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ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΚΝΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΚΚΗ ΕΠΚΧΕΚΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΚΤΩΝΚΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό τθσ αρικ. 01/16-01-2019 ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ ικυωνίων (Δ.Ε.Τ.Α..).
Αρικμόσ Απόφαςθσ 01/2019
ΘΕΜΑ: Ανάκλθςθ των υπ’ αρικμ. 131/2018 και 160/2018 αποφάςεων Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. περί
ςυηιτθςθσ και λιψθσ απόφαςθσ για αναπροςαρμογι τιμολογίου Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ και λιψθ
νζασ μετά το υπ’ αρικμ. πρωτ. 282257/08-01-2019 ζγγραφο τθσ οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ.
το Κιάτο και ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ικυωνίων, ςιμερα τθν 16θ Κανουαρίου 2019, θμζρα Σετάρτθ και
ϊρα 18:00, ςυνιλκε υπό τθν Προεδρία του κ. ταματόπουλου πυρίδωνα, ςε Σ Α Κ Σ Ι Κ Η ςυνεδρίαςθ
το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ικυωνίων μετά τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 36/10-01-2019 ζγγραφθ
πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.., που επιδόκθκε ςε κάκε φμβουλο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν.1069/1980.
Διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 7 μελϊν βρζκθκαν παρόντα 7.
Θτοι:
ΠΑΡΟΝΣΑ
ΑΠΟΝΣΑ
1. ταματόπουλοσ πυρίδων
2. Ιελερίτθσ Γεϊργιοσ
3. Ζάρκοσ Δθμιτριοσ
4. Γεϊργασ Χριςτοσ
5. Μπόμπολασ Κωάννθσ
6. Κουτςοφκοσ Αναςτάςιοσ
7. πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε ο οριςκείσ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ικυωνίων, κ. Αγγελόπουλοσ
Νικόλαοσ, για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν τθσ ςυνεδρίαςθσ.
Θζμα 1ο
Ο Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ικυωνίων κ. ταματόπουλοσ πυρίδων κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ
και κάλεςε τον Δ/ντθ κ. Νίκα Παναγιϊτθ να ειςθγθκεί το 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ περί
ανάκλθςθσ των υπ’ αρικμ. 131/2018 και 160/2018 αποφάςεων Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. περί ςυηιτθςθσ και
λιψθσ απόφαςθσ για αναπροςαρμογι τιμολογίου Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ και λιψθ νζασ μετά το υπ’
αρικμ. πρωτ. 282257/08-01-2019 ζγγραφο τθσ οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
Ο Δ/ντθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. ζκεςε υπόψθ του ϊματοσ τα ακόλουκα:
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Α) Με τθν υπ’ αρικμ. 131/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΚ9ΟΕΚΠ-ΞΞΩ) προθγοφμενθ απόφαςθ του Δ.. με τθν οποία
αναπροςαρμόςτθκε το τιμολόγιο φδρευςθσ – αποχζτευςθσ ςτθν Δ.Ε. τυμφαλίασ και ςτισ Σοπικζσ
Κοινότθτεσ Βελίνασ και Κλθμεντίου του Διμου ικυωνίων, ωσ απόρροια αφενόσ τθσ επάρκειάσ τουσ ςε
πθγαία νερά και αφετζρου τθσ μείωςθσ των εξόδων υδροδότθςισ τουσ εξαιτίασ τθσ δθμιουργίασ νζων
υδρολθψιϊν.
Β) Με τθν υπ’ αρικμ. 160/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΜΟΕΚΠ-Ρ3Γ) προθγοφμενθ απόφαςθ του Δ.. με τθν οποία
ψθφίςτθκε μείωςθ, κατά ποςοςτό 20%, του τιμολογίου για τθν Δθμοτικι Κοινότθτα ικυϊνοσ – Κιάτου
και τισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ Κιάτου, Μουλκίου, Παςίου και Κάτω Διμθνιοφ ςτθν κλίμακα κατανάλωςθσ,
όπωσ αναλφεται ακολοφκωσ:

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150+

ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0,0800
0,3200
0,4344
0,5216
0,6520
0,8000
1,4400

Είχε ακολουκιςει ειςιγθςθ του Πρόεδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ικυωνίων κ. ταματόπουλου πυρίδωνα, θ
οποία ιταν θ εξισ:
Η παραλιακι ηϊνθ του Διμου Σικυωνίων και ςυγκεκριμζνα θ πόλθ του Κιάτου κακϊσ και οι Τοπικζσ
Κοινότθτεσ Μουλκίου, Παςίου και Κάτω Διμθνιοφ επί ςειρά πολλϊν ετϊν είχαν αυξθμζνα λειτουργικά
ζξοδα, τα οποία οφείλονταν ςτισ ςυχνζσ βλάβεσ εξαιτίασ τθσ παλαιότθτασ των δικτφων, των
αντλιοςταςίων και των γεωτριςεων, ςτθ μεγάλθ κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κακϊσ επίςθσ και
ςτθν ζλλειψθ πόςιμου φδατοσ, με αποτζλεςμα το τιμολόγιο κατανάλωςθσ για τισ εν λόγω περιοχζσ να
παραμζνει ςε υψθλό κόςτοσ.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ζχοντασ πλζον καταςκευάςει νζεσ γεωτριςεισ και δίκτυα φδρευςθσ, τελευταίασ τεχνολογίασ
και προδιαγραφϊν, ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Στυμφαλίασ όπωσ και ςτθν Τ.Κ. Κλθμεντίου και Βελίνασ, θ
μεταφορά πόςιμου φδατοσ για τθν υδροδότθςθ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Σικυϊνοσ - Κιάτου κακϊσ και
των Τοπικϊν Κοινοτιτων, Μουλκίου, Παςίου και Κάτω Διμθνιοφ υλοποιείται με ςυγκριτικά χαμθλότερα
λειτουργικά ζξοδα.
Η μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων για τθν υδροδότθςθ των εν λόγω περιοχϊν, δφναται να επιφζρει
τθν μείωςθ του τιμολογίου κατανάλωςθσ νεροφ που ςυνεκδοχικά κα ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι
ανακοφφιςθ των Δθμοτϊν.
Κατόπιν των ανωτζρω προτείνεται μείωςθ, κατά ποςοςτό 20%, του τιμολογίου για τθν Δθμοτικι
Κοινότθτα Σικυϊνοσ – Κιάτου και τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Κιάτου, Μουλκίου, Παςίου και Κάτω Διμθνιοφ
ςτθν κλίμακα κατανάλωςθσ, όπωσ αναλφεται ςτον ωσ άνω πίνακα.
Εν ςυνεχεία ο κ. Νίκασ είχε κζςει επί του ςϊματοσ ότι θ μείωςθ κατά ποςοςτό 20% ςτθν κλίματα
κατανάλωςθσ για τθν Δθμοτικι Κοινότθτα Σικυϊνοσ – Κιάτου και τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Κιάτου,
Μουλκίου, Παςίου και Κάτω Διμθνιοφ, κα επιφζρει μείωςθ ςτα ζςοδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περίπου 70.000,00
€, ποςό το οποίο αντιςτοίχωσ εξοικονομείται από τισ ςφγχρονεσ πλζον εγκαταςτάςεισ υδροδότθςθσ για
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τισ οποίεσ δεν κα απαιτείται κόςτοσ επιςκευισ και αντικατάςταςθσ κακϊσ επίςθσ και από τθν μείωςθ
τθσ θλεκτρικισ κατανάλωςθσ.
Γ) Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 282257/08-01-2019 ζγγραφο τθσ οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
ςφμφωνα με το οποίο ηθτοφνται διευκρινιςεισ για τα παρακάτω:
1. Αν θ 442/2018 απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου (160/2018 Α.Δ.. Δ.Ε.Τ.Α..) αποτελεί ανάκλθςθ
ι τροποποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ 412/2018 (131/2018 Α.Δ.. Δ.Ε.Τ.Α..) αντιςτοίχωσ.
2. Διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν χρονικι απόκλιςθ που υφίςταται μεταξφ τθσ θμερομθνίασ
πρόςκλθςθσ και τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ΔΕΤΑ.
3. (ςχετικά με το υπ’ αρικμ. 275330/14-12-2018 ζγγραφο τθσ Αποκ/νθσ Διοικ/ςθσ αναφορικά με
τθν 131/2018 Α.Δ.. Δ.Ε.Τ.Α..) και τθν ομάδα Ε τθσ κανονιςτικισ πράξθσ όπου τα
προβλεπόμενα ζξοδα δεν καλφπτονται από τα προβλεπόμενα ζςοδα.
4. χετικά με τθν ρφκμιςθ για όλα τα ςχολικά ιδρφματα του Διμου ικυωνίων όπου κα πλθρϊνουν
μειωμζνα τιμολόγια φδρευςθσ κατά 50% επί τθσ αξίασ του νεροφ όπου θ νομιμοποίθςθ όμοιασ
απόφαςθσ είχε διατυπωκεί θ επιφφλαξθ – επιςιμανςθ ςχετικά με τθν υπαγωγι των ςχολικϊν
ιδρυμάτων ςτα μειωμζνα τιμολόγια φδρευςθσ κατά 50 % επί τθσ αξίασ του νεροφ τιμολογίων με
το αιτιολογικό ότι δε δφναται να ταυτιςτεί εννοιολογικά θ υπαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ρφκμιςθσ ςτα πραγματικά δεδομζνα του άρκρου 10 παρ. 12 του Ν. 4071/2012 που ορίηει ότι το
Δ.. τθσ ΔΕΤΑ μπορεί να κεςπίηει ειδικό τιμολόγιο για ευπακείσ ομάδεσ των καταναλωτϊν με
βάςθ ενιαία και αντικειμενικά κριτιρια.
χετικά με τισ ανωτζρω διευκρινιςεισ ο Δ/ντθσ ενθμζρωςε το ϊμα ότι θ χρονικι απόκλιςθ
πρόςκλθςθσ – ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. όπωσ και ομοίωσ τα προβλεπόμενα ζξοδα - ζςοδα τθσ
ομάδασ Ε ςτισ προαναφερκείςεσ αποφάςεισ οφείλονται ςε εκ παραδρομισ διατφπωςθ.
χετικά με τισ διευκρινιςεισ (4) που αφοροφν τθν υπαγωγι ςε μειωμζνα τιμολόγια των ςχολικϊν
ιδρυμάτων του Δ. ικυωνίων τον λόγο ζλαβε ο Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. κ. ταματόπουλοσ πυρίδων ο
οποίοσ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του άρκρου 10 παρ. 12 του Ν. 4071/2012, το άρκρο 10, παρ. 6 του
Ν. 1069/1980 όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το αρ. 5 του Ν. 4483/2017, πρότεινε τα ςχολικά
ιδρφματα του Δ. ικυωνίων να εξαιρεκοφν από τα μειωμζνα τιμολόγια.
φμφωνα με τον Δ/ντθ γίνεται ομαδοποίθςθ του τιμολογίου ανάλογα με το πραγματικό κόςτοσ
λειτουργίασ τθσ κάκε Σοπικισ Κοινότθτασ όπωσ παρακάτω:
Ομάδα Α:
Η πόλθ του Κιάτου, θ Σ.Κ. Μουλκίου, θ Σ.Κ. Παςίου και θ Σ.Κ. Κάτω Διμθνιοφ, για τον λόγο ότι
διακζτουν αποχετευτικό δίκτυο και διότι πλζον κα υδροδοτοφνται από τθν ορεινι ηϊνθ του Διμου
ικυωνίων με χαμθλά λειτουργικά ζξοδα.
Ομάδα Β:
Οι Σοπικζσ Κοινότθτεσ: Διμθνιοφ, Λαλιωτίου, Αρχαίασ ικυϊνασ, διότι ζχουν αυξθμζνθ δαπάνθ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Ομάδα Γ:
Οι Σοπικζσ Κοινότθτεσ: Μεγάλου Βάλτου, Μικροφ Βάλτου, ουλίου, Κρυονερίου και Μποηικϊν, οι
οποίεσ ζχουν χαμθλό λειτουργικό κόςτοσ διότι υδροδοτοφνται κυρίωσ με πθγαία νερά.
Ομάδα Δ:
Οι Σοπικζσ Κοινότθτεσ: Παραδειςίου, Γονοφςςασ και Σιτάνθσ ςτισ οποίεσ υπάρχει ζλλειψθ πθγαίων
νερϊν.
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Ομάδα Ε:
Οι Σοπικζσ Κοινότθτεσ Βελίνασ και Κλθμεντίου παραμζνουν με χαμθλό τιμολόγιο βάςει τθσ επάρκειασ
τουσ ςε πθγαία νερά κακϊσ και ότι υδροδοτοφνται αποκλειςτικά με αυτά, επίςθσ λόγω του ότι θ
Δ.Ε.Τ.Α.. προμθκεφεται νερό από τθν περιοχι για τθν υδροδότθςθ τθσ πόλθσ του Κιάτου και των
Πεδινϊν Σοπικϊν Κοινοτιτων.
Ομάδα Σ:
τθ Δθμοτικι Ενότθτα τυμφαλίασ γίνεται ομαδοποίθςθ βάςει τθσ επάρκειασ τθσ ςε πθγαία νερά
κακϊσ και ςτα πολφ χαμθλά λειτουργικά ζξοδα για τθν υδροδότθςθ τθσ. Επίςθσ θ Δ.Ε.Τ.Α..
προμθκεφεται νερό από τθν περιοχι για τθν υδροδότθςθ τθσ πόλθσ του Κιάτου και των Πεδινϊν
Σοπικϊν Κοινοτιτων.
Ομάδα Ζ:
τθ Δθμοτικι Ενότθτα Φενεοφ γίνεται επίςθσ ομαδοποίθςθ βάςει τθσ επάρκειασ τθσ ςε πθγαία νερά
κακϊσ και ςτα πολφ χαμθλά λειτουργικά ζξοδα για τθν υδροδότθςθ τθσ.
Σα ζξοδα για τισ παραπάνω ομάδεσ αναλφονται ωσ εξισ:
Ομάδα Α:
Προςωπικό
: 500.000,00 €
Ρεφμα – υντθριςεισ – Επιςκευζσ : 400.000,00 €
Διοικθτικά – Σαχυδρομικά
: 73.00,00 €
φνολο: 973.000,00 €
Ομάδα Β:
Προςωπικό
: 50.000,00 €
Ρεφμα – υντθριςεισ – Επιςκευζσ : 60.000,00 €
Διοικθτικά – Σαχυδρομικά
: 10.000,00 €
φνολο: 120.000,00 €
Ομάδα Γ:
Προςωπικό
: 40.000,00 €
Ρεφμα – υντθριςεισ – Επιςκευζσ : 30.000,00 €
Διοικθτικά – Σαχυδρομικά
: 10.000,00 €
φνολο: 80.000,00 €
Ομάδα Δ:
Προςωπικό
: 10.000,00 €
Ρεφμα – υντθριςεισ – Επιςκευζσ : 15.000,00 €
Διοικθτικά – Σαχυδρομικά
: 2.800,00 €
φνολο: 27.800,00 €
Ομάδα Ε:
Προςωπικό
: 3.000,00 €
Ρεφμα – υντθριςεισ – Επιςκευζσ : 4.000,00 €
Διοικθτικά – Σαχυδρομικά
: 600,00 €
φνολο: 7.600,00 €
Σα ζξοδα για τισ Δ.Ε. τυμφαλίασ – Φενεοφ (Ομάδα Σ και Ζ) αναλφονται ωσ εξισ:
Προςωπικό
: 50.000,00 €
Ρεφμα – υντθριςεισ – Επιςκευζσ : 50.000,00 €
Διοικθτικά – Σαχυδρομικά
: 10.000,00 €
φνολο :110.000,00 €
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υνεχίηοντασ ο Δ/ντθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. ανζφερε πωσ ςτο προτεινόμενο τιμολόγιο όπωσ και ςτο ιδθ
υπάρχων για τθν Δ.Ε. ικυωνίων, κακορίηεται πάγιο τζλοσ ςτο εκάςτοτε υδρόμετρο, το οποίο
πλθρϊνεται ανεξάρτθτα αν ο καταναλωτισ κάνει χριςθ θ όχι.
το τιμολόγιο που προτείνετε για τθν Δθμοτικι Ενότθτα ικυωνίων κα είναι εξαμθνιαίο και κα
εκδίδεται τριμθνιαίοσ λογαριαςμόσ ζναντι κατανάλωςθσ.
το τιμολόγιο που προτείνετε για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ τυμφαλίασ και Φενεοφ όπωσ και ομοίωσ για
τισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ Κλθμεντίου και Βελίνασ κα εκδίδονται δφο λογαριαςμοί, ο ζνασ κα είναι πάγιο
και ο δεφτεροσ κα περιλαμβάνει πεντάμθνθ κατανάλωςθ από τον μινα Μάιο ζωσ τον μινα επτζμβριο
ζκτοσ τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Κάτω Σαρςοφ τθσ Δ.Ε. Φενεοφ τθσ οποίασ οι κάτοικοι κα πλθρϊνουν 5,00
€ ετιςιο πάγιο χωρίσ καταμζτρθςθ.
Αμζςωσ μετά ο κ. Νίκασ παρουςίαςε ςτο ϊμα το προτεινόμενο τιμολόγιο για τισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ
Κιάτου, Μουλκίου, Παςίου και Κάτω Διμθνιοφ αλλά και τα τιμολόγια των υπόλοιπων Σοπικϊν
Κοινοτιτων ανά Δθμοτικι Ενότθτα που παραμζνουν τα ίδια και ζχουν ωσ εξισ:
Α)
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΚΤΩΝΚΩΝ
(Εξάμθνο Σιμολόγιο)

Σ.Κ. ΚΙΑΣΟΤ – Σ.Κ. ΜΟΤΛΚΙΟΤ – Σ.Κ. ΠΑΙΟΤ – Σ.Κ. ΚΑΣΩ ΔΙΜΗΝΙΟΤ
ΠΑΓΙΟ 40,00 €
(20,00 € ανά ζκδοςθ λογαριαςμοφ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-25
0,0800
25-50
0,3200
50-75
0,4344
75-100
0,5216
100-125
0,6520
125-150
0,8000
150+
1,4400
Αφορά 9.426 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 973.000,00 €

Σ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΤ – Σ.Κ. ΛΑΛΙΩΣΙΟΤ – Σ.Κ. ΑΡΧ. ΙΚΤΩΝΑ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά ζκδοςθ λογαριαςμοφ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-50
0,100
50-100
0,260
100-200
0,320
200-300
0,500
300+
0,800
Αφορά 1.372 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 120.000,00 €
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Σ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΣΟΤ – Σ.Κ. ΜΙΚ. ΒΑΛΣΟΤ – Σ.Κ. ΟΤΛΙΟΤ – Σ.Κ. ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ
– Σ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά ζκδοςθ λογαριαςμοφ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-50
0,100
50-200
0,130
200+
0,220
Αφορά 1.234 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 80.000,00 €

Σ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΙΟΤ – Σ.Κ. ΣΙΣΑΝΗ – Σ.Κ. ΓΟΝΟΤΑ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά ζκδοςθ λογαριαςμοφ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3

ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ

0-50
0,100
50-100
0,260
100-150
0,320
150+
0,650
Αφορά 229 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 27.800,00 €

Σ.Κ. ΒΕΛΙΝΑ – Σ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΣΙΟΤ
Πάγιο 5,00 € Σον χρόνο
και χρζωςθ κατανάλωςθσ από τον μινα Μάιο ζωσ τον μινα επτζμβριο
(5 μινεσ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-200*
0,00
200-225
0,07
225-250
0,15
250-275
0,25
275-300
0,50
300-325
1,00
325-350
1,30
350+
2,10
Αφορά 298 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 7.600,00 €
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Β)
ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΤΜΦΑΛΙΑ – ΦΕΝΕΟΤ
(Ετιςιο Σιμολόγιο)
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΤΜΦΑΛΙΑ
Πάγιο 5,00 € Σον χρόνο
και χρζωςθ κατανάλωςθσ από τον μινα Μάιο ζωσ τον μινα επτζμβριο
(5 μινεσ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-200*
0,00
200-225
0,07
225-250
0,15
250-275
0,25
275-300
0,50
300-325
1,00
325-350
1,30
350+
2,10
* ε περίπτωςθ ποιμνιοςτάςιου κα ιςχφει: κατανάλωςθ 0-250 m3 – χρζωςθ 0,00 €/κυβικό

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΕΝΕΟΤ
Πάγιο 20,00 € Σον Χρόνο
και χρζωςθ κατανάλωςθσ από τον μινα Μάιο ζωσ τον μινα επτζμβριο
(5 μινεσ) εκτόσ τθσ Σ.Κ. Κάτω Σαρςοφ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
0-200*
200-225
225-250
250-275
275-300
300-325
325-350
350+

ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0,00
0,07
0,15
0,25
0,50
1,00
1,30
2,10

Σ.Κ. Κάτω Σαρςοφ
Πάγιο 5,00 € τον χρόνο χωρίσ καταμζτρθςθ
* ε περίπτωςθ ποιμνιοςτάςιου κα ιςχφει: κατανάλωςθ 0-250 m3 – χρζωςθ 0,00 €/κυβικό
Αφορά 3.900 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 110.000,00 €
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Επίςθσ:
Η ςυντιρθςθ των υδρομζτρων να γίνεται από τθν Δ.Ε.Τ.Α.. με χρζωςθ 2,040€ ανά εξάμθνο (όπου
υπάρχουν αυτά).
Σο τζλοσ χριςθσ αποχζτευςθσ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 50% επί τθσ αξίασ τθσ κατανάλωςθσ του
νεροφ, όπου υπάρχει αποχζτευςθ και χρεϊνεται ανεξαρτιτωσ ςφνδεςθσ του ακινιτου ζνα εξάμθνο
μετά τθν ςχετικι άδεια ςφνδεςθσ των ακινιτων από τθν Δ.Ε.Τ.Α..
Λοιπζσ χρεϊςεισ:
Δικαίωμα παροχισ φδρευςθσ 150,00 €
(Με τθν ζκδοςθ κάκε νζασ άδειασ φδρευςθσ κα απαιτείται και το τζλοσ ςφνδεςθσ με το
αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)
Επαναςφνδεςθ μετρθτι από προςωρινι διακοπι 42,00 €
Εγγφθςθ επαναφοράσ οδοςτρϊματοσ και ςωςτισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν 250,00€
Επαναςφνδεςθ φδατοσ 21,00 €
Επανατοποκζτθςθ μετρθτι από διακοπι λόγω οφειλϊν 42,00 €
Επιπλζον:
Οι πολφτεκνεσ οικογζνειεσ, οι τρίτεκνεσ οικογζνειεσ (ςφμφωνα με τθν αρικμ. 40/2016 Α.Δ..
Δ.Ε.Τ.Α.. ΑΔΑ: Ψ4ΠΨΟΕΚΠ-ΗΚΦ) και οι οικογζνειεσ που ζχουν μζλθ Άτομα Με Ειδικζσ Ανάγκεσ
(Α.Μ.Ε.Α.), με ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 67%, κα πλθρϊνουν μειωμζνα τιμολόγια φδρευςθσ κατά
50% επί τθσ αξίασ του νεροφ. Η ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ ιςχφει μόνο για ζνα υδρόμετρο ανά οικογζνεια.
Να μθν γίνεται χρζωςθ του τζλουσ χριςθσ αποχζτευςθσ ςτισ κοινόχρθςτεσ παροχζσ φδρευςθσ, με
τον όρο να μθν ξεπερνοφν ςε κατανάλωςθ τα 25 κυβικά το εξάμθνο, διότι μεγαλφτερθ κατανάλωςθ
από αυτι δεν δικαιολογεί κοινόχρθςτθ χριςθ. τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ δε, που θ κατανάλωςθ
υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμθνο κα χρεϊνεται κανονικά το τζλοσ χριςθσ αποχζτευςθσ εξ’
ολοκλιρου, από το πρϊτο κυβικό.
ε Δθμόςια και Δθμοτικά κτίρια να μθν χρεϊνονται τόκοι υπερθμερίασ.
ε όλεσ τισ ανωτζρω τιμζσ επιβάλλεται ο αντίςτοιχοσ Φ.Π.Α., όπωσ ορίηει ο Νόμοσ.
Η Δ.Ε.Τ.Α.. κα διατθρεί το δικαίωμα να προςαρμόηει τθν περίοδο των καταμετριςεων ανάλογα με
τισ ανάγκεσ που προκφπτουν.
Σο αναπροςαρμοςμζνο τιμολόγιο Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ να ιςχφει από το Αϋ Εξάμθνο 2019.
Αμζςωσ μετά τον λόγο ζλαβε εκ νζου ο Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ικυωνίων, κ. ταματόπουλοσ πυρίδων,
ςυμφϊνθςε με τθν ειςιγθςθ του Δ/ντι και πρότεινε τθν ψιφιςθ του τιμολογίου με το οποίο
επιτυγχάνεται ςθμαντικι μείωςθ ςτο τιμολόγιο του νεροφ, γεγονόσ που κα επιφζρει οικονομικι
ανακοφφιςθ ςτουσ δθμότεσ μασ εν μζςω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που διανφει θ χϊρα μασ.
Σελειϊνοντασ πρόςκεςε ότι θ ζκδοςθ των λογαριαςμϊν ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα ικυωνίων κα
ςυνεχίςει να γίνεται ανά τρίμθνο. Οι καταμετριςεισ κα γίνονται δφο (2) φορζσ τον χρόνο, ανά εξάμθνο.
Ια εκδίδονται δθλαδι τζςςερισ (4) τριμθνιαίοι λογαριαςμοί, εκ των οποίων οι δφο (2) ενδιάμεςοι κα
είναι ζναντι κατανάλωςθσ, λογαριαςμοί που κα ανζρχονται ςτα 3/4 του πάγιου τζλουσ που
επιβάλλεται ςτο Κιάτο και ςτθν εκάςτοτε Σοπικι Κοινότθτα.
τισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ Βελίνασ και Κλθμεντίου τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ ικυωνίων κα εκδίδονται δυο
λογαριαςμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ζνασ κα περιλαμβάνει καταμζτρθςθ που κα αφορά διάςτθμα 5
μθνϊν, από τον μινα Μάιο μζχρι και τον μινα επτζμβριο και ο άλλοσ ετιςιο πάγιο 5,00€.
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τθ Δθμοτικι Ενότθτα τυμφαλίασ κα εκδίδονται δυο λογαριαςμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ζνασ κα
περιλαμβάνει καταμζτρθςθ που κα αφορά διάςτθμα 5 μθνϊν, από τον μινα Μάιο μζχρι και τον μινα
επτζμβριο και ο άλλοσ ετιςιο πάγιο 5,00€.
τθ Δθμοτικι Ενότθτα Φενεοφ κα εκδίδονται δυο λογαριαςμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ζνασ κα
περιλαμβάνει καταμζτρθςθ που κα αφορά διάςτθμα 5 μθνϊν, από τον μινα Μάιο μζχρι και τον μινα
επτζμβριο και ο άλλοσ ετιςιο πάγιο 20,00€ ζκτοσ τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Κάτω Σαρςοφ τθσ οποίασ οι
κάτοικοι κα πλθρϊνουν 5,00 € ετιςιο πάγιο χωρίσ καταμζτρθςθ.
Σελειϊνοντασ κάλεςε το υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά.
Σο Δ.. φςτερα από διαλογικι ςυηιτθςθ, αφοφ ζλαβε υπόψθ του τα παραπάνω εκτεκζντα

Α π ο φ α ς ί η ε ι ομόφωνα

1.

Ανακαλεί τισ υπ’ αρικμ. 131/2018 και 160/2018 Αποφάςεισ Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. περί
Αναπροςαρμογισ Σιμολογίου Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ.

2.

Ψθφίηει Σιμολόγιο Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ όπωσ αναλφεται:

Από το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2019 θ ζκδοςθ των λογαριαςμϊν για τθν Δθμοτικι Ενότθτα
ικυωνίων κα ςυνεχίςει να γίνεται ανά τρίμθνο. Οι καταμετριςεισ κα γίνονται δφο (2) φορζσ τον
χρόνο, ανά εξάμθνο. Ια εκδίδονται δθλαδι τζςςερισ (4) τριμθνιαίοι λογαριαςμοί, εκ των οποίων
οι δφο (2) ενδιάμεςοι κα είναι ζναντι κατανάλωςθσ, λογαριαςμοί που κα ανζρχονται ςτα 3/4 του
πάγιου τζλουσ που επιβάλλεται ςτο Κιάτο και ςτθν εκάςτοτε Σοπικι Κοινότθτα.
τισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ Βελίνασ και Κλθμεντίου τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ ικυωνίων κα εκδίδονται
δυο λογαριαςμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ζνασ κα περιλαμβάνει καταμζτρθςθ που κα αφορά
διάςτθμα 5 μθνϊν, από τον μινα Μάιο μζχρι τον μινα επτζμβριο και ο άλλοσ ετιςιο πάγιο 5,00€.

Από το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2019 θ ζκδοςθ των λογαριαςμϊν για τθ Δθμοτικι Ενότθτα
τυμφαλίασ κα γίνεται δφο φορζσ τον χρόνο. Ια εκδίδονται δυο λογαριαςμοί εκ των οποίων ο ζνασ
κα περιλαμβάνει καταμζτρθςθ που κα αφορά διάςτθμα 5 μθνϊν, από τον μινα Μάιο μζχρι και τον
μινα επτζμβριο και ο άλλοσ ετιςιο πάγιο 5,00 €.

Από το Α’ εξάμθνο του ζτουσ 2019 θ ζκδοςθ των λογαριαςμϊν για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Φενεοφ κα
γίνεται δφο φορζσ τον χρόνο. Ια εκδίδονται δυο λογαριαςμοί εκ των οποίων ο ζνασ κα
περιλαμβάνει καταμζτρθςθ που κα αφορά διάςτθμα 5 μθνϊν, από τον μινα Μάιο μζχρι και τον
μινα επτζμβριο και ο άλλοσ ετιςιο πάγιο 20,00 € ζκτοσ τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Κάτω Σαρςοφ τθσ
οποίασ οι κάτοικοι κα πλθρϊνουν 5,00 € ετιςιο πάγιο χωρίσ καταμζτρθςθ.

Από το Α’ Εξάμθνο του ζτουσ 2019 να αναπροςαρμοςτεί το τιμολόγιο Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ τθσ
Δ.Ε.Τ.Α. ικυωνίων και να ιςχφςουν οι κάτωκι τιμζσ:
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Α)

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΚΤΩΝΚΩΝ
(Εξάμθνο Σιμολόγιο)
Σ.Κ. ΚΙΑΣΟΤ – Σ.Κ. ΜΟΤΛΚΙΟΤ – Σ.Κ. ΠΑΙΟΤ – Σ.Κ. ΚΑΣΩ ΔΙΜΗΝΙΟΤ
ΠΑΓΙΟ 40,00 €
(20,00 € ανά ζκδοςθ λογαριαςμοφ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-25
0,0800
25-50
0,3200
50-75
0,4344
75-100
0,5216
100-125
0,6520
125-150
0,8000
150+
1,4400
Αφορά 9.426 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 973.000,00 €
Σ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΤ – Σ.Κ. ΛΑΛΙΩΣΙΟΤ – Σ.Κ. ΑΡΧ. ΙΚΤΩΝΑ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά ζκδοςθ λογαριαςμοφ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-50
0,100
50-100
0,260
100-200
0,320
200-300
0,500
300+
0,800
Αφορά 1.372 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 120.000,00 €
Σ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΣΟΤ – Σ.Κ. ΜΙΚ. ΒΑΛΣΟΤ – Σ.Κ. ΟΤΛΙΟΤ – Σ.Κ. ΚΡΤΟΝΕΡΙΟΤ
– Σ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά ζκδοςθ λογαριαςμοφ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-50
0,100
50-200
0,130
200+
0,220
Αφορά 1.234 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 80.000,00 €
Σ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΙΟΤ – Σ.Κ. ΣΙΣΑΝΗ – Σ.Κ. ΓΟΝΟΤΑ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €
(15,00 € ανά ζκδοςθ λογαριαςμοφ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3

ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ

0-50
50-100
100-150
150+

0,100
0,260
0,320
0,650
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Αφορά 229 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 27.800,00 €
Σ.Κ. ΒΕΛΙΝΑ – Σ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΣΙΟΤ
Πάγιο 5,00 € Σον χρόνο
και χρζωςθ κατανάλωςθσ από τον μινα Μάιο ζωσ τον μινα επτζμβριο
(5 μινεσ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-200*
0,00
200-225
0,07
225-250
0,15
250-275
0,25
275-300
0,50
300-325
1,00
325-350
1,30
350+
2,10
Αφορά 298 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 7.600,00 €

Β)
ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΣΤΜΦΑΛΙΑ – ΦΕΝΕΟΤ
(Ετιςιο Σιμολόγιο)

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΤΜΦΑΛΙΑ
Πάγιο 5,00 € Σον χρόνο
και χρζωςθ κατανάλωςθσ από τον μινα Μάιο ζωσ τον μινα επτζμβριο
(5 μινεσ)
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0-200*
0,00
200-225
0,07
225-250
0,15
250-275
0,25
275-300
0,50
300-325
1,00
325-350
1,30
350+
2,10
* ε περίπτωςθ ποιμνιοςτάςιου κα ιςχφει: κατανάλωςθ 0-250 m3 – χρζωςθ 0,00
€/κυβικό
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΕΝΕΟΤ
Πάγιο 20,00 € Σον Χρόνο
και χρζωςθ κατανάλωςθσ από τον μινα Μάιο ζωσ τον μινα επτζμβριο
(5 μινεσ) εκτόσ τθσ Σ.Κ. Κάτω Σαρςοφ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ m3
0-200*
200-225
225-250
250-275
275-300
300-325
325-350
350+

ΧΡΕΩΗ € ΑΝΑ ΚΤΒΚΚΟ
0,00
0,07
0,15
0,25
0,50
1,00
1,30
2,10

Σ.Κ. Κάτω Σαρςοφ
Πάγιο 5,00 € τον χρόνο χωρίσ καταμζτρθςθ
* ε περίπτωςθ ποιμνιοςτάςιου κα ιςχφει: κατανάλωςθ 0-250 m3 – χρζωςθ 0,00
€/κυβικό
Αφορά 3.900 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα ζςοδα είναι 110.000,00 €
Επίςθσ:
Η ςυντιρθςθ των υδρομζτρων να γίνεται από τθν Δ.Ε.Τ.Α.. με χρζωςθ 2,040€ ανά εξάμθνο (όπου
υπάρχουν αυτά).
Σο τζλοσ χριςθσ αποχζτευςθσ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 50% επί τθσ αξίασ τθσ κατανάλωςθσ του
νεροφ, όπου υπάρχει αποχζτευςθ και χρεϊνεται ανεξαρτιτωσ ςφνδεςθσ του ακινιτου ζνα εξάμθνο
μετά τθν ςχετικι άδεια ςφνδεςθσ των ακινιτων από τθν Δ.Ε.Τ.Α..
Λοιπζσ χρεϊςεισ:
Δικαίωμα παροχισ φδρευςθσ 150,00 €
(Με τθν ζκδοςθ κάκε νζασ άδειασ φδρευςθσ κα απαιτείται και το τζλοσ ςφνδεςθσ με το
αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)
Επαναςφνδεςθ μετρθτι από προςωρινι διακοπι 42,00 €
Εγγφθςθ επαναφοράσ οδοςτρϊματοσ και ςωςτισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν 250,00€
Επαναςφνδεςθ φδατοσ 21,00 €
Επανατοποκζτθςθ μετρθτι από διακοπι λόγω οφειλϊν 42,00 €
Επιπλζον:
Οι πολφτεκνεσ οικογζνειεσ, οι τρίτεκνεσ οικογζνειεσ (ςφμφωνα με τθν αρικμ. 40/2016 Α.Δ..
Δ.Ε.Τ.Α.. ΑΔΑ: Ψ4ΠΨΟΕΚΠ-ΗΚΦ) και οι οικογζνειεσ που ζχουν μζλθ Άτομα Με Ειδικζσ Ανάγκεσ
(Α.Μ.Ε.Α.), με ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 67%, κα πλθρϊνουν μειωμζνα τιμολόγια φδρευςθσ κατά
50% επί τθσ αξίασ του νεροφ. Η ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ ιςχφει μόνο για ζνα υδρόμετρο ανά οικογζνεια.
Να μθν γίνεται χρζωςθ του τζλουσ χριςθσ αποχζτευςθσ ςτισ κοινόχρθςτεσ παροχζσ φδρευςθσ, με
τον όρο να μθν ξεπερνοφν ςε κατανάλωςθ τα 25 κυβικά το εξάμθνο, διότι μεγαλφτερθ κατανάλωςθ
από αυτι δεν δικαιολογεί κοινόχρθςτθ χριςθ. τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ δε, που θ κατανάλωςθ
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υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμθνο κα χρεϊνεται κανονικά το τζλοσ χριςθσ αποχζτευςθσ εξ’
ολοκλιρου, από το πρϊτο κυβικό.
ε Δθμόςια και Δθμοτικά κτίρια να μθν χρεϊνονται τόκοι υπερθμερίασ.
ε όλεσ τισ ανωτζρω τιμζσ επιβάλλεται ο αντίςτοιχοσ Φ.Π.Α., όπωσ ορίηει ο Νόμοσ.
Η Δ.Ε.Τ.Α.. κα διατθρεί το δικαίωμα να προςαρμόηει τθν περίοδο των καταμετριςεων ανάλογα με
τισ ανάγκεσ που προκφπτουν.
Σο αναπροςαρμοςμζνο τιμολόγιο Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ να ιςχφει από το Αϋ Εξάμθνο 2019.
Η απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό 01/2019
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Κιάτο 17-01-2019
Ο Πρόεδροσ

πυρίδων Π. ταματόπουλοσ
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