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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 46/1112-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Νηθφιανο
Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ησάλλεο
Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ κνλαδηθνχ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 888/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).
O θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).
Ζ θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 896/2020).
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 897/2020).
Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ηεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο ηεο ΓΔΤΑΠ, έηνπο 2021», (ζρεηηθφ ην αξηζ.
17343/11-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 19261 Γ/11-12-2020 εηζήγεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ), ε νπνία έρεη σο εμήο: ΘΔΜΑ:΄΄Γηαβίβαζε ηεο αξηζ.
439/11-12-2020 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ΄΄ - αο δηαβηβάδνπκε ηελ αξ. 439/11-122020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΠ κε ζέκα: «Σηκνινγηαθή
Πνιηηηθή έηνπο 2021» θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζχκθσλα κε ην Ν.4674/2020 άξζξν 11 παξ. 5 (ΦΔΚ
53Α/11-3-2020)΄΄ - Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ θ. Αλδξέαο Παπαληθήηαο.Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. ηεο
ΓΔΤΑΠ, ηνλ αξκφδην ππεξεζηαθφ παξάγνληα ηεο ΓΔΤΑΠ, Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ, ηηο
ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ, έιαβε ππφςε ηελ ππ’ αξηζ. 493/2020 απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΠ, ηελ αξηζ. 216Φ/7-12-2020 εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΠ θαη ην ζρεηηθφ Σηκνιφγην.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο, Πέηξνο
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Φσκάο θαη Μαξία Φηινπνχινπ δήισζαλ φηη θαηαςεθίδνπλ ην αλσηέξσ ζέκα ελψ νη θ.θ.
Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο θαη Ησάλλεο Σζηκπνχθεο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο
αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα
ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ
ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή,
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 5 ηνπ Ν.4674/2020, εγθξίλεη, ηελ Σηκνινγηαθή
Πνιηηηθή ηεο ΓΔΤΑΠ έηνπο 2021, φπσο αλαιχεηαη ζηελ σο θάησζη εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠ, καδί κε ην Σηκνιφγην πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα
απφθαζε.
«Ζ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή ηεο ΓΔΤΑΠ πνπ πξνηείλεηαη γηα ην 2021 απνηειεί
ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζηεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κε γλψκνλα ηηο
αλάγθεο ηνπ Παηξατθνχ Λανχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε έξγσλ ππνδνκήο
χδξεπζεο, απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ, αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη
ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ.
Βέβαηα ην ππ. αξηζκφλ έλα πξφβιεκα ηεο πφιεο καο είλαη ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα
ζπλέπεηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά θαη
επηδεηλψζεθαλ κε ηε παλδεκία ηηο ζπλέπεηεο ηεο νπνία βηψλνπκε.
Χο Γεκνηηθή Αξρή ζπλερίδνπκε λα εμαληινχκε φηη πεξηζψξηα ππάξρνπλ
πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπκε πεξηζζφηεξεο ειαθξχλζεηο κε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ,
εληζρχνπκε ηε πνιηηηθή ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαη δηεπθνιχλνπκε κε φια ηα κέζα ηηο ιατθέο
νηθνγέλεηεο γηαηί απηέο νη νθεηιέο αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο αλέξγνπο, θησρνχο θαη
εμαζιησκέλνπο.
Καλέλα ιατθφ ζπίηη δελ πξέπεη λα κείλεη ρσξίο λεξνχ.
Απφ ην 2014 κέρξη ζήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηψζεηο ηνπ ηηκνινγνχκελνπ
λεξνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑΠ ζε πνζνζηφ 35% έσο 50%.
Σα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΤΑΠ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηα θζελφηεξα ζε ζχγθξηζε κε
άιιεο ΓΔΤΑ, ηελ ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ.
Γηεπξχλακε ηε βάζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ θνηλσληθνχ ηηκνινγίνπ κε απνηέιεζκα λα
ειαθξπλζνχλ ή απαιιαγνχλ κέρξη 31-10-2020 , 6.025 δηθαηνχρνη ηνπ θνηλσληθνχ
ηηκνινγίνπ κε πξννπηηθή λα μεπεξάζνπλ ηηο 6.200 κέρξη 31-12-2020 κε πξνβιεπφκελε
σθέιεηα 1.600.000,00€ πεξίπνπ.
Οη θαηεγνξίεο πνπ εληάζζνληαη ζε κεησκέλν ηηκνιφγην είλαη νη: καθξνρξφληα
άλεξγνη, ΑΜΔΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67% θαζψο θαη πξνζηαηεπφκελα κέιε κε
αλαπεξία άλσ ηνπ 67% πνπ βαξαίλνπλ ηνλ ππφρξεν, εγγεγξακκέλνη ζην Κνηλσληθφ
Παληνπσιείν θαη ζηηηδφκελνη απφ ηηο Κνηλσληθέο Γνκέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ΣξίηεθλνηΠνιχηεθλνη θαη νηθνγέλεηεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ην Βηνινγηθφ Καζαξηζκφ θαη Ξεξφιαθα
θαη δηθαηνχρνη ΚΔΑ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο επηζπλαπηφκελνπο πίλαθεο.
Δίλαη απνθαιππηηθά ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ θνηλσληθή
πνιηηηθή ηεο ΓΔΤΑΠ θαη ηαπηφρξνλα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο.
Ζ ΓΔΤΑΠ εθάξκνζε ηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ην έηνο 2020 έρνληαο λα
αληηκεησπίζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή ησλ
Κπβεξλήζεσλ ε νπνία βιέπεη ηε ιατθή αλάγθε γηα λεξφ είηε σο θφζηνο είηε σο πεδίν
θεξδνθνξίαο.
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Μεηαηξέπεη ην θνηλσληθφ αγαζφ ζε εκπφξεπκα αθξηβφ γηα ην ιαφ θαη πνιχ θζελφ
γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ εκπνξεχνληαη ην λεξφ θαη ηα παξάγσγά ηνπ.
Δπηβάιινληαη θαλφλεο ηηκνιφγεζεο ηνπ λεξνχ κεηαηξέπνληαο πιήξσο ηηο ΓΔΤΑ ζε
αληαπνδνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ην βάξνο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη
εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο ην ζεθψλεη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ε ηζέπε ηνπ ιατθνχ λνηθνθπξηνχ.
πλερίδεηαη ε ηηκνιφγεζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηε ΓΔΖ κε
ην νηθηαθφ ηηκνιφγην αληί βηνκεραληθφ ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεη ξεχκα ζε εμεπηειηζηηθέο
ηηκέο ηνπ κεγαινβηνκεράλνπο.
Καηαδηθάδεη ζε καξαζκφ ηηο ΓΔΤΑ κε ηε ζπλερηδφκελε αλαζηνιή πξνζιήςεσλ
πξνζσπηθνχ.
Απνδπλακψλεη ηηο ππεξεζίεο ησλ ΓΔΤΑ θαη εμαλεκίδεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο
γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο.
Δθθξεκεί έγθξηζε αίηεζεο γηα πξφζιεςε κέζσ ΑΔΠ 101 εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ
βαζκίδσλ απφ ην 2018.
ήκεξα εξγάδνληαη 181 άηνκα πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ
Γήκνπ Παηξέσλ (απφ Ρνδηλή κέρξη Κακίληα) ελψ ην 2009 εξγάδνληαλ 228 άηνκα κφλν γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ πξψελ Γήκνπ Παηξέσλ.
Ζ ζηάζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ζπλεπήο γηα ηελ αλάγθε ζπλνιηθήο αλαηξνπήο
ηεο πνιηηηθήο πνπ εκπνξεπκαηνπνηεί ην λεξφ, κέζα απφ ηε θεξδνθφξα δξάζε είηε απφ
ηδησηηθνχο πφξνπο είηε απφ δεκνηηθέο ή κηθηέο επηρεηξήζεηο.
ηεξίδνπκε ηε ιατθή απαίηεζε θαη ην δηθαίσκα γηα θζελφ, ειεγρφκελν πνηνηηθά
λεξφ.
Αγσληδφκαζηε ελάληηα ζε θάζε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο, ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα,
ζηελ επηβάξπλζε ηνπ ιανχ.
ηε βάζε απηήο ηεο ινγηθήο φπνπ θξηηήξην είλαη λα κελ επηβαξπλζνχλ επηπιένλ ηα
λνηθνθπξηά θαη νη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο είλαη ε πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ θξάγκαηνο Πείξνπ Παπαπείξνπ.
Ζ πξφηαζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα δεκηνπξγία θνξέα δηαρείξηζεο κε ηε λνκηθή κνξθή
Αλψλπκεο Δηαηξείαο, κεηαηξέπεη ην λεξφ ζε εκπνξεχζηκν πξντφλ ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ
κεηαθέξεηαη ζηηο ηζέπεο ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ θαη αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο.
Ζ δηαρείξηζε ηνπ θξάγκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη απφ Δζληθφ Γεκφζην Οξγαληζκφ
Τδάηηλσλ Πφξσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζα πξνβαίλεη
ζε πξνζιήςεηο, ζα πινπνηεί ηα απαηηνχκελα έξγα θαη παξεκβάζεηο γηα νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ψζηε ην λεξφ λα δίλεηαη δσξεάλ ζηε ΓΔΤΑΠ θαη θαη’
επέθηαζε ζην Παηξατθφ ιαφ.
Σα κνλνπψιηα επηδνηνχληαη ν ιαφο ΟΥΗ.
πλερίδνπκε θαη δηεθδηθνχκε:
1. Σελ δηαρείξηζε ηνπ Φξάγκαηνο Πείξνπ-Παξαπείξνπ απφ Δζληθφ Οξγαληζκφ Τδάησλ
ψζηε ην λεξφ λα παξέρεηαη δσξεά ζηε ΓΔΤΑΠ θαη θαη’επέθηαζε ζην Παηξατθφ ιαφ.
2. Σελ άκεζε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ
ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
3. Σελ θαηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ. γηα ην λεξφ
θαη ηεο ζρεηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
4. Σε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε φηη ην λεξφ απνηειεί Γεκφζην αγαζφ θαη δελ
ηδησηηθνπνηείηαη.
5. Σε ρξεκαηνδφηεζε απφ θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ
χδξεπζεο-απνρέηεπζεο θαη αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.
6. Σε ηηκνιφγεζε απφ ηε ΓΔΖ κε βηνκεραληθφ ηηκνιφγην.
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Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο εμεηάζηεθαλ
αηηήκαηα ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο
νπνίαο βηψλεη ν Διιεληθφο ιαφο θαη κε κεγαιχηεξε έληαζε ε ιατθή νηθνγέλεηα.
Βαζηθά ζεκεία ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απνηεινχλ:
-Ζ κείσζε ηεο ηειεπηαίαο (φγδνεο) θιίκαθαο ρξεψζεσλ κε ελζσκάησζή ηεο ζηελ
ακέζσο πξνεγνχκελε (έβδνκε) θαη γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ρξέσζεο. Δηζη γηα ηελ πεξηνρή
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξν Καιιηθξάηε απφ 934 θ.κ. θαη άλσ ηζρχεη 3,83€/θ.κ. ελψ γηα ηηο
άιιεο πεξηνρέο απφ 934 θ.κ. θαη άλσ 3,38€/θ.κ.
-Ζ δηαηήξεζε ησλ ρξεψζεσλ ζηηο θαη’ εμαίξεζε πεξηνρέο.
-Γηαηήξεζε θαη επέθηαζε ησλ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ ήδε εθαξκφδνληαη γηα ηελ
πεξαηηέξσ αλαθνχθηζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ (κε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζε απηέο
πεξηζζνηέξσλ δηθαηνχρσλ θαη εηδηθφηεξα:
α. Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ηνπ παγίνπ γηα πνιχηεθλνπο - ηξίηεθλνπο θαη κνλνγνλεηθέο
νηθνγέλεηεο απφ 11,8 θαη 6,0 €/δίκελν ζε 1,0 €/δίκελν γηα φιεο ηηο πεξηνρέο, θαη έθπησζε
40% επί ησλ ρξεψζεσλ.
β. Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ηνπ παγίνπ γηα ΑΜΔΑ θαη δηθαηνχρνπο πξνλνηαθψλ
επηδνκάησλ απφ 11,8 θαη 6,0 €/δίκελν ζε 1,0 €/δίκελν γηα φιεο ηηο πεξηνρέο, θαη ε
έθπησζε 60% επί ησλ ρξεψζεσλ.
γ. Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ηνπ παγίνπ γηα καθξνρξφληα αλέξγνπο απφ 11,8 θαη 6,0
€/δίκελν ζε 1,0 €/δίκελν γηα φιεο ηηο πεξηνρέο, θαη ηεο αχμεζεο ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
θαηνηθίαο απφ 100 ζε 120 θαη ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο απφ 6.000,00 € ζε 7.000,00 €. θαη
ε έθπησζε 50% επί ησλ ρξεψζεσλ.
δ. Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο 50% ζηηο θιίκαθεο θαηαλάισζεο πνπ ηζρχνπλ θαηά πεξηνρή
θαη κέρξη ηελ θαηαλάισζε 180 θκ/ηεηξάκελν ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ ΚΔΑ θαζψο θαη ε
κείσζε ηνπ παγίνπ απφ 11,8 θαη 6,0 €/δίκελν ζε 1,0 €/δίκελν γηα φιεο ηηο πεξηνρέο.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο θαηεγνξίαο γηα θαηνηθίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη α) πέξημ ησλ ΔΔΛΠ θαη
β) πέξημ ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ηεο Ξεξφιαθαο ζχκθσλα κε ηελ αξ.720/2015
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε πάγην ηέινο 1,0€/δίκελν θαη ηεηξακεληαία
θαηαλάισζε έσο 120 θ.κ αηειψο.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο εληαίαο ηηκήο ρξέσζεο 0,28€ /θπβηθφ γηα ην Γήκν Παηξέσλ θαη ηα
Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο έθπησζεο θαηά 50% γηα ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ Γεκνζίσλ παξφρσλ
Τγείαο.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο έθπησζεο θαηά 50% γηα ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ δεκφζησλ ζρνιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο
Ππξνζβεζηηθήο θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο .
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο θαηά 50% γηα ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ,
θαζψο θαη ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη αγψλεο
νκνζπνλδηψλ ε ελψζεσλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηεΓ.Γ.Α.
-Ζ δηαηήξεζε εληαίαο θιίκαθαο ηηκνιφγεζεο 0,28 €/θ.κ. γηα ηα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο θαηά 20% ζηηο θιίκαθεο ζηα ηέιε ζχλδεζεο χδξεπζεο γηα
θαηνηθίεο (Γ.1) θαη ηεο κείσζεο α) 40% γηα πνιχηεθλνπο - ηξίηεθλνπο θαη κνλνγνλεηθέο
νηθνγέλεηεο, β) 60% γηα ΑΜΔΑ θαη δηθαηνχρνπο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, γ) αηειψο γηα
ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, δ) 50% γηα καθξνρξφληα αλέξγνπο θαη
ε) αηειψο γηα θαηνηθίεο πέξημ ΔΔΛΠ θαη ηεο Ξεξφιαθαο.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο θαηά 30% ζηηο θιίκαθεο ζηα ηέιε ζχλδεζεο απνρέηεπζεο γηα
θαηνηθίεο (Γ.1) θαη ηεο κείσζεο α) 40% γηα πνιχηεθλνπο - ηξίηεθλνπο θαη κνλνγνλεηθέο
νηθνγέλεηεο, β) 60% γηα ΑΜΔΑ θαη δηθαηνχρνπο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, γ) αηειψο γηα
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ηνπο εγγεγξακέλνπο ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, δ) 50% γηα καθξνρξφληα αλέξγνπο θαη
ε) αηειψο γηα θαηνηθίεο πέξημ ΔΔΛΠ θαη ηεο Ξεξφιαθαο.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο επέθηαζεο κεηαηφπηζεο δηθηχνπ χδξεπζεο α) Σ.2.1 απφ 10% ζε 8% β) Σ.2.2 απφ 15% ζε 10% θαη
γ) Σ.2.3 απφ 25% ζε 15%.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο επέθηαζεο δηθηχνπ
απνρέηεπζεο α) Ε.2.1 απφ 10% ζε 6% β) Ε.2.2 απφ 15% ζε 10% θαη γ) Ε.2.3 απφ 25% ζε
15%.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ζηελ ηηκνιφγεζε γηα εμσηεξηθέο δηαθιαδψζεηο α) Ε.1.1 απν
90, €/ κ.κ ζε 70,0 € / κ.κ θαη Ε.1.2 απφ 144, €/ ηεκ ζε 100,0 €/ ηεκ.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ζηελ ηηκνιφγεζε γηα κεηαηφπηζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο α)
Ε.4.1.1 απν 195,0 €/κ.κ ζε 150,0 €/κ.κ, β)Ε.4.1.2 απν 215, €/ κ.κ ζε 170,0 €/ κ.κ, γ)
Ε.4.2.1 απν 250,0 €/ κ.κ ζε 200,0 €/κ.κ θαη δ) Ε.4.2.2 απν 340,0 €/κ.κ ζε 250,0 €/κ.κ .
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ησλ ρξεψζεσλ γηα ηηο εππαζείο νκάδεο γηα ην βπηίν λεξνχ θαη
ην βπηίν ιπκάησλ ζε πνζνζηφ αληίζηνηρν κε απηφ πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ρξεψζεηο
θαηαλάισζεο λεξνχ.
-Απαιιαγή ζηε ρξέσζε ηνπ βπηίνπ ιπκάησλ γηα ην Γήκν Παηξέσλ θαη ηα Ννκηθά ηνπ
Πξφζσπα.Δληαία ρξέσζε κε ηηκή 28,20€ γηα ηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ
Παξαιίαο, Βξαρλετθσλ, Μεζζάηηδαο. Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Ρίνπ θαη ηνπ πξψελ
Γήκνπ Παηξέσλ παξακέλεη σο έρεη 42,34€.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ηνπ ηέινπο επαλαζχλδεζεο (δηαθνπή ιφγσ νθεηιήο) ζε
νηθηαθνχο θαηαλαισηέο απφ 12,0 € ζε 4,03 €.
-Ζ δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ησλ θιηκάθσλ 6 θαη 7 ηνπ ηηκνινγίνπ Α6 θαηά 20%.
-Ζ δηαηήξεζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο απνρέηεπζεο 30% επί ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ
λεξνχ.
-Σέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο πεγέο
πδξνδφηεζεο λνκηθά αδεηνδνηεκέλεο απφ 0,8€ αλα θπβηθφ ιχκαηνο ζε 1,00€ αλά θπβηθφ
ιχκαηνο.
Δπηζπλάπηεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ε
νπνία ζα ηζρχεη κέρξη ηξνπνπνηήζεσο ηεο-ζπκπιεξψζεσο ηεο ή αλαθιήζεσο ηεο κε
λεψηεξε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ (Ν.4674/2020 άξζξν 11 παξ. 5 -ΦΔΚ 53Α/11-3-2020).»
Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα πκκεηέρνληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΓΖΜΑΣΟ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΑΣΡΑ ΓΔΚΔΒΡΗΟ 2020
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Α. ΣΔΛΖ ΤΓΡΔΤΖ
Τπνινγίδνληαη βάζεη ηεηξακεληαίαο θαηακέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. Δηζπξάηηνληαη κε
ηελ ζχληαμε θαη απνζηνιή δχν ινγαξηαζκψλ αλά ηεηξάκελν, ήηνη ελφο ινγαξηαζκνχ αλά δίκελν.
Ο πξψηνο ινγαξηαζκφο πεξηέρεη ηελ ρξέσζε "έλαληη θαηαλάισζεο" θαη ν δεχηεξνο πεξηέρεη ηελ
εμφθιεζε ηεο θαηαλάισζεο βάζεη ηεο ηεηξακεληαίαο θαηακέηξεζεο.
Σα ηέιε χδξεπζεο θαζνξίδνληαη αλά πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο εμήο :
Α.1.Πεξηνρή Γήκνπ Παηξέσλ πξν “Καιιηθξάηε”
Α.1.1.Πάγην ηέινο : 11,80 € / 2κελν.
Α.1.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε, ηέινο βάζεη ηεο επφκελεο θιίκαθαο :
Α.1.2.0. Κιίκαθα 0 : απφ
0 - 20 θ. κ.
ηέινο : 0,14 € / θ. κ.
Α.1.2.1. Κιίκαθα 1 : απφ 21 - 40 θ. κ. ηέινο : 0,48 € / θ. κ.
Α.1.2.2. Κιίκαθα 2 : απφ 41 - 67 θ. κ. ηέινο : 0,64 € / θ. κ.
Α.1.2.3. Κιίκαθα 3 : απφ 68 - 93 θ. κ. ηέινο : 0,88 € / θ. κ.
Α.1.2.4. Κιίκαθα 4 : απφ 94 - 133 θ. κ. ηέινο : 1,58 € / θ. κ.
Α.1.2.5. Κιίκαθα 5 : απφ 134 - 267 θ. κ. ηέινο : 2,25 € / θ. κ.
Α.1.2.6. Κιίκαθα 6 : απφ 268 - 933 θ. κ. ηέινο : 3,15 € / θ. κ.
Α.1.2.7. Κιίκαθα 7 : απφ 934 - θαη άλσ
ηέινο : 3,83 € / θ. κ.
Α.1.3.Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο Γ.Γ. Διεθίζηξαο, νπιίνπ (Μνίξα, Αλσ νχιη)
Α.1.3.1. Πάγην ηέινο : 6,00 € / 2κελν θαη
Α.1.3.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0, 1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
50% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο πξψελ Καιιηθξαηηθνχο
Γήκνπο Ρίνπ, Μεζζάηηδνο, Παξαιίαο θαη Βξαρλείθσλ.Γηα ηηο θιίκαθεο 6, 7 ηέινο
κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο νξεηλέο θαη ελδηάκεζεο πεξηνρέο, θαηά πεξίπησζε,
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.6.
Α.2.Πεξηνρή Γήκνπ Ρίνπ πξν “Καιιηθξάηε”
Α.2.1.Πάγην ηέινο :6,00 € / 2κελν.
Α.2.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε, ηέινο βάζεη ηεο επφκελεο θιίκαθαο :
Α.2.2.0.
Α.2.2.1.
Α.2.2.2.
Α.2.2.3.
Α.2.2.4.
Α.2.2.5.
Α.2.2.6.
Α.2.2.7.

Κιίκαθα 0 : απφ
Κιίκαθα 1 : απφ
Κιίκαθα 2 : απφ
Κιίκαθα 3 : απφ
Κιίκαθα 4 : απφ
Κιίκαθα 5 : απφ
Κιίκαθα 6 : απφ
Κιίκαθα 7 : απφ

0 - 20 θ. κ. ηέινο : 0,13 € / θ. κ.
21 -40 θ. κ. ηέινο : 0,32 € / θ. κ.
41 - 67 θ. κ. ηέινο : 0,40 € / θ. κ.
68 - 93 θ. κ. ηέινο : 0,48 € / θ. κ.
94 - 133 θ. κ. ηέινο : 0,64 € / θ. κ.
134 - 267 θ. κ. ηέινο : 1,06 € / θ. κ.
268 - 933 θ. κ. ηέινο : 2,70 € / θ. κ.
934 - θαη άλσ
ηέινο : 3,38 € / θ. κ

Α.2.3.Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή Γ.Γ. Γξεπάλνπ
Α.2.3.1. Πάγην ηέινο :6,00 € / 2κελν θαη
Α.2.3.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0, 1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
40% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν Ρίνπ.Γηα ηηο
θιίκαθεο 6, 7, ηέινο κε ηηο ίδηεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν Ρίνπ.
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Α.2.4.Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο Γ.Γ. Πιαηάλη, Κάησ Καζηξίηζη, Άλσ Καζηξίηζη, Πηηίηζα, Αξγπξά,
ειιά
Α.2.4.1. Πάγην ηέινο : 6,00 € / 2κελν θαη
Α.2.4.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0, 1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
40% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν Ρίνπ.Γηα ηηο
θιίκαθεο 6, 7, ηέινο κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο νξεηλέο θαη ελδηάκεζεο
πεξηνρέο, θαηά πεξίπησζε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.6.
Α.3. Πεξηνρή Γήκνπ Παξαιίαο πξν “Καιιηθξάηε”
Α.3.1.Πάγην ηέινο: 6,00 € / 2κελν.
Α.3.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε, ηέινο βάζεη ηεο επφκελεο θιίκαθαο :
Α.3.2.0.
Α.3.2.1.
Α.3.2.2.
Α.3.2.3.
Α.3.2.4.
Α.3.2.5.
Α.3.2.6.
Α.3.2.7.

Κιίκαθα 0 : απφ
0 - 20 θ. κ.
Κιίκαθα 1 : απφ 21 - 40 θ. κ.
Κιίκαθα 2 : απφ 41 - 67 θ. κ.
Κιίκαθα 3 : απφ 68 - 93 θ. κ.
Κιίκαθα 4 : απφ 94 - 133 θ. κ.
Κιίκαθα 5 : απφ 134 - 267 θ. κ.
Κιίκαθα 6 : απφ 268 - 933 θ. κ.
Κιίκαθα 7 : απφ 934 θ.κ. θαη άλσ

ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :

0,13 € / θ. κ.
0,32 € / θ. κ.
0,40 € / θ. κ.
0,48 € / θ. κ.
0,64 € / θ. κ.
1,06 € / θ. κ.
2,7 € / θ. κ.
3,38 € / θ. κ.

Α.3.3.Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή Γ.Γ. Μηληηινγιίνπ
Α.3.3.1. Πάγην ηέινο : 6,00 € / 2κελν θαη
Α.3.3.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0, 1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
40% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν Παξαιίαο.Γηα ηηο
θιίκαθεο 6, 7, ηέινο κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο νξεηλέο θαη ελδηάκεζεο
πεξηνρέο, θαηά πεξίπησζε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.6.
Α.4.Πεξηνρή Γήκνπ Μεζζάηηδνο πξν “Καιιηθξάηε”
Α.4.1.Πάγην ηέινο : 6,00 € / 2κελν.
Α.4.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε, ηέινο βάζεη ηεο επφκελεο θιίκαθαο :
Α.4.2.0.
Α.4.2.1.
Α.4.2.2.
Α.4.2.3.
Α.4.2.4.
Α.4.2.5.
Α.4.2.6.
Α.4.2.7.

Κιίκαθα 0 : απφ
Κιίκαθα 1 : απφ
Κιίκαθα 2 : απφ
Κιίκαθα 3 : απφ
Κιίκαθα 4 : απφ
Κιίκαθα 5 : απφ
Κιίκαθα 6 : απφ
Κιίκαθα 7 : απφ

0 - 20 θ. κ.
21- 40 θ. κ.
41 - 67 θ. κ.
68 - 93 θ. κ.
94 - 133 θ. κ.
134 - 267 θ. κ.
268 - 933 θ. κ.
934 θ.κ. θαη άλσ

ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :

0,13 € / θ. κ.
0,32 € / θ. κ.
0,40 € / θ. κ.
0,48 € / θ. κ.
0,64 € / θ. κ.
1,06 € / θ. κ.
2,7 € / θ. κ.
3,38 € / θ. κ.

Α.4.3.Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο Γ.Γ. Θέα, Καιιηζέα, Κξήλε, Κξπζηαιφβξπζε, Πεηξσηφ
Α.4.3.1. Πάγην ηέινο : 6,00 € / 2κελν θαη
Α.4.3.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0,1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
40% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν Μεζζάηηδνο.Γηα
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ηηο θιίκαθεο 6, 7, ηέινο κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο νξεηλέο θαη ελδηάκεζεο
πεξηνρέο, θαηά πεξίπησζε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.6.
Α.4.4.Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή Γ.Γ. Οβξπά
Α.4.4.1. Πάγην ηέινο : 6,00 € / 2κελν θαη
Α.4.4.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0, 1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
20% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν Μεζζάηηδνο. Γηα
ηηο θιίκαθεο 6, 7, ηέινο κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο νξεηλέο θαη ελδηάκεζεο
πεξηνρέο, θαηά πεξίπησζε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.6.
Α.4.5.Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρήΓ.Γ. αξαβάιη
Α.4.5.1. Πάγην ηέινο : 6,00 € / 2κελν θαη
Α.4.5.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0, 1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
40% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν Μεζζάηηδνο.Γηα
ηηο θιίκαθεο 6, 7, ηέινο κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο νξεηλέο θαη ελδηάκεζεο
πεξηνρέο, θαηά πεξίπησζε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.6.
Α.5.Πεξηνρή Γήκνπ Βξαρλαηίθσλ πξν “Καιιηθξάηε”
Α.5.1.Πάγην ηέινο : 6,00 € / 2κελν.
Α.5.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε, ηέινο βάζεη ηεο επφκελεο θιίκαθαο :
Α.5.2.0. Κιίκαθα 0 : απφ
0 - 20 θ. κ.
Α.5.2.1. Κιίκαθα 2 : απφ 21 - 40 θ. κ.
Α.5.2.2. Κιίκαθα 2 : απφ 41 - 67 θ. κ.
Α.5.2.3. Κιίκαθα 3 : απφ 68 - 93 θ. κ.
Α.5.2.4. Κιίκαθα 4 : απφ 94 - 133 θ. κ.
Α.5.2.5. Κιίκαθα 5 : απφ 134 - 267 θ. κ.
Α.5.2.6. Κιίκαθα 6 : απφ 268 - 933 θ. κ.
Α.5.2.7. Κιίκαθα 7 : απφ 934 θ. κ.θαη άλσ

ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :
ηέινο :

0,13
0,32
0,40
0,48
0,64
1,06
2,70
3,38

€ / θ. κ.
€ / θ. κ.
€ / θ. κ.
€ / θ. κ.
€ / θ. κ.
€ / θ. κ.
€ / θ. κ.
€ / θ. κ.

Α.5.3.Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο Γ.Γ. Κακίληα, Σζνπθαιέτθα
Α.5.3.1. Πάγην ηέινο 6,00 € / 2κελν θαη
Α.5.3.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0, 1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
40% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ ΓήκνΒξαρλαηίθσλ.Γηα
ηηο θιίκαθεο 6, 7, ηέινο κε ηηο ίδηεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν
Βξαρλαηίθσλ.
Α.5.4.Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή Γ.Γ. Θεξηαλνχ
Α.5.4.1. Πάγην ηέινο: 6,00 € / 2κελν θαη
Α.5.4.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ θαη γηα ηηο θιίκαθεο 0,1, 2, 3, 4, 5, ηέινο θαηαλάισζεο κε
40% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξψελ Γήκν Βξαρλαηίθσλ. Γηα
ηηο θιίκαθεο 6, 7, ηέινο κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο νξεηλέο θαη ελδηάκεζεο
πεξηνρέο, θαηά πεξίπησζε, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.6.
Α.6. Οξεηλέο θαη ελδηάκεζεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
9
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Γηα ηηο θαησηέξσ πεξηνρέο, αλάινγα κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε νξεηλέο ή ελδηάκεζεο θαη εηδηθά γηα
ηηο θιίκαθεο θαηαλάισζεο 6, 7, ην ηηκνιφγην χδξεπζεο θαζνξίδεηαη σο εμήο θαη ππεξηζρχεη φισλ
ησλ παξαπάλσ ηηκψλ:
Κιίκαθα
θαηαλάισζεο

Οξεηλέο πεξηνρέο

Κιίκαθα 6
Κιίκαθα 7

Δλδηάκεζεο πεξηνρέο

1,45€
1,80€

1,80€
2,25€

Όπνπ:
Οξεηλέο πεξηνρέο:
ΑλσΚαζηξίηζη, Πηηίηζα, Αξγπξά, ειά, Θεξηαλφ, Κξπζηαιφβξπζε, Πεηξσηφ, Κξήλε, Θέα,
Καιιηζέα, Γ.Γ. Διεθίζηξαο, νπιίνπ (Μνίξα, Αλσ νχιη).
Δλδηάκεζεο πεξηνρέο: Οβξπά, αξαβάιη, Πιαηάλη, Κάησ Καζηξίηζη, Μηληηιφγιη.
Α.7.Οηθόπεδα – Αγξνηεκάρηα (γηα ηηο ππάξρνπζεο παξνρέο)
Α.7.1.Πάγην ηέινο : απηφ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή.
Α.7.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε, ηέινο βάζεη ηεο επφκελεο θιίκαθαο :
Α.7.2.1. Κιίκαθα 1 : απφ
Α.7.2.2. Κιίκαθα 2 : απφ
Α.7.2.3. Κιίκαθα 3 : απφ

0 - 40 θ. κ. ηέινο : 0,32 € / θ. κ.
41 - 80 θ. κ. ηέινο : 0,48 € / θ. κ.
81 θ. κ. θαη άλσ ηέινο : 2,41 € / θ. κ.

Α.7.3.Δμαηξνχληαη νη πεξηνρέο : Γ.Γ. Διεθίζηξαο, νπιίνπ (Μνίξα , Άλσ νχιη) γηα φζν ρξφλν
εμππεξεηνχληαη απφ αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο. ε απηά ηα νηθφπεδα ζα ηζρχεη ην νηθηαθφ
ηηκνιφγην ζχκθσλα κε ηελ παξ. Α.1.3. κέρξη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ
άξδεπζε.
Α.8. Δππαζείο νκάδεο
Α.8.1.Πνιύηεθλνη ,Σξίηεθλνη θαη Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο
Α.8.1.1. Πάγην ηέινο : 1€ αλά δίκελν.
Α.8.1.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, ηέινο θαηαλάισζεο κε 40% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ
ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή.
Α.8.1.3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ Πνιπηέθλσλ - Σξηηέθλσλ θαη
κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο :
- Οηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα έσο 25.000,00 €, πιένλ 3.000,00 € γηα θάζε
παηδί.
- Σν εηδηθφ ηηκνιφγην πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο
νηθνγελεηψλ κε ηξία ή πεξηζζφηεξα πξνζηαηεπφκελα παηδηά.
- Πξνζηαηεπφκελα ζεσξνχληαη ηα παηδηά κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 21νπ έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπο ή ηνπ 24νπ έηνπο εθφζνλ ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο
ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ.
Α.8.1.4. Γηα ηελ αλαλέσζε θάζε ρξφλν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο έθπησζεο ππνβάιινληαη ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηεο ΓΔΤΑΠ, (Γηεχζπλζε θαηαλαισηψλ).
Α.8.2.ΑΜΔΑ θαη δηθαηνχρνη πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ
Σν εηδηθφ ηηκνιφγην ΑΜΔΑ θαη δηθαηνχρσλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ εθαξκφδεηαη
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ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία 67% θαη άλσ ή πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ
κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, πνπ βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ηεο παξνρήο.
Α.8.2.1. Πάγην ηέινο : 1€ αλά δίκελν.
Α.8.2.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, ηέινο θαηαλάισζεο κε 60% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ
ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή.
Α.8.2.3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ ΑΜΔΑ θαη δηθαηνχρσλ πξνλνηαθψλ
επηδνκάησλ, ηίζεηαη ε πξνυπφζεζε γηα νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα έσο
20.000,00 €, πιένλ 5.000,00 € γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο, ην νπνίν έρεη
αλαπεξία άλσ ηνπ 67%.
Α.8.2.4. Γηα ηελ αλαλέσζε θάζε ρξφλν ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο έθπησζεο ππνβάιινληαη ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηεο ΓΔΤΑΠ.
Α.8.3. Δγγεγξακκέλνη ζην Κνηλσληθό παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηε δνκή παξνρήο
ζπζζηηίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζηηηζηηθήο θαη
βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη θαηνηθίεο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ θαη ηνπ ΥΤΣΑ Ξεξόιαθαο (όπσο
θαζνξίζζεθε κε ηελ αξ. 720/7-12-2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα
Γεκνηηθά Σέιε θαη γηα όζν απηή ηζρύεη).
Α.8.3.1.Πάγην ηέινο : 1€ αλά δίκελν
Α.8.3.2.Γηα ηεηξακεληαία θαηαλάισζε έσο 120 θ. κ. Αηειψο.
Α.8.3.3.Γηα θαηαλάισζε πιένλ ησλ 120 θ. κ. ππνινγίδεηαη ηέινο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα
ζηελ πεξηνρή θιηκάθσζε, ε νπνία εθαξκφδεηαη επί ηεο θαηακεηξεζείζαο
θαηαλάισζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 120 θ. κ. αξρίδνληαο απφ ηελ πξψηε
θιίκαθα .
Α.8.3.4.Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ζηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΓΔΤΑΠ βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην θνηλσληθφ
παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηε δνκή παξνρήο ζπζζηηίνπ ε ζην
πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο.
Α.8.4Μαθξνρξόληα άλεξγνη (πάλσ απφ 1 έηνο) νη νπνίνη δειψλνπλ ζηελ
Φνξνινγηθή ηνπο δήισζε κφλν κία θαηνηθία έσο 120 η.κ. θαη έρνπλ
Οηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 7.000,00€
Α.8.4.1.
Πάγην Σέινο 1€ αλά δίκελν.
Α.8.4.2.
Σέινο θαηαλάισζεο κε 50% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ
ζηελ πεξηνρή.
Α.8.5.Γηθαηνύρνη ΚΔΑ (Κνηλσληθό Δπίδνκα Αιιειεγγύεο )
Α.8.5.1Πάγην ηέινο : 1€ αλά δίκελν
Α.8.5.2Δθπησζε 50% επί ηεο αμίαο θαηαλάισζεο λεξνχ. Ζ παξαπάλσ
έθπησζε εθαξκφδεηαη γηα θαηαλαιψζεηο έσο 180 θ.κ./ηεηξάκελν.
Γηα θαηαλάισζε πιένλ ησλ 180 θ. κ. ππνινγίδεηαη ηέινο κε βάζε
ηελ ηζρχνπζα ζηελ πεξηνρή θιηκάθσζε, ε νπνία εθαξκφδεηαη επί ηεο θαηακεηξεζείζαο
θαηαλάισζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 180 θ. κ. αξρίδνληαο απφ ηελ πξψηε θιίκαθα.
Α.9. Φηιαλζξσπηθά Ηδξύκαηα
Α.9.1. Πάγην ηέινο : απηφ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή
Α.9.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, ηέινο θαηαλάισζεο κε εληαία ηηκή 0,28 € / θ. κ. ρσξίο θιηκάθσζε
θαηαλάισζεο.
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Α.10. Γεκόζηνη Οξγαληζκνί Τγείαο
Α.10.1 Πάγην ηέινο : απηφ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή
Α.10.2 Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ ηέινο θαηαλάισζεο κε 50% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ
ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Α.11.Αζιεηηθά σκαηεία – Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
Α.11.1. Πάγην ηέινο : απηφ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή
Α.11.2.Δπί πιένλ ηνπ Παγίνπ ηέινο θαηαλάισζεο κε 50% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ
ζηελ πεξηνρή γηα ηηο Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο ή ρψξσλ αζινπαηδηψλ, αλαγλσξηζκέλα
απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη αγψλεο
νκαδηθψλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ Αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο ή Δλψζεηο
Αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Γ.Γ.Α. θαη δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδνο, πεξί ηέιεζεο Αγψλσλ.
Α.12. Γήκνο Παηξέσλ θαη Ννκηθά Πξόζσπα Γήκνπ Παηξέσλ.
Α.12.1. Πάγην ηέινο : απηφ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή
Α.12.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, ηέινο θαηαλάισζεο κε εληαία ρξέσζε 0,28€ αλά θπβηθφ, ιφγσ
θνηλσθεινχο ραξαθηήξα (ρξήζε απφ δεκφηεο, θ.ι.π.).
Α.13. Πεξηνρέο ρσξίο πδξόκεηξα (ηεθκαξηή θαηαλάισζε)
ε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ πδξφκεηξα θαη ηζρχεη ηεθκαξηή θαηαλάισζε, κέρξη ηεο
ηνπνζεηήζεσο πδξνκέηξσλ, ρξεψλεηαη:
Α.13.1. Πάγην ηέινο 6 € / δίκελν θαη
Α.13.2. Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, ηέινο ηεθκαξηήο θαηαλάισζεο 6 € / δίκελν.
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε πδξνκέηξσλ, ζα ηζρχεη ην ηηκνιφγην ηεο πεξηνρήο.
ε αηηήκαηα πδξνδφηεζεο ζα ηνπνζεηείηαη πδξφκεηξν.
Α.14.Γεκόζηεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο -ηξαηησηηθέο κνλάδεοΠπξνζβεζηηθή - ώκαηα Αζθαιείαο

Τπεξεζίεο ηξαηνύ –

Α.14.1. Πάγην ηέινο : απηφ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή
Α.14.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, ηέινο θαηαλάισζεο κε 50% έθπησζε επί ησλ ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ
ζηελ πεξηνρή.
Α.15. Δπηρεηξήζεηο επνρηαθνύ ραξαθηήξα
Α.15.1. Πάγην ηέινο : απηφ πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή
Α.15.2.Δπί πιένλ ηνπ παγίνπ, ηέινο θαηαλάισζεο φπσο απηφ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή.
Α.15.3. Γπλαηφηεηα αλαγσγήο – θαηακεξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ηεο επνρηαθήο θαηαλάισζεο ζε δχν
ή ηξείο ηδεαηέο ηεηξακεληαίεο θαηαλαιψζεηο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη απφ ηελ ζπλνιηθή
θαηαλάισζε δηαηξνχκελε κε ηνλ αξηζκφ 2 ή 3. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη θαη ην
πάγην ηέινο αλά δίκελν, γηα ην ζχλνιν ηνπ ηδεαηνχ ρξφλνπ.
Β. ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
Τπνινγίδνληαη βάζεη ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. Δηζπξάηηνληαη κε ηελ ζχληαμε θαη απνζηνιή δχν
ινγαξηαζκψλ αλά ηεηξάκελν, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα ηέιε Ύδξεπζεο θαη ηα ηέιε
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Απνρέηεπζεο, ήηνη ελφο ινγαξηαζκνχ αλά δίκελν. Ο πξψηνο ινγαξηαζκφο πεξηέρεη ηελ ρξέσζε
"έλαληη θαηαλάισζεο" θαη ν δεχηεξνο πεξηέρεη ηελ εμφθιεζε βάζεη ηεο ηεηξακεληαίαο
θαηακέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο.
Β.1. Σέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο ίζν κε ην 30% επί ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ χδαηνο.
Β.2.ε πεξίπησζε ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, αθηλήηνπ ην νπνίν δελ πδξεύεηαη από ην
δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΠ αιιά απφ ηδησηηθή ή ζπιινγηθή γεψηξεζε (λφκηκα αδεηνδνηεκέλεο), γίλεηαη
θαηακέηξεζε ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ κε πδξφκεηξν πνπ ηνπνζεηεί κε δαπάλε ηεο ε
ΓΔΤΑΠ. Με βάζε απηή ηελ θαηαλάισζε θαη ην ηηκνιφγην χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο, ππνινγίδεηαη
ε αμία ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ χδαηνο θαη απφ απηή ππνινγίδεηαη ην ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο κε
πνζνζηφ 35%.
Β.3. Βηνκεραληθέο Μνλάδεο
Βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο πεγέο πδξνδφηεζεο λφκηκα αδεηνδνηεκέλεο κε
ρξέσζε 1,00€ αλά θπβηθφ ιχκαηνο.
Γ. ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΤΓΡΔΤΖ
Γ.1. Καηνηθίεο
Γ.1.1.Κιίκαθα 1 : απφ 1 - 80 η. κ. ηέινο : 0,65 € / η. κ. ζπλ 80,00 € / δηακέξηζκα
Γ.1.2.Κιίκαθα 2 : απφ 81 - 120 η. κ. ηέινο : 0,82 € / η. κ.
Γ.1.3. Κιίκαθα 3 : απφ 121 - 200 η. κ. ηέινο : 1,00 € / η. κ.
Γ.1.4. Κιίκαθα 4 : απφ 201 η.κ. θαη άλσ, ηέινο : 2,35 € / η. κ.
Γ.1.5. Πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη, κνλνγνλετθέο έθπησζε 40%
Γ.1.6.ΑΜΔΑ, δηθαηνχρνη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ έθπησζε 60%
Γ.1.7 Δγγεγξακκέλνη ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ αηειψο.
Γ.1.8. Μαθξνρξφληα άλεξγνη έθπησζε 50%.
Γ.1.9. Γηα θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη πέξημ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ΔΔΛ Πάηξαο θαη ΥΤΣΑ
Ξεξφιαθαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ αξ. 720/7-12-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ, αηειψο.
ην παξαπάλσ ππνινγηδφκελν ηέινο πξνζηίζεηαη: (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη
θαηαλάισζεο)
Γ.2.Δπαγγεικαηηθνί ρώξνη
Γξαθεία, Ηδησηηθά θαη Γεκόζηα Καηαζηήκαηα, Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, Πιπληήξηα /
Ληπαληήξηα, Ξελνδνρεία, Δθζεζηαθνί ρώξνη, Πνιπθαηαζηήκαηα.
Γ.2.1.Κιίκαθα 1 : απφ 1 - 80 η. κ. ηέινο : 1,36 € / η. κ. ζπλ 80,00 € / επαγγεικαηηθφ ρψξν.
Γ.2.2.Κιίκαθα 2 : απφ 81 - 120 η. κ. ηέινο : 1,84 € / η. κ.
Γ.2.3. Κιίκαθα 3 : απφ 121 - 200 η. κ. ηέινο : 2,24 € / η. κ.
Γ.2.4. Κιίκαθα 4 : απφ 201 - 500 η. κ. ηέινο : 2,94 € / η. κ.
Γ.2.5. Κιίκαθα 5 : απφ 501 η.κ. θαη άλσ, ηέινο : 3,87 € / η. κ.
ην παξαπάλσ ππνινγηδφκελν ηέινο πξνζηίζεηαη : (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη
θαηαλάισζεο)
Γ.3.Αθάιππηνη ρώξνη
Πιαηείεο,

Νεζίδεο,

Πηζίλεο,

Δπαγγεικαηηθά

ππαίζξηα

πάξθηλγθ

απηνθηλήησλ,
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επαγγεικαηηθνί ππαίζξηνη ρώξνη θ.ι.π.
Γ.3.1.Γηα επηθάλεηα: κέρξη
1000 η. κ. ηέινο : 420,00 € θαη απνθνπή
Γ.3.2.Γηα επηθάλεηα : πάλσ απφ 1000 η. κ. ηέινο : 650,00 € θαη απνθνπή
ην παξαπάλσ ππνινγηδφκελν ηέινο πξνζηίζεηαη: (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη
θαηαλάισζεο)
Γ.4.Δηδηθνί ζηεγαζκέλνη ρώξνη
Τπόγεηνη ρώξνη θαηνηθηώλόηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βνεζεηηθή ρξήζε θαη όρη γηα θύξηα,
Τπόγεηεο Απνζήθεο, Δπαγγεικαηηθά θιεηζηά γθαξάδ, Κνηλσθειή ηδξύκαηα, Πλεπκαηηθά
θέληξα Ηεξώλ Ναώλ (εληόο ηνπ ηδίνπ νηθνπέδνπ κε ηνλ λαό), Αγξνηηθέο απνζήθεο (ηζόγεηεο),
Δξαζηηερληθά αζιεηηθά ζσκαηεία, ρνιεία, Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο, παηδηθέο
θαηαζθελώζεηο.
Σέινο ζχλδεζεο : 0,65 € / η.κ. ζπλ 80,00 € / εηδηθφ ρψξν (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη
θαηαλάισζεο)
Γ.5.Κιεηζηέο ζέζεηο Γθαξάδ (πνπ θαιύπηνπλ αλάγθεο ησλ ελνίθσλ )
Σέινο ζχλδεζεο : 50,00 € / θιεηζηή ζέζε (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη θαηαλάισζεο)
Γ.6.Βηνηερληθνί- Βηνκεραληθνί ρώξνη
Γ.6.1.Κιίκαθα 1 : απφ
1 - 80 η. κ.
ηέινο : 1,00 € / η. κ. ζπλ 80,00 € / βηνηερληθφ βηνκεραληθφ ρψξν.
Γ.6.2.Κιίκαθα 2 : απφ 81 - 120 η. κ. ηέινο : 1,33 € / η. κ.
Γ.6.3. Κιίκαθα 3 : απφ 121 - 200 η. κ. ηέινο : 1,71 € / η. κ.
Γ.6.4. Κιίκαθα 4 : απφ 201 - 500 η. κ. ηέινο : 1,90 € / η. κ.
Γ.6.5. Κιίκαθα 5 : απφ 501 η.κ. θαη άλσ, ηέινο : 2,38 € / η. κ.
ην παξαπάλσ ππνινγηδφκελν ηέινο πξνζηίζεηαη : (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη
θαηαλάισζεο)
Γ.7.Πξνζσξηλέο -Δξγνηαμηαθέο παξνρέο (από 4 αλεμάξηεηεο νξηδόληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο θαη
πάλσ)
Σέινο ζχλδεζεο : 290,00 € (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη θαηαλάισζεο), αλεμάξηεηα απφ
ηνλ αξηζκφ σλ ηδηνθηεζηψλ θαη απφ ην εκβαδφ ηνπο.
Ζ πξνζσξηλή - εξγνηαμηαθή παξνρή κεηαηξέπεηαη ζε θνηλφρξεζηε, κεηά ηελ νξηζηηθή ζχλδεζε
ηεο νηθνδνκήο.
Γ.8.Κνηλόρξεζηα
Σέινο ζχλδεζεο : 140,00 € (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη θαηαλάισζεο), αλεμάξηεηα απφ
ην εκβαδφ ηνπο.
Γ.9.Ππξαζθάιεηα
Σέινο ζχλδεζεο : 160,00 € (+ αμία πδξνκέηξνπ 2" απινχ + εγγχεζε έλαληη θαηαλάισζεο)
Γ.10.Ηεξνί Νανί
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Σέινο ζχλδεζεο : 250,00€ (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη θαηαλάισζεο), αλεμάξηεηα απφ
ην εκβαδφ ηνπο.
Γ.11.Γηακεξηζκαηνπνίεζε - Γηαρσξηζκόο ρώξσλ
ε πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ ή δηακεξηζκαηνπνίεζεο εληαίσλ ρψξσλ θαηνηθηψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, νη νπνίνη ήδε πδξνδνηνχληαη, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο ή
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο αληίζηνηρα, θαηαβάιιεηαη ηέινο ζχλδεζεο γηα φια ηα επί πιένλ
δηακεξίζκαηα θαηνηθηψλ ή επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη :
Σέινο ζχλδεζεο : 80,00 € (+ αμία πδξνκέηξνπ + εγγχεζε έλαληη θαηαλάισζεο) .
Γ.12.Γεληθνί όξνη ηειώλ ζύλδεζεο κε δίθηπν Ύδξεπζεο
Γ.12.1.Όπνπ ν ππνινγηζκφο ησλ ηειψλ γίλεηαη κε θιηκαθσηή δηαβάζκηζε αλάινγα κε ην εκβαδφ,
απηφο γίλεηαη σο εμήο : Τπνινγίδεηαη ην ηέινο θάζε θιίκαθαο γηα ην ηκήκα ηνπ εκβαδνχ
κεηαμχ ηνπ θάησ θαη άλσ νξίνπ θαη αζξνίδνληαη ηα ηέιε ησλ θιηκάθσλ.
Γ.12.2.ηηο πεξηπηψζεηο νηθνδνκψλ κε πεξηζζφηεξα απφ έλα δηακεξίζκαηα, κε ζχζηαζε
νξηδνληίνπ ή θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο, ηα ηέιε ζχλδεζεο ππνινγίδνληαη κε ηελ αληίζηνηρε
θιηκάθσζε αλάινγα κε ην εκβαδφ, ρσξηζηά γηα θάζε δηακέξηζκα, γηα ην θαζαξφ εκβαδφ
ηνπ δηακεξίζκαηνο ρσξίο αλαινγία θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Γ.12.3.Γηα ηε ζχλδεζε κε ηα δίθηπα ηεο ΓΔΤΑΠ είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαβνιή θαη ειάρηζην ησλ
ηειψλ γηα ηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ κέρξη θαη ην ηζφγεην. Αλ ππάξρεη ππισηή ζην ηζφγεην,
ρσξίο δηακέξηζκα, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαβνιή θαη ειάρηζην ησλ ηειψλ γηα ηηο
επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ κέρξη θαη ηνλ Α΄ φξνθν.
Γ.12.4.Σα ηέιε ζχλδεζεο κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ κεληαίεο δφζεηο ρσξίο πξνζαπμήζεηο , φπσο ζα
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο .
Γ.12.5.ε δηαηεξεηέα θηίξηα ζηα νπνία αλαθαηαζθεπάδνληαη εζσηεξηθά θαη θξαηνχληαη νη
εμσηεξηθνί ηνίρνη, ηα ηέιε ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα ηεο ΓΔΤΑΠ θαηαβάιινληαη φπσο θαη
ζηηο λέεο νηθνδνκέο.
Γ.12.6.ε θηίξηα πνπ θαηεδαθίδνληαη ή αλαθαηαζθεπάδνληαη ιφγσ βιαβψλ απφ ζεηζκφ ή θσηηά,
κε άδεηα ζεηζκνπιήθηνπ ή ππξνπιήθηνπ, θαηαβάιινληαη ηέιε ζχλδεζεο γηα ηελ ηπρφλ επί
πιένλ επηθάλεηα πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ παιαηά. Ζ θιίκαθα πνπ
εθαξκφδεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο αλά δηακέξηζκα, είλαη απηή πνπ αληηζηνηρεί
γηα επηθάλεηα επί πιένλ ηεο παιαηάο.
Γ.12.7.Γηα πξνζζήθεο (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΟΚ -ΝΟΚ), ή ηαθηνπνηήζεηο - λνκηκνπνηήζεηο
(Ν.3843/2010 θαη Ν.4014/2011 ή κεηαγελέζηεξσλ), νθείινληαη επί πιένλ ηέιε ζχλδεζεο
γηα ηε δηαθνξά ησλ εκβαδψλ ησλ δηακεξηζκάησλ, ηα νπνία ηέιε ππνινγίδνληαη κε ηηκέο
θιίκαθαο πνπ αληηζηνηρεί κεηαμχ ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο επηθάλεηαο.
Γ.12.8.ε πεξίπησζε αιιαγήο ρξήζεο, νθείινληαη ηέιε ζχλδεζεο ηα νπνία ππνινγίδνληαη κε ηε
δηαθνξά ηειψλ ηεο λέαο ρξήζεο απφ ηα ηέιε ηεο παιαηάο ρξήζεο, φηαλ ε δηαθνξά απηή
είλαη ζεηηθή.
Γ . ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΛΤΜΑΣΧΝ
Γ.1. Καηνηθίεο
Γ.1.1.Κιίκαθα 1 : απφ 1 - 80 η. κ. ηέινο : 1,19 € / η. κ.
ζπλ 80,00 € / δηακέξηζκα
Γ.1.2.Κιίκαθα 2 : απφ 81 - 120 η. κ. ηέινο : 1,78 € / η. κ.
Γ.1.3. Κιίκαθα 3 : απφ 121 - 200 η. κ. ηέινο : 2,25 € / η. κ.
Γ.1.4. Κιίκαθα 4 : απφ 201 η.κ. θαη άλσ, ηέινο : 2,58 € / η. κ.
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Γ.1.5. Πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη, κνλνγνλετθέο έθπησζε 40%
Γ.1.6.ΑΜΔΑ, δηθαηνχρνη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ έθπησζε 60%
Γ.1.7 Δγγεγξακκέλνη ζηελ Σξάπεδα Σξνθίκσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ αηειψο.
Γ.1.8. Μαθξνρξφληα άλεξγνη έθπησζε 50%.
Γ.1.9. Γηα θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη πέξημ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ΔΔΛ Πάηξαο θαη ΥΤΣΑ
Ξεξφιαθαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ αξ. 720/7-12-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ, αηειψο.
Γ.2.Δπαγγεικαηηθνί ρώξνη
Γξαθεία, Ηδησηηθά θαη Γεκόζηα Καηαζηήκαηα, Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, Πιπληήξηα /
Ληπαληήξηα, Ξελνδνρεία, Δθζεζηαθνί ρώξνη, Πνιπθαηαζηήκαηα.
Γ.2.1.Κιίκαθα 1 : απφ 1 - 80 η. κ. ηέινο : 2,58 € / η. κ.
ζπλ 80,00 € /επαγγεικαηηθφ ρψξν.
Γ.2.2.Κιίκαθα 2 : απφ 81 - 120 η. κ. ηέινο : 3,61 € / η. κ.
Γ.2.3. Κιίκαθα 3 : απφ 121 - 200 η. κ. ηέινο : 3,98 € / η. κ.
Γ.2.4. Κιίκαθα 4 : απφ 201 - 500 η. κ. ηέινο : 4,34 € / η. κ.
Γ.2.5. Κιίκαθα 5 : απφ 501 - 1000 η. κ. ηέινο : 4,71 € / η. κ.
Γ.2.6. Κιίκαθα 6 : απφ 1001 η.κ. θαη άλσ, ηέινο : 5,08 € / η. κ.
Γ.3.Κιεηζηέο ζέζεηο Γθαξάδ (πνπ θαιύπηνπλ αλάγθεο ησλ ελνίθσλ )
Σέινο ζχλδεζεο : 50,00 € / θιεηζηή ζέζε.
Γ.4.Δηδηθνί ζηεγαζκέλνη ρώξνη
Τπόγεηνη ρώξνη θαηνηθηώλ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βνεζεηηθή ρξήζε θαη όρη γηα θύξηα,
Τπόγεηεο Απνζήθεο, Δπαγγεικαηηθά θιεηζηά γθαξάδ, Κνηλσθειή ηδξύκαηα, Πλεπκαηηθά
θέληξα Ηεξώλ Ναώλ (εληόο ηνπ ηδίνπ νηθνπέδνπ κε ηνλ λαό), Αγξνηηθέο απνζήθεο (ηζόγεηεο),
Δξαζηηερληθά αζιεηηθά ζσκαηεία, ρνιεία, Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο, παηδηθέο
θαηαζθελώζεηο.
Σέινο ζχλδεζεο : 0,80 € / η.κ. ζπλ 80,00 € /εηδηθφ ζηεγαζκέλν ρψξν.
Γ.5.Βηνηερληθνί- Βηνκεραληθνί ρώξνη
Γ.5.1. Κιίκαθα 1 : απφ 1 - 80 η. κ. ηέινο : 1,00 € / η. κ.
ζπλ 80,00 € /βηνηερληθφ - βηνκεραληθφ ρψξν.
Γ.5.2. Κιίκαθα 2 : απφ 81 - 120 η. κ. ηέινο : 1,33 € / η. κ.
Γ.5.3. Κιίκαθα 3 : απφ 121 - 200 η. κ. ηέινο : 1,71 € / η. κ.
Γ.5.4. Κιίκαθα 4 : απφ 201 - 500 η. κ. ηέινο : 1,90 € / η. κ.
Γ.5.5. Κιίκαθα 5 : απφ 501 η.κ. θαη άλσ, ηέινο : 2,38 € / η. κ.
Γ.6.Ηεξνί Νανί
Σέινο ζχλδεζεο : 250,00 € /Ηεξφ λαφ
Γ.7.Γεληθνί όξνη ηειώλ ζύλδεζεο κε απνρέηεπζε ιπκάησλ
Ηζρχνπλ νη ίδηνη γεληθνί φξνη κε απηνχο ηεο ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα Ύδξεπζεο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξάγξαθν Γ.12.
Σαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε άδεηαο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο, εθδίδεηαη θαη ε άδεηα
ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη θαηαβάιινληαη ηα αληίζηνηρα ηέιε, σο
αλσηέξσ.
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Σαπηφρξνλα κε ηελ έθδνζε άδεηαο ηεο πξνζσξηλήο - εξγνηαμηαθήο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν
χδξεπζεο, εθδίδεηαη θαη ε άδεηα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη θαηαβάιινληαη
ηα αληίζηνηρα ηέιε, σο αλσηέξσ.
Δ. ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ
Δ.1.Απνρέηεπζε νκβξίσλ πδάησλ αθηλήηνπ πιελ ππνγείσλ πδάησλ
Σέινο ζχλδεζεο : 200,00 € θαη απνθνπή .(Καηφπηλ εηδηθήο άδεηαο ηεο ΓΔΤΑΠ)
Δ.2.Απνρέηεπζε ππνγείσλ πδάησλ κε άληιεζε ή κε βαξύηεηα, ζην δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ
πδάησλ
Σέινο ζχλδεζεο : 300,00 € θαη απνθνπή. (Καηφπηλ εηδηθήο άδεηαο ηεο ΓΔΤΑΠ)
Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη επί πιένλ ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο ηέινπο απνρέηεπζεο νκβξίσλ ηνπ
αθηλήηνπ.
Δ.2.1. Πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη, κνλνγνλετθέο έθπησζε 40%
Δ.2.2.ΑΜΔΑ, δηθαηνχρνη πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ έθπησζε 60%
Δ.2.3 Δγγεγξακκέλνη ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ αηειψο.
Δ.2.4. Μαθξνρξφληα άλεξγνη έθπησζε 50%.
Δ.2.5. Γηα θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη πέξημ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ΔΔΛ Πάηξαο θαη ΥΤΣΑ
Ξεξφιαθαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ αξ. 720/7-12-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ, αηειψο.
Σ. ΓΑΠΑΝΔ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΡΔΤΖ θαη ΔΠΔΚΣΑΔΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΔΓΓΤΖΔΗ
Σ.1.Γαπάλεο παξνρώλ Ύδξεπζεο
Καηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα, ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο (παξνρήο),
ζε πεξίπησζε πνπ ηελ θαηαζθεπάδεη ε ΓΔΤΑΠ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα
πιηθά, ηηο επαλαθνξέο νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, ηα θξεάηηα θ.ι.π.
Σ.1.1. Γηα παξνρή απφ δίθηπν δηαηνκήο Φ63 έσο θαη Φ150 δαπάλε : 113,00 €
Σ.1.2. Γηα παξνρή απφ δίθηπν δηαηνκήο Φ160 έσο θαη Φ220 δαπάλε : 146,00 €
Σ.1.3. Γηα παξνρή απφ δίθηπν δηαηνκήο Φ220 θαη άλσ
δαπάλε : 202,00 €
Σ.2.Γαπάλεο επέθηαζεο - κεηαηόπηζεο δηθηύνπ Ύδξεπζεο
Καηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα - επηζπεχδνληα, ε δαπάλε επέθηαζεο -κεηαηφπηζεο ηνπ δηθηχνπ
Ύδξεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηελ θαηαζθεπάδεη ε ΓΔΤΑΠ, θαηφπηλ αηηήζεσο θαη ζπκθσλίαο ηνπ
αηηνχληνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά, ηηο επαλαθνξέο νδνζηξσκάησλ θαη
πεδνδξνκίσλ, ηα θξεάηηα θ.ι.π.
ηε δαπάλε ζπκκεηέρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Ζ ζπκκεηνρή νξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο δαπάλεο επέθηαζεο –κεηαηφπηζεο ηνπ δηθηχνπ
Ύδξεπζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ, κεησκέλν θαηά ην πνζνζηφ
ηεο έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθέξεη πξνο ηε ΓΔΤΑΠ ν εξγνιάβνο πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν,
αλάινγα κε ην κήθνο ηεο επέθηαζεο, σο εμήο :
Σ.2.1. Γηα κήθνο έσο 100 κ.
Σ.2.2. Γηα κήθνο 101 κ έσο 150 κ.

πκκεηνρή8 %
πκκεηνρή 10 %
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Σ.2.3. Γηα κήθνο 151 κ έσο 250 κ.
πκκεηνρή 15 %
Σ.2.4. Γηα κήθνο άλσ ησλ 250 κ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γ. ηεο
ΓΔΤΑΠ.
Σ.3.Γαπάλεο κεηαηόπηζεο παξνρώλ Ύδξεπζεο
Καηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα, ε δαπάλε κεηαηφπηζεο ή αλχςσζεο ή αλαζχλδεζεο ηεο παξνρήο
Ύδξεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηελ εθηειεί ε ΓΔΤΑΠ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε
νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά, ηηο επαλαθνξέο νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ,
ηα θξεάηηα θ.ι.π.
Γαπάλε : 100,00 € θαη απνθνπή
Σ.4.Δγγπήζεηο έλαληη θαιήο εθηειέζεσο εξγαζηώλ Ύδξεπζεο
Σ.4.1. Γηα ηελ επαλαθνξά πεδνδξνκίσλ κε πιάθεο ή ηζηκέλην, αλ νη εξγαζίεο απηέο εθηειεζηνχλ
απφ ηνλ αηηνχληα, θαηαβάιινληαη εγγπήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε θιηκάθσζε :
Σ.4.1.1. Κιίκαθα 1 : απφ1 - 10 η. κ. εγγχεζε : 25,00 € / η. κ.
κε ειάρηζηε εγγχεζε 125,00 €
Σ.4.1.2. Κιίκαθα 2 : απφ 11 - 20 η. κ.
εγγχεζε : 22,00 € / η. κ.
Σ.4.1.3. Κιίκαθα 3 : απφ 21 η. κ. θαη άλσ εγγχεζε: 19,00 € / η. κ.
Σ.4.2. Γηα ηελ επαλαθνξά ρσκάηηλσλ ή ακκνραιηθνδψλ νδνζηξσκάησλ, αλ νη εξγαζίεο απηέο
εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αηηνχληα, θαηαβάιινληαη εγγπήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε
θιηκάθσζε :
Σ.4.2.1. Κιίκαθα 1 : απφ 1 - 10 η. κ.
εγγχεζε : 18,00 € / η. κ.
κε ειάρηζηε εγγχεζε 90,00 €
Σ.4.2.2. Κιίκαθα 2 : απφ 11 - 20 η. κ.
εγγχεζε : 15,00 € / η. κ.
Σ.4.2.3. Κιίκαθα 3 : απφ 21 η. κ. θαη άλσ εγγχεζε : 12,00 € / η. κ.
Σ.4.3. Γηα ηελ επαλαθνξά ηζηκεληνζηξσκέλσλ θαη αζθαιηνζηξσκέλσλ νδνζηξσκάησλ, αλ νη
εξγαζίεο απηέο εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αηηνχληα, θαηαβάιινληαη εγγπήζεηο ζχκθσλα κε ηελ
επφκελε θιηκάθσζε :
Σ.4.3.1. Κιίκαθα 1 : απφ 1 - 10 η. κ.
εγγχεζε : 27,00 € / η. κ.
κε ειάρηζηε εγγχεζε 135,00 €
Σ.4.3.2. Κιίκαθα 2 : απφ 11 - 20 η. κ.
εγγχεζε : 24,00 € / η. κ.
Σ.4.3.3. Κιίκαθα 3 : απφ 21 η. κ. θαη άλσ εγγχεζε : 21,00 € / η. κ.
Σ.4.4. Υξφλνο παξαθξάηεζεο εγγπήζεσλ 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ
Ε. ΓΑΠΑΝΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ θαη ΔΠΔΚΣΑΔΧΝ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ -ΔΓΓΤΖΔΗ
Ε.1.Γαπάλεο εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ Απνρέηεπζεο Λπκάησλ θαη Οκβξίσλ
Καηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα, ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο (παξνρήο),
θαη ηνπ θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηελ
θαηαζθεπάδεη ε ΓΔΤΑΠ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά, ηηο επαλαθνξέο
νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, ηα θξεάηηα θ.ι.π. (άξζξν 15 Ν. 1069/80).
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Ε.1.1. Γαπάλε εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο : 70,00 € / κ.κ. Χο κήθνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
δαπάλεο ιακβάλεηαη ην ήκηζπ ηνπ πιάηνπο ηεο νδνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
πεδνδξνκίσλ. Χο ειάρηζην πιάηνο δξφκνπ γηα ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ, ιακβάλνληαη ηα
4.00 κέηξα θαη σο κέγηζην ηα 12.00 κέηξα.
Ε.1.2. Γαπάλε θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο : 100,00 € / ηεκ.
Ε.2.Γαπάλεο επέθηαζεο δηθηύνπ Απνρέηεπζεο
Καηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα – επηζπεχδνληα, θαηφπηλ αηηήζεσο θαη ζπκθσλίαο ηνπ,
ζπκκεηνρή ζηε δαπάλε επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ Απνρέηεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηελ
θαηαζθεπάδεη ε ΓΔΤΑΠ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά, ηηο επαλαθνξέο
νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ, ηα θξεάηηα θ.ι.π. ηε δαπάλε ζπκκεηέρνπλ φια ηα θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Γηα πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεσο ή εληφο νηθηζκνχ,ε ζπκκεηνρή νξίδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηεο
δαπάλεο επέθηαζεο –κεηαηφπηζεο ηνπ δηθηχνπ Απνρέηεπζεο ην πνζνζηφ ηεο έθπησζεο πνπ έρεη
πξνζθέξεη πξνο ηε ΓΔΤΑΠ ν εξγνιάβνο πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν, αλάινγα κε ην κήθνο ηεο
επέθηαζεο, σο εμήο :
Ε.2.1.Γηα κήθνο έσο 100 κ.
πκκεηνρή 6 %
Ε.2.2. Γηα κήθνο 101 κ έσο 150 κ.
πκκεηνρή 10 %
Ε.2.3. Γηα κήθνο 151 κ έσο 250 κ.
πκκεηνρή 15 %
Ε.2.4. Γηα κήθνο άλσ ησλ 250 κ. ην πνζφ ζπκκεηνρήο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γ. ηεο ΓΔΤΑΠ.
Γηα πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νηθηζκνχ ην πνζφ ζπκκεηνρήο ζα θαζνξίδεηαη απφ
ην Γ. ηεο ΓΔΤΑΠ.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ήδε δίθηπν Απνρέηεπζεο ζε έλα πξφζσπν ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ
αηηνχληνο θαη απηφο δεηά γηα δηθνχο ηνπ ιφγνπο επέθηαζε δηθηχνπ, ψζηε λα ζπλδεζεί ζε άιιν
αγσγφ ή ζε άιιν ζεκείν ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ, ηφηε θαηαβάιιεη ην 100% ηεο σο άλσ δαπάλεο.
Ε.3.Γαπάλεο κεηαηόπηζεο εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ Απνρέηεπζεο
Καηαβάιιεηαη ε δαπάλε κεηαηφπηζεο ή αλχςσζεο ή αλαζχλδεζεο ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο
Απνρέηεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηελ εθηειεί ε ΓΔΤΑΠ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε
νπνία είλαη ίδηα κε απηή ηεο λέαο δηαθιάδσζεο θαη ηνπ λένπ θξεαηίνπ πξνζαξκνγήο.
Ε.4.Γαπάλεο κεηαηόπηζεο δηθηύνπ Απνρέηεπζεο
Καηαβάιιεηαη ε δαπάλε κεηαηφπηζεο αγσγνχ Απνρέηεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηελ εθηειεί ε
ΓΔΤΑΠ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, σο εμήο :
Ε.4.1. Γαπάλε κεηαηφπηζεο αγσγνχ Λπκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε θιηκάθσζε:
Ε.4.1.1. Κιίκαθα 1 : απφ Φ200 - Φ355 Γαπάλε : 150,00 € / κ. κ.
Ε.4.1.2. Κιίκαθα 2 : απφ Φ400 θαη άλσ. Γαπάλε : 170,00 € / κ. κ.
Ε.4.2. Γαπάλε κεηαηφπηζεο αγσγνχ νκβξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε θιηκάθσζε :
Ε.4.2.1. Κιίκαθα 1 : απφ D300 - D500 Γαπάλε : 220,00 € / κ. κ.
Ε.4.2.2. Κιίκαθα 2 : απφ D600 θαη άλσ. Γαπάλε : 250,00 € / κ. κ.
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Ε.5.Δγγπήζεηο έλαληη θαιήο εθηειέζεσο εξγαζηώλ Απνρέηεπζεο
Z.5.1. Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν
Απνρέηεπζεο, αλ νη εξγαζίεο απηέο εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αηηνχληα, θαηαβάιινληαη
εγγπήζεηο σο εμήο :
Ε.5.1.1. Γηα θεληξηθνχο δξφκνπο – ιεσθνξεηφδξνκνπο, εγγχεζε : 600,00 €
Ε.5.1.2.Γηα αζθαι/κέλνπο – ηζηκελη/κέλνπο δξφκνπο, εγγχεζε : 400,00 €
Ε.5.1.3. Γηα ρσκαηφδξνκνπο –ακκνραιηθφδξνκνπο,
εγγχεζε : 300,00 €
Ε.5.1.4. Γηα πεδφδξνκνπο,
εγγχεζε : 800,00 €
Ε.5.1.5.Υξφλνο παξαθξάηεζεο εγγχεζεο έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πεξαίσζεο ησλ
εξγαζηψλ. Όιεο νη εγγπήζεηο κεηά ηελ πάξνδν ηξηεηίαο θαη εθφζνλ έρνπλ
εηδνπνηεζεί εγγξάθσο νη θαηαλαισηέο, εθπίπηνπλ ππέξ ηεο ΓΔΤΑΠ.
Z.5.2. Γηα ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο ή αλαθαηαζθεπήο ή κεηαηφπηζεο δηθηχνπ Απνρέηεπζεο, αλ νη
εξγαζίεο απηέο εθηειεζηνχλ απφ ηνλ αηηνχληα, θαηαβάιινληαη εγγπήζεηο σο εμήο :
Ε.5.2.1. Γηα θεληξηθνχο δξφκνπο – ιεσθνξεηφδξνκνπο, εγγχεζε : 100,00 € / κ. κ. κε
ειάρηζηε 600,00 €
Ε.5.2.2.Γηα αζθαιηνζηξσκέλνπο – ηζηκεληνζηξσκέλνπο δξφκνπο, εγγχεζε : 50,00 € / η. κ.
κε ειάρηζηε 400,00 €
Ε.5.2.3. Γηα ρσκαηφδξνκνπο –ακκνραιηθφδξνκνπο, εγγχεζε : 30,00 € / η. κ. κε ειάρηζηε
300,00 €
Ε.5.2.4.Παξαθξάηεζε γηα επαλαθνξά αζθάιηνπ, 15,00 € / η.κ.
Ε.5.2.5. Υξφλνο παξαθξάηεζεο εγγχεζεο 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πεξαίσζεο ησλ
εξγαζηψλ. Όιεο νη εγγπήζεηο κεηά ηελ πάξνδν ηξηεηίαο θαη εθφζνλ έρνπλ
εηδνπνηεζεί εγγξάθσο νη θαηαλαισηέο, εθπίπηνπλ ππέξ ηεο ΓΔΤΑΠ.
Ζ.ΛΟΗΠΔ ΥΡΔΧΔΗ
Ζ.1.Έιεγρνο ελφο πδξνκέηξνπ απφ ηερληθφ ηεο ΓΔΤΑΠ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
ρξέσζε : 4,03 €
Ζ.2.Έιεγρνο ελφο πδξνκέηξνπ ζην δνθηκαζηήξην ηεο ΔΤΓΑΠ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ,
ρξέσζε : 70,00 €
Ζ.3.Βπηίν λεξνχ, ρξέσζε : 70,00 € / βπηίν
Καη εμαίξεζε, εηδηθά γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ, εθαξκφδνληαη εθπηψζεηο σο
εμήο :
Ζ.3.1.Γηα ηνπο Πνιύηεθλνπο θαη ηνπο Σξίηεθλνπο, έθπησζε 40 %
Ζ.3.2.ΓηαΑΜΔΑ θαη δηθαηνχρνπο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, έθπησζε 60 %
Ζ.3.3.Γηαεγγεγξακκέλνπο ζηνΚνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,ζηε δνκή παξνρήο
ζπζζηηίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζηηηζηηθήο θαη
βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Αηειψο.
Ζ.3.4. Γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο έθπησζε 60%.
Ζ.3.5.Γηα Φηιαλζξσπηθά Ηδξχκαηα θαη Κνηλσθειείο Οξγαληζκνχο, έθπησζε 50 %
Ζ.4.Απαιιαγή ζηε ρξέσζε ηνπ βπηίνπ ιπκάησλ γηα ην Γήκν Παηξέσλ θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα.Δληαία
ρξέσζε κε ηηκή 28,20€ γηα ηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Παξαιίαο, Βξαρλετθσλ, Μεζζάηηδαο.
Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Ρίνπ θαη ηνπ πξψελ Γήκνπ Παηξέσλ παξακέλεη σο έρεη 42,34€.
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Καη εμαίξεζε, εηδηθά γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ, εθαξκφδνληαη εθπηψζεηο σο
εμήο:
Ζ.4.1.Γηα ηνπο Πνιύηεθλνπο θαη ηνπο Σξίηεθλνπο, έθπησζε 40 %
Ζ.4.2.ΓηαΑΜΔΑ θαη δηθαηνχρνπο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, έθπησζε 60 %
Ζ.4.3.Γηαεγγεγξακκέλνπο ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλθαη ζηε δνκή
παξνρήο ζπζζηηίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, Αηειψο.
Ζ.4.4. Γηα ηνπο καθξνρξόληα άλεξγνπο έθπησζε 60%.
Ζ.4.5.Γηα Φηιαλζξσπηθά Ηδξύκαηα θαη Κνηλσθειείο Οξγαληζκνύο, έθπησζε 50 %
Ζ.4.6.Γηα θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη πέξημ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ΔΔΛ Πάηξαο θαη ΥΤΣΑ
Ξεξφιαθαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ αξ. 720/7-12-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ, αηειψο.
Ζ.5.ηηο λέεο ζπλδέζεηο θαηαβάιιεηαη ε αμία ηνπ πδξνκέηξνπ, ην νπνίν ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηε
ΓΔΤΑΠ. Ζ αμία ηνπ πδξνκέηξνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ, κε
βάζε ηελ ηηκή θηήζεο.
Ζ.6.ηηο λέεο ζπλδέζεηο θαηαβάιιεηαη εγγχεζε έλαληη θαηαλάισζεο, πνζνχ 20,00 €
Ζ.7.Καηαβάιινληαη ηέιε επαλαζχλδεζεο πνζνχ 4,03 € γηα ηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο κεηά απφ
πξνζσξηλή δηαθνπή πδξνδφηεζεο, ιφγσ νθεηιήο, ή άιιεο παξάβαζεο ησλ θαλνληζκψλ
ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ ηεο ΓΔΤΑΠ. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θαηαβάιινληαη ηέιε
επαλαζχλδεζεο 12,10€
Θ. ΚΤΡΧΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ
Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ ηεο ΓΔΤΑΠ, επηβάιινληαη
πξφζηηκα. ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο δηαπίζησζεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο δηαθξηηψλ
παξαβάζεσλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη παξαθάησ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε
μερσξηζηά θαη θαηαινγίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξνζηίκσλ.
ε πεξηπηψζεηο πνπ νη παξαβάηεο δελ ζπκκνξθψλνληαη ή είλαη ππφηξνπνη, παξά ηηο έγγξαθεο
εηδνπνηήζεηο απφ ηε ΓΔΤΑΠ θαη παξά ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ε ΓΔΤΑΠ δηθαηνχηαη εθηφο ησλ
ινηπψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο, λα επηβάιιεη λέα
πξφζηηκα γηα ηηο ίδηεο παξαβάζεηο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο ηεηξακήλνπ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο επηβνιήο ησλ πξνεγνχκελσλ θπξψζεσλ ή ηεο επηβνιήο ηνπ πξνεγνχκελνπ
πξνζηίκνπ.
Ζ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ δελ απαιιάζζεη απφ ηελ θαηαβνιή ηειψλ θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε
απηά.
Όια ηα πξφζηηκα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑΠ, θαηφπηλ
εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο. Δπί ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ παξέρεηαη
ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο έλζηαζεο, ε νπνία εθδηθάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
ΓΔΤΑΠ.
Θ.1.Γηα παξαβάζεηο θαλνληζκνύ δηθηύσλ Ύδξεπζεο
Θ.1.1. Γηα ιαζξαίεο ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν Ύδξεπζεο – θινπή λεξνχ : Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν :
απφ 100,00 € έσο 4.000,00 €. ηε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ηνπ πξνζηίκνπ πέξαλ ηνπ
ειαρίζηνπ, ιακβάλεηαη ππ φςε ε ηεθκαηξφκελε θαηαλάισζε λεξνχ, ε νπνία θνζηνινγείηαη
κε ην ηζρχνλ ηηκνιφγην. Δπίζεο ιακβάλεηαη ππ φςε ε επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο.
Θ.1.2. Γηα παξαβηάζεηο θαη απζαίξεηεο επαλαζπλδέζεηο παξνρψλ ησλ νπνίσλ ε πδξνδφηεζε έρεη
δηαθνπεί απφ ηε ΓΔΤΑΠ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν : 50,00 €
21

ΑΔΑ: Ω00ΒΩΞΙ-4ΥΣ

Θ.2.Γηα παξαβάζεηο θαλνληζκνύ δηθηύσλ Απνρέηεπζεο
Θ.2.1. Γηα επεκβάζεηο, ρσξίο άδεηα ηεο ΓΔΤΑΠ, ζην δίθηπν απνρέηεπζεο Λπκάησλ ή Οκβξίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ δηαθιαδψζεσλ, ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο, ησλ
θξεαηίσλ θαη ησλ ζραξψλ πδξνζπιινγήο, θ.ι.π. ρσξίο φκσο ηελ παξνρέηεπζε ζε απηά
ιπκάησλ ή νκβξίσλ πδάησλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν : 200,00 €
Θ.2.2. Γηα ζχλδεζε θαη παξνρέηεπζε ιπκάησλ ζην δίθηπν ιπκάησλ ρσξίο άδεηα ηεο ΓΔΤΑΠ, θαζ
νηνλδήπνηε ηξφπν θαη ελδεηθηηθά ζε πεξηπηψζεηο φπσο : α) ζε παιαηά εμσηεξηθή
δηαθιάδσζε ηνπ νηθνπέδνπ, κεηά απφ θαηεδάθηζε, αλαπαιαίσζε, αλαθαηαζθεπή, β) ζε
εμσηεξηθή δηαθιάδσζε πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηε ΓΔΤΑΠ θαη ηδηαίηεξα αλ ην δίθηπν
δελ έρεη ηεζεί αθφκε ζε ιεηηνπξγία (αλακνλή) γ) ζε αγσγφ ιπκάησλ κε θαηαζθεπή
απζαίξεηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο δ) ζε εμσηεξηθή δηαθιάδσζε ή ζην εζσηεξηθφ δίθηπν
ηνπ ηδίνπ αθηλήηνπ, ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο ή επέθηαζεο ή θαηαζθεπήο λένπ θηηξίνπε)
ζε εμσηεξηθή δηαθιάδσζε ή ζην εζσηεξηθφ δίθηπν άιινπ αθηλήηνπ θ.ι.π.
Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 200 € έσο 1.000,00 €, αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ή ηελ
επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο θαη ην κέγεζνο ηνπ αθηλήηνπ.Δπί πιένλ ηνπ πξνζηίκνπ απηνχ,
θαηαινγίδεηαη ηεθκαξηφ ηέινο ρξήζεο Απνρέηεπζεο ιπκάησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
παξνρεηεχνληαη ιχκαηα ζην δίθηπν, ρσξίο άδεηα ηεο ΓΔΤΑΠ, ζηελ πεξίπησζε βέβαηα πνπ
απηφ δελ έρεη ήδε θαηαβιεζεί.
Θ.2.3. Γηα ζχλδεζε θαη παξνρέηεπζε νκβξίσλ πδάησλε ππνγείσλ πδάησλ ζην δίθηπν νκβξίσλ, κε
ζχλδεζε ζε απηφ, ρσξίο άδεηα ηεο ΓΔΤΑΠ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 200,00 € έσο
1000,00 €, αλάινγα κε ην εκβαδφ ηεο απνρεηεπφκελεο επηθάλεηαο θαη ηελ δηάξθεηα ηεο
παξάβαζεο.
Θ.2.4. Γηα παξνρέηεπζε ιπκάησλ ζην δίθηπν νκβξίσλ, κε κφληκε ή πξνζσξηλή ζχλδεζε ζε απηφ ή
ζε θξεάηην πδξνζπιινγήο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλνληζκνχ
δηθηχσλ Απνρέηεπζεο), επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 500,00 έσο 10.000,00 €, αλάινγα κε ην
κέγεζνο ηνπ αθηλήηνπ, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ιπκάησλ, ηε δηάξθεηα ηεο
παξάβαζεο, ην είδνο ηνπ απνδέθηε, ηελ εθηηκψκελε πεξηβαιινληηθή βιάβε, ηελ
επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο, ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ζε άιινπο δεκφηεο θ.ι.π.
Θ.2.5. Γηα παξνρέηεπζε νκβξίσλ πδάησλ θαη ηδηαίηεξα ππφγεησλ πδάησλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο
ιπκάησλ, κέζσ ηεο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο πνπ πξννξίδεηαη κφλν γηα ιχκαηα ή κέζσ
άιιεο ζχλδεζεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 200,00 € έσο 3.000,00 €, αλάινγα κε ηελ
ηεθκαηξφκελε πνζφηεηα ησλ παξνρεηεπφκελσλ πδάησλ, ηελ δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο θαη
ηελ επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο.
Θ.2.6. Γηα παξνρέηεπζε ιπκάησλ, κεηά ηελ ζχλδεζε ησλ αθηλήησλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ,
κέζσ βφζξσλ νη νπνίνη δελ έρνπλ αρξεζηεπζεί, επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 500,00 € έσο
1.000,00 €, αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο .
Η. ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΜΔ ΦΠΑ
ε φιεο ηηο ρξεψζεηο, δαπάλεο θαη ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, επηβάιιεηαη επί πιένλ ν
ηζρχσλ ΦΠΑ, φπνπ πξνβιέπεηαη.
ΗΑ. ΔΝΑΡΞΖ – ΠΔΡΑ ΗΥΤΟ
Ζ παξνχζα Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή ηίζεηαη ζε ηζρχ, σο εμήο:
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ΗΑ.1.Γηα ηα ηέιε Ύδξεπζεο θαη γηα ηα ηέιε ρξήζεο Απνρέηεπζεο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε
ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ λεξνχ, ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο
θαηακεηξεκέλεο θαηαλάισζεο, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο.
ΗΑ.2.Γηα ηηο ινηπέο ξπζκίζεηο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζήο ηεο.
ΗΑ.3.Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηξνπνπνίεζήο ηεο κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΔΤΑΠ θαη ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζήο ηεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
(Ν.4674/2020 άξζξν 11 θαη 5 -ΦΔΚ 53Α/11-3-2020).
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