήσεις αναμορφώνονται σε 0,73% (μείωση υπερημερίας από 1,0% σε
0,73% .
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ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Κ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ.
Προηγούμενη μείωση προσαύξησης από 1,5% σε 1,00% είχε εφαρμογή την 01/01/2015
Αλλαγή υδρομέτρου 1/2’ κατ' επιθυμία
του καταναλωτή

από τεχνίτη της 1)

ΔΕΥΑ Λέσβου.

Μεγαλύτερης

διατομής

υδρόμετρα

40,00€

περιλαμβάνει τοποθέτηση

θα

κοστολογούνται ανάλογα με την τιμή
κτήσης τους, και επί πλέον τις
εργασίες τοποθέτησης .
Ι.

Νέα υδροληψία

2017

α) δικαιώματα ΔΕΥΑΛ /οριζ. ιδιοκτ.

2018

180,00

180,00

περιλαμβάνει έως ½’ υδρόμετρο
β) Εργατικά-υλικά/ οριζ. ιδιοκτ.

0 ****

0 ****

****(τοποθέτηση πέραν των 2μ απόσταση γίνεται επιμέτρηση κ κοστολόγηση χωριστά)
180,00 €

180,00 €

Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται μια φορά για κάθε διηρημένη οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία
στο σύνολο τους. [Δύναται αποθήκες η χώροι στάθμευσης στον ίδιο χώρο (πολυκατοικία) να
υδροδοτούνται από την υφιστάμενη παροχή του ιδιοκτήτη η οποία υδροδοτεί την οικία του.]
ΙΙ.

Μεταφορά υδρομέτρων

2017

2018

α)

ωριαία απασχόληση τεχνίτη

15,00

15,00

13,00

13,00

58,62

58,62

2,50

2,50

β)

"

"

βοηθ. τεχνίτη

Βυτίο νερού
Μεταφορά/χλμ (εκτός πόλης Μυτιλήνης
Εργασία τσάπας JCB/ώρα

(ελάχιστη χρέωση 4 .ώρες)

Φορτηγό 3 τον/ώρα (ελάχιστη χρέωση 4 .ώρες)
Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εντός

26,72
13,00

52,59

52,59

Δήμοτικής ενοτητας Μυτιλήνης (ελάχιστη χρέωση 3 .ώρες)
Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εκτός

68,97

68,97

Διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου (ελάχιστη χρέωση 5 ώρες)
Εγγύηση υδρομέτρου

80,00

80,00
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Εγγύηση υδρομέτρου Επιχειρήσεων

150,00

150,00

300,00

300,00

( πλήν ελευθέρων επαγγελματιών)
Επιχειρησεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εγγύηση καλής κατάστασης υδρομ.(εργοταξιακή)

80,00

Αποκατάσταση ασφάλτου/τσιμέντου/τμ

80,00/τμ

80,00/τμ

1) 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 κ δεν θα επιστρέφεται ακόμα κ αν είναι τεχνικώς
αδύνατη η εκτέλεση της εργασίας.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
2017
Δικαιώματα σύνδ. υπονόμων /οριζ.ιδιοκτ
Εργατικά υλικά το τρέχον μέτρο
Ιδιωτικό φρεάτιο

2018

180,00

180,00

90,00

90,00

160,00

160,00

Συνδέσεις – εργασίες ύδρευσης - αποχέτευσης, σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο εκτελούνται
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και η αξία του έργου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους
αιτούντες .
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 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.
Ειδικά για τους ενοικιαστές η υπηρεσία θα προχωρά σε διακοπές μετά την λήξη ενός τριμήνου
ανεξαρτήτως ποσού, προς εξασφάλιση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης με δήλωση από υπόχρεο ενοικιαστή, η υπηρεσία θα προχωρά σε
αφαίρεση υδρομετρητή.
Για έναρξη διακανονισμού οφειλής από τον ενοικιαστή θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
ιδιοκτήτη προκειμένου να λαμβάνει γνώση κ την ανάλογη ευθύνη αποπληρωμής.
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Η υποδοχή βοθρολυμάτων από τον σταθμό του βιολογικού σταθμού από τους ιδιώτες και λοιπές
υπηρεσίες, χρεώνεται με <τέλος χρήσης αποχέτευσης που μεταφέρονται με αυτοκινούμενα μέσα>
με 25,00€ / βυτίο, και αποτελούν τακτικά έσοδα της επιχείρησης,
Για τον Ελληνικό Στρατό εξακολουθεί να ισχύει το τιμολόγιο των 20€/βυτίο.
Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 17% ,
(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.4483/17 άρθρο 52 και τις
αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης - με την διαφορά ότι δεν ισχύει η άτοκη καταβολή παλαιών
οφειλών - με όριο τις 30 μην.δόσεις, (ο τόκος κ το κεφάλαιο προστίθενται μέχρι την ημερομηνία του
διακανονισμού κ μετά η αποπληρωμή αυτού δεν τοκίζεται, όσο αυτό εξυπηρετείται κανονικά ) και σε
περίπτωση μη τήρησης των διακανονισμένων άτοκων μηνιαίων δόσεων,

αφενός η οφειλή δεν

ξαναδιακανονίζεται με την προηγούμενη ρύθμιση και αφετέρου , οι οφειλές αυτές τοκίζονται εκ νέου
με το ισχύον επιτόκιο.
Διακανονισμοί έντοκοι προς διευκόλυνση της ταμειακής ρευστότητας γίνονται ως εξής: Ποσά έως
200,00€ -- έως 5 δόσεις,
Ποσά έως 400,00€ -- έως 6 δοσεις,
Ποσά έως 600,00€ -- έως 8 δοσεις,
Ποσά εως 800,00€ -- έως 10 δόσεις
Ποσά έως 1.500,00€ -- έως 12 δόσεις και μεγαλύτερα των 1.500,00€ -- έως 30 δόσεις, με ελάχιστη
μηνιαία καταβολή 40,00€ / μήνα. Οι ανωτέρω διακανονισμοί θα υπογράφονται πριν από τους
προϊσταμένους κ τους διευθυντές υπηρεσιών η από τον Πρόεδρο- Αντιπρόεδρο όπου απαιτείται.
Η καταβολή του ποσού της μηνιαίας δόσης δεν μεταβάλλεται αλλά πρέπει να εξυπηρετείται ως
συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Αιτήσεις μείωσης λόγω διαρροής εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ΑΔΣ 27/03
κ ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταθέσει μόνο

μία Αίτηση – Ένσταση επι του

αποτελέσματος. .
Αιτήσεις για μείωση

σε παροχή ύδρευσης (απομακρυσμένο υδρόμετρο από κατοικία) που έχει

τοποθετηθεί με τη σύμφωνη γνώμη κ με ευθύνη έλεγχου του καταναλωτή, δεν θα γίνονται δεκτές.
Αποδειγμένες Διαρροές που υπερβαίνουν το 100% των αντιστοίχων 3 τριμήνων προηγουμένων ετών,
θα μειώνονται με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, εφόσον απαιτείται, στον μέσο όρο των
αντιστοίχων τριμήνων με επιβάρυνση 30% πλέον σε κυβικά χρέωσης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες προηγούμενες καταναλώσεις θα υπολογίζεται ο μέσος
όρος κ οι χειρισμοί αυτοί της υπηρεσίας θα επικυρώνονται από την αρμόδια επιτροπή.
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Αιτήσεις για μείωση - διαγραφή καταναλώσεων δεν θα γίνονται δεκτές αν έχει περάσει χρονικό
διάστημα από το αναφερόμενο στην αίτηση του καταναλωτή μεγαλύτερο των δυο
ολοκληρωμένων τριμήνων.(πχ. τρέχον τρίμηνο βεβαιωμένο της ΔΕΥΑΛ 4/16 , η αίτηση που θα
γίνεται δεκτή είναι έως το τρίμηνο 2/16.)
Παρέχεται έκπτωση 7,00% επί του εμπρόθεσμου εξοφλημένου ειδοποιητηρίου κατανάλωσης , η οποία
θα αναγράφεται κ θα αφαιρείται από την έκδοση του επομένου τριμήνου, με έναρξη εφαρμογής από
την μεθεπόμενη έκδοση οφειλών κατανάλωσης που θα βεβαιωθούν μέσα στο έτος 2018 κ μετά.
ΤΙΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2018
για τις λοιπές 12 δημοτικές ενότητες του Ενιαίου
Δήμου
Λ έ σ β ο υ (μέρος δεύτερο) ( μ ε π λ η θ υ σ μ ι α κ ά
κριτήρια)

Κάθε

υδρόμετρο

εξυπηρετεί μια και μοναδική ανεξάρτητη οικία

Και δεν επιτρέπεται η σύνδεση ενός υδρομέτρου με πολλές κατοικίες η επαγγελματικές στέγες.
Κοστολόγια για λοιπές υπηρεσίες ισχύουν οι ίδιες τιμές κ με τις ίδιες προϋποθέσεις με την
Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης .
Οι νέες τιμές που θα ισχύσουν από το πρώτο τρίμηνο που θα βεβαιωθεί μέσα στο έτος 2018
αναφέρονται σε 4 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 κάτοικοι – κ άνω, 4η) Ειδική κατηγορία
Πάγια κατανάλωση 10,00€ **/ τρίμηνο (περιλαμβάνει αξία 19 κυβικών νερού) (εκτός της 4ης Ομάδας,
που αντιστοιχεί σε 6,00€)
Ενσωματώνεται ο «έλεγχος- τέλος συντήρησης» στο πάγιο μειωμένο κατά 5%.
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** ** Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ½’’ ΜΕ ΔΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ. (ισχύει για όλη την Λέσβο)
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΩ ΤΗΣ ½’’
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟ ΤΟΥΣ , ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Κ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ , ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ .
Παρέχεται έκπτωση 7,00% επί του εμπρόθεσμου εξοφλημένου ειδοποιητηρίου κατανάλωσης , η οποία
θα αναγράφεται κ θα αφαιρείται από την έκδοση του επομένου τριμήνου, με έναρξη εφαρμογής από
την μεθεπόμενη έκδοση οφειλών κατανάλωσης που θα βεβαιωθούν μέσα στο έτος 2018 κ μετά.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ 4 ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ
3η ΟΜΑΔΑ

ΤΙΜΕΣ 2018(€/m3) ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (17)

ΑΓΙΑΣΟΣ , ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ , ΠΛΩΜΑΡΙ , ΚΑΛΛΟΝΗ , ΑΓΡΑ , ΠΕΤΡΑ , ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ ,
ΜΗΘΥΜΝΑ,
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ , ΘΕΡΜΗ , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΕΡΕΣΟΣ , ΑΝΤΙΣΣΑ , ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ ,
ΠΑΠΑΔΟΣ , ΣΚΟΠΕΛΟΣ
3η Ομάδα
(1000 ΚΑΙ
ΑΝΩ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)
0-19(m3)
€/m3
ΠΑΓΙΟ
10 €/τριμ

Τ Ι Μ Ε Σ 3ης ΟΜΑΔΑΣ
20-30 m3 31-60m3 61-80m3 81-100
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
0,55m3

0,60μ3

0,65μ3

0,80μ3

101-200
€/m3
1,00/m3

>200m3
€/m3
1,50/m3

Τέλη αποχέτευσης 30% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος

2η ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΕΣ 2018 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (€/m3).

(15)

ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ, ΚΑΠΗ , ΠΛΑΓΙΑ , ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ , ΦΙΛΙΑ , ΑΝΕΜΩΤΙΑ , ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ ,
ΣΤΥΨΗ , ΒΡΙΣΑ , ΜΙΣΤΕΓΝΑ , Ν ΚΥΔΩΝΙΕΣ , ΒΑΤΟΥΣΑ , ΠΕΡΑΜΑ , ΙΠΠΕΙΟΣ , ΚΑΤΩ
ΤΡΙΤΟΣ, ΜΕΣΑΓΡΟΣ

2η Ομάδα
(501-1000

Τ Ι Μ Ε Σ 2ης ΟΜΑΔΑΣ
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ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)

0-19(m3)
€/m3
ΠΑΓΙΟ
10 €/ΤΡΙΜ

20-30
m3)
€/m3
0,50/
m3

3160m3
€/m3

61-80m3
€/m3

0,55/ m3

81-100
€/m3

0,60/m3

0,75/m3

101-200
€/m3

>200m3
€/m3

1,00/m3

1,50/m3

Τέλος αποχέτευσης 22% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος
1η ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΕΣ 2018 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (€/m3). (28)
ΑΚΡΑΣΙ , ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ , ΝΕΟΧΩΡΙ , ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ , ΤΡΙΓΩΝΑΣ , ΒΑΣΙΛΙΚΑ , ΛΙΣΒΟΡΙ ,
ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ , ΑΡΓΕΝΟΣ ,ΣΥΚΑΜΝΙΑ , ΣΤΑΥΡΟΣ , ΚΩΜΗ ,ΠΗΓΗ , ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ ,
ΣΙΓΡΙ , ΧΙΔΗΡΑ , ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ , ΠΛΑΚΑΔΟΣ , ΣΥΚΟΥΝΤΑ , ΑΣΩΜΑΤΟΣ , ΚΕΡΑΜΕΙΑ ,
ΜΥΧΟΥ , Λ.ΜΥΛΟΙ , ΚΛΕΙΟΥ , ΝΑΠΗ , ΔΑΦΙΑ , ΑΡΙΣΒΗ.
1η Ομάδα
(1-500
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)
0-19(m3)
€/m3
ΠΑΓΙΟ
10,00€/ΤΡΙΜ

Τ Ι Μ Ε Σ 1ης ΟΜΑΔΑΣ
6120-30 m3 31-60 m3 80m3
81-100
101-200
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ €/m3
0,45 m3

0,50m3

0,55m3

0,70m3

0,90/m3

>200m3
€/m3

1,30/m3

Τέλος αποχέτευσης 15% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος

4η ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΕΣ 2018 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ (€/m3). (5 )
ΑΜΠΕΛΙΚΟ , ΠΕΛΟΠΗ , ΒΑΦΕΙΟ , ΛΑΦΙΩΝΑΣ , ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ.
(ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ)
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4η
Ομάδα
0-19(m3)
€/m3
ΠΑΓΙΟ
6€/ΤΡΙΜ

Τ Ι Μ Ε Σ 4ης ΟΜΑΔΑΣ
6120-30 m3 31-60 m3 80m3
81-100
101-200 >200m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ €/m3
1,00/κμ
1,50κμ
0,45 m3
0,50m3
0,55m3
0,70m3 0.90/m3
1,30 /m3

Τέλος αποχέτευσης 15% επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος

Σε υφιστάμενες προ επέκτασης ΔΕΥΑΛ, παροχές των πρώην Δημοτικών Ενοτήτων που εξυπηρετούν
αρδευτικές και λοιπών χρήσεων – κηπάρια - άνευ κατοικίας με οικιακή κατανάλωση η χρέωση θα
είναι έως 19 κμ το αντίστοιχο πάγιο της ομάδας - και μεγαλύτερη των 19κμ η χρέωση θα είναι
2,00ευρω/κμ χωρίς κλίμακα κατανάλωσης.
Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 17% (η όπως θα ορίσει η πολιτεία ) κατά
περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων ,καθώς και των τόκων υπερημερίας στους οποίους
προστίθεται χαρτόσημο 3,6% .
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Ισχύουν τα 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 Λέσβου ) και για το 2018.
1.Πολυτέκνων
2.Τριτέκνων
3.Μονογονεϊκών οικογενειών *
4.Ανάπηροι = κ > του 80%
5.Ανάπηροι = κ >

του 67%

6.Απόρων με βιβλιάριο ανασφάλιστου η βεβαίωση κατόχου κάρτας ΚΕΑ

σε ισχύ.

7.Μακροχρόνιων ανέργων (άνω του έτους) **
Τέκνα άνω των 18 ετών η γονείς που συνοικούν με τον υπό ένταξη καταναλωτή στα κοινωνικά
τιμολόγια , τα ετήσια εισοδήματα των
θα προσμετρούνται στο συνολικό υπολογιζόμενο εισόδημα.
*

προσκόμιση διαζυγίου η δικαστικής απόφασης για την εξ ολοκλήρου επιμέλεια διατροφή

παιδιών με ηλικία έως 24 ετών.
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** 1) μόνο σε άγαμο η μονογονεική οικογένεια
2) Σε περίπτωση ζευγαριού προϋπόθεση να είναι και οι δυο μακροχρόνιοι άνεργοι,

σε

συνάρτηση με τα εισοδήματα τους κ την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αναφέρεται
παραπάνω.
Αιτήσεις υπαγωγής στην ένταξη ευπαθών ομάδων γίνονται δεκτές έως την 30/11/2018 με
εισοδηματικά κριτήρια του 2017.
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 έως 18 ετών(ημερολογιακό έτος),
είτε σπουδάζουν (θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης) έως το 24ο
έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακό έτος) και εφόρου ζωής εφόσον
παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67%.
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται και θα ανανεώνεται η ισχύς τους κάθε χρόνο με
ευθύνη των καταναλωτών το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη υποβολής της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
Στη μη έγκαιρη προσκόμιση των υπό ανανέωση δικαιολογητικών το ειδικό
τιμολόγιο θα διακόπτεται χωρίς καμία ειδοποίηση κ η Υπηρεσία θα προχωρά
σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο.
Τα παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής:
1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους κ δήλωση Ε1
2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (όπου απαιτείται) (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.(πολ.1088/17-4-15 αρ 5 παρ 5 όπως τροπ/κε με την πολ.1132/25-6-15 αρ 1 παρ 6)
Τα άτομα που έχουν βεβαίωση εφόρου ζωής δεν θα προσκομίζουν κάθε χρόνο βεβαίωση.
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6. Τίτλος χρήσης ιδιοκτησίας- ή -μισθωτήριο θεωρημένο σε ισχύ η αναρτημένο στο TAXIS - ή Ε9 με
αναγραφόμενη την παροχή ΔΕΗ σε πρόσφατη εκτύπωση τρέχουν έτους, καθώς κ 1 λογαριασμό
ύδρευσης.
7. Κάρτα ανεργίας (για μακροχρόνια ανέργους- άνω του 12μηνου) (όπου απαιτείται)
8. Βιβλιάριο ανασφάλιστων από Πρόνοια σε ισχύ (όπου απαιτείται)
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9. Έντυπο ενφια για απόδειξη ύψους αξίας περιουσιακής κατάστασης.
10.

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (θα δίνεται από την Υπηρεσία)

<<<<<<<<< Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 30/11/2018 >>>>>>>>>>>
Το κοινωνικό τιμολόγιο θα χορηγείται μόνο σ’ ένα υδρόμετρο που αντιστοιχεί ανά δικαιούχο,
είτε ανήκει στον σύζυγο ή στην σύζυγο κ θα αφορά την κατοικία του.
Α) Περιουσιακά κριτήρια : Άγαμοι έως 100.000,00€
Έγγαμοι έως 200.000,00€
Β) Εισοδηματικά κριτήρια (ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)
(εξαιρείται από τον υπολογισμό το εξωιδρυματικό επίδομα για τους παραπληγικούς με αδυναμία
κίνησης - τυφλούς, άνω του 80% αναπηρία .
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 3.000 € οικογ. εισόδημα
7. Μακροχρόνια Άνεργοι με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 € οικογ.εισόδημα
Σε περίπτωση που δικαιούται ο καταναλωτής πέραν του ενός κοινωνικού τιμολογίου θα διατηρεί το
πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευθύνη της Υπηρεσίας.
1η περίπτωση: 50% έκπτωση επί της αξίας έως τα 80κμ/τρίμηνο και αφορά :
α) πολύτεκνους, β) ανάπηρους = κ >

του 80%, γ) μακροχρόνια άνεργους

2η περίπτωση: 30% έκπτωση επί της αξίας έως τα 60κμ/τρίμηνο και αφορά :
α) τρίτεκνους, β) ανάπηρους = κ >

του 67%, γ) μονογονεϊκές οικογένειες

3η περίπτωση: μηδενική χρέωση έως τα 60 κμ/τρίμηνο, κ αφορά απόρους
Οι υπερβάλλουσες καταναλώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων θα τιμολογούνται με βάση την κλίμακα
που ισχύει για τα λοιπά τιμολόγια.
Η πάγια χρέωση ισχύει για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.
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Οι αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΥΑΛ παλαιών ετών με θέμα «ειδικά τιμολόγια»
συνεχίζουν να ισχύουν εκτός και αν τροποποιούνται με την παρούσα.
Τα ειδοποιητήρια κατανάλωσης εκδίδονται κάθε τρίμηνο σύμφωνα με τις ανωτέρω κλίμακες και σε
περίπτωση που χρειάζεται να επιμηκυνθεί ο χρόνος μέτρησης της κατανάλωσης , οι χρεώσεις θα
γίνονται με ευθύνη της υπηρεσίας αναμορφωμένες σε επίπεδο χρεώσεων τριμήνου χωρίς να
επιβαρύνεται ο καταναλωτής .
Οι λοιπές χρεώσεις για την παροχή υπηρεσίας κλπ εργασιών (εκτός τις χρεώσεις κλίμακας) ισχύουν
μετά την τελική έγκριση τους από τον Δήμο Λέσβου και την αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου από
την έναρξη του έτους 2018.»

Αναθέτει στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Γιαννάκη Αντώνιο την εκτέλεση του παρόντος και κάθε
άλλη περαιτέρω ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 959.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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