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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠPAKTIKO
της 2ης/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Eπιχείρησης Ύδρευσης Aποχέτευσης Σκοπέλου
Στη Σκόπελο, σήμερα, 27.01.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση στα
γραφεία της ΔΕΥΑΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Eπιχείρησης Ύδρευσης Aποχέτευσης Σκοπέλου,
ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 0047/25.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με άρθρο 4 §2 του Ν. 1069/80, σε όλα τα μέλη.
Παρόντα μέλη: 1. Σταύρακας Κων/νος του Αποστόλου, 2. Τσουκαλάς Ευάγγελος του Γεωργίου, 3. Προβιάς
Αντώνιος του Ευαγγέλου, 4. Κλωνάρη Φιλίτσα του Ιωάννη.
Απόντα μέλη: 1. Κρικίδου Σοφία του Αποστόλου, 2. Νίκη Σκλάβου του Ευσταθίου, 3. Δένδης Κων/νος του
Σταματίου.
Παρών και ο Γεν. Δ/ντής της επιχείρησης, Aντώνιος Kεσμετζής, ως εισηγητής και η Μαρία Ανδρέου ως
γραμματέας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Ζητά
από τα μέλη του Συμβουλίου να εγκρίνουν το επείγον της συνεδριάσεως, τα οποία ομοφώνως συναινούν.
Θέμα 1ο
Τιμολογιακή Πολιτική 2016.

Αρ. Απόφασης: 001/2016

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής εισηγείται:
α. Γενικά
Θεωρώ σκόπιμο να προτάξω στην παρούσα εισήγηση το άρθρον 25 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191Α):
Άρθρον 25 Τιμολόγια (όπως τροποποιήθηκε με την §11 άρθρου 6 Ν. 2307/95)
1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
2. Τα εκ των τελών των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να
καλύπτουν τας αναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων,
αποσβέσεις Παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων.
3. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παρα γράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της
δεκαετίας, όπως αναγράφεται στα άρθρα 11 και 12 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης την περίοδο 2007-2015 σε πρω τοβάθμια ανάλυση (ευνόητο είναι ότι τα στοιχεία για το 2015 δεν είναι οριστικά). Στα δεδομένα περιλαμβάνε ται και η ετήσια βεβαιωθείσα κατανάλωση.
Μπορεί κανείς να δει ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε μία δραστική μείωση των τακτικών εξόδων δεν επιτυγχάνεται η απαίτηση του νόμου που προαναφέρθηκε.
Η μεγαλύτερη μείωση των εξόδων προέρχεται από τη μείωση του μισθολογικού κόστους λόγω των δραστικών μειώσεων του εξόδων. Είναι βέβαιο ότι οι δαπάνες δεν μπορούν να συμπιεστούν περαιτέρω· το αντίθετο
μάλιστα.
Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης χωρίς τους δύο μηχανικούς των οποίων η
πρόσληψη έχει παγώσει λόγω κρίσης. Ένα ακόμη διοικητικό στέλεχος του οικονομικού κλάδου είναι απολύτως απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε την θύελλα της γραφειοκρατίας ηλεκτρονικής και μη που έχει ενσκύψει τα τελευταία χρόνια. Σ’ αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι δύο εργατοτεχνίτες που έπαψαν να
εργάζονται στην επιχείρηση.
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Διαχρονική εξέλιξη εσόδων - εξόδων 2007-2015
Κωδ Περιγραφή λογαριασμού
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

8.763,60

9.120,33

6.799,72

5.538,04

8.617,51

54.890,68

45.843,28

87.984,21

72.316,04

28.362,68

34.360,58

36.035,37

27.628,97

18.038,49

423.185,50

483.948,43

507.435,60

628.891,52

628.358,33

440.122,56

427.334,38

416.111,74

400.000,02

72.946,93

51.367,60

24.854,50

30.390,00

29.895,10

22.989,20

8.992,50

16.522,69

21.680,80

131.053,63

268.082,90

197.116,02

258.395,39

214.817,76

199.660,84

247.423,59

258.554,53

243.510,54

383,72

516,72

596,00

1.040,63

1.582,90

812,28

2.154,08

2.017,49

2.843,72

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

50.209,59

53.746,72

55.084,92

56.382,23

36.275,58

35.033,33

20.900,69

23.932,79

18.327,84

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

10.002,46

43.308,30

32.961,38

653,35

91.174,78

38.650,90

2.608,83

31,53

21.075,85

742.672,51

946.813,95

906.032,63 1.048.069,16 1.039.230,73

780.750,02

752.249,16

750.337,78

734.094,77

2.157,12

8.956,07

97.130,55

4.373,87

10.001,37

13.828,51

18.319,22

21.020,68

-1.987,34

11.489,02

14.816,04

19.792,24

61.640,34

45.137,11

17.475,11

9.087,42

-23.381,54

-24.789,74

13.646,14

23.772,11

116.922,79

66.014,21

55.138,48

31.303,62

27.406,64

-2.360,86

-26.777,08

756.318,65

970.586,06 1.022.955,42 1.114.083,37 1.094.369,21

812.053,64

779.655,80

747.976,92

707.317,69

414.495,85

391.947,51

537.606,96

258.388,29

264.539,57 (250.000,00)

26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 ΕΞΟΔΑ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ.ΣΤΟ Λ.Κ.
ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

474.985,53

524.562,45

515.512,15

1.170.814,50 1.362.533,57 1.497.940,95 1.638.645,82 1.609.881,36 1.349.660,60 1.038.044,09 1.012.516,49

957.317,69

779.588,99

820.255,28

881.494,14

803.206,75

733.010,86

735.364,59

813.701,55

852.574,10

880.777,73

3.325,39

390,00

4.053,79

312,02

0,00

0,00

0,00

0,00

13,80

10,10

0,00

136,81

72,54

68,48

0,00

671,06

689,35

151,97

87.875,01

160.519,64

50.573,16

0,00

28.779,25

5.626,10

1.086,47

28.375,45

4.309,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

870.799,49

981.164,92

936.257,90

803.591,31

761.858,59

740.990,69

815.459,08

881.638,90

885.253,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

114.480,84

10.578,86

-86.697,52

-310.492,06

-332.510,62

-71.062,95

35.803,28

133.661,98

177.935,31

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

-300.015,01

-381.368,65

-561.683,05

-835.054,51

-848.022,77

-608.669,91

-222.585,01

-130.877,59

-72.064,69

514.366

510.680

532.742

484.014

447.234

416.727

414.334

407.529

411.871

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
77 ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κ.μ.)
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Η κανονική λειτουργία του βιολογικού του Ν. Κλήματος θα προσθέσει στα έξοδα της επιχείρησης ποσό της
τάξεως των 50-60 χιλιάδων ευρώ. (Προσωπικό, ενέργεια, αναλώσιμα· πέραν του εργοστασίου θα τεθούν σε
λειτουργία και πέντε νέα αντλιοστάσια!).
Η ολοκλήρωση των έργων του δικτύου αποχέτευσης του Πανόρμου και της μεταφοράς των λυμάτων Πανόρμου στον βιολογικό Ν. Κλήματος θα εντάξει στο δίκτυο άλλα πέντε (5) αντλιοστάσια!
Επίσης, οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που ηλεκτροδοτούν εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης και
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, πρέπει σιγά σιγά να περάσουν στον προϋπολογισμό της επιχείρησης.
Τέλος πρέπει να γίνει αναφορά στο χρέος της επιχείρησης. Από το πρόχειρο ισοζύγιο της 31.12.2015 προ κύπτει ότι οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1,785 εκατομ. και οι απαιτήσεις 1,095 εκατομ. Έχουμε
δηλαδή ένα άνοιγμα της τάξεως των 690 χιλιάδων που αντιστοιχεί στο 78% των ετήσιων τακτικών εσόδων.
Είναι μεγάλο αλλά διαχειρίσιμο και πρέπει να καταβληθεί συστηματική προσπάθεια να μειωθεί σταδιακά
μέσα στην επόμενη τετραετία στο μισό τουλάχιστον του παρόντος ποσοστού. Γι αυτό θα απαιτηθούν σχεδια σμένες ενέργειες για την αύξηση των εσόδων, τη συμπίεση των δαπανών αλλά και την βελτίωση της εισπρα ξιμότητας των οφειλών.
Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι για την εξυγίανση και εύρρυθμη λειτουργία της επιχείρησης τα
τακτικά της έσοδα, με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, πρέπει από το επίπεδο των 880 χιλιάδων να
διαμορφωθεί σαφώς πάνω από το 1,1 εκατομμύριο, χωρίς βέβαια να εγκαταλειφθεί ούτε στιγμή η προ σπάθεια συμπίεσης του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.
Η απαιτούμενη αύξηση των εσόδων μπορεί να προέλθει:
α) από την αύξηση της κατανάλωσης. Από το 2009 και μετά σημειώθηκε μια σημαντική μείωση της
βεβαιούμενης κατανάλωσης η οποία πρέπει να αποδοθεί στην οικονομική ύφεση.
β) από την μείωση της ποσότητας του μη τιμολογούμενου νερού. Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά ότι τη χρή ση 2015 εκδόθηκαν με μηδενική κατανάλωση 5.231 λογαριασμοί επί συνόλου 15.538. Μέρος αυτών οφείλε ται σε «κλειστά» σπίτια αλλά πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ένα σημαντικό ποσό οφείλεται σε στάσιμα
υδρόμετρα. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι διαφωτιστικός
Περίοδος

Εκδοθέντες
λογ/σμοί

Λογ/σμοι με μηδενική κατανάλωση
Πλήθος

Ποσοστό

2014Γ

5.184

2.230

43,02%

2015Α

5.175

1.670

32,27%

2015Β

5.179

1.331

25,70%

Σύνολο

15.538

5.231

33,67%

Η περίπτωση παρανόμων συνδέσεων δεν πρέπει να αποκλειστεί.
γ) από την αύξηση της τιμής των παρεχομένων υπηρεσιών ή από τη χρέωση μη τιμολογούμενων μέχρι στιγ μής υπηρεσιών.
β. Διαφοροποίηση τιμολογίου μεταξύ των εντός και εκτός οικισμού παροχών
Η προαναφερθείσα αύξηση των εσόδων που απαιτείται και είναι της τάξεως των 250 χιλιάδων πρέπει να
κατανεμηθεί σε ορίζοντα τετραετίας ή πενταετίας. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούμε ποσό της τάξεως των 60 τουλάχιστον χιλιάδων ετησίως. Η κατανομή της επιβάρυνσης στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών είναι ζήτη μα πολιτικής απόφασης.
Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία για την ενδεχόμενη διαφοροποίηση των τιμολογίων στις εντός και εκτός
οικισμών περιοχές.
ΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Κατηγορία

Λογ/μοί
(Παροχές)

Χρεούμενη κατανάλωση
ανά κλιμάκιο χρέωσης
1

2

3
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Σύνολο
4
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Εντός

2.238

35.525

12.428

8.923

15.818

72.694

Εκτός

2.834

48.237

22.324

20.024

15.701

106.286

Σύνολο

5.072

83.762

34.752

28.947

31.519

178.980

ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Κατηγορία

Λογ/μοί
(Παροχές)

Χρεούμενη κατανάλωση
ανά κλιμάκιο χρέωσης
1

2

Σύνολο

3

4

Εντός

9.738

162.496

51.513

27.356

26.868

268.233

Εκτός

728

14.567

8.478

8.076

5.820

36.941

10.466

177.063

59.991

35.432

32.688

305.174

Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ
Κατηγορία

Λογ/μοί
(Παροχές)

Χρεούμενη κατανάλωση
ανά κλιμάκιο χρέωσης
1

2

Σύνολο

3

4

Εντός

11.976

198.021

63.941

42.686

42.686

347.334

Εκτός

3.562

62.804

30.802

21.521

21.521

136.648

Σύνολο

15.538

260.825

94.743

64.207

64.207

483.982

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και την υπόθεση ότι α) η επιθυμητή αύξηση των εσόδων είναι της τάξεως των
60.000,00 € και β) το εν λόγω ποσό θα προέρχεται από αύξηση των τιμών του νερού στις εκτός οικισμών
παροχές, παρουσιάζονται ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά σενάρια, δεδομένου ότι οι συνδυασμοί των τιμών με
τους οποίους επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι άπειροι.
ΣΕΝΑΡΙΟ 1
ΜΗ ΑΠΟΧ

ΑΠΟΧ

Αυξηση

ΝΕΡΟ

ΑΠΟΧ

ΣΥΝΟΛΟ

C1

48.237

14.567

80%

0,350

21.980,24

4.078,55

26.058,79

C2

22.324

8.478

80%

0,350

10.780,13

2.373,71

13.153,85

C3

20.024

8.076

85%

0,350

9.834,48

2.402,48

12.236,97

C4

15.701

5.820

50%

0,350

7.531,95

1.018,45

8.550,40

106.286

36.941

50.126,81

9.873,19

60.000,00

ΣΕΝΑΡΙΟ 2
ΜΗ ΑΠΟΧ

ΑΠΟΧ

Αυξηση

ΝΕΡΟ

ΑΠΟΧ

ΣΥΝΟΛΟ

C1

48.237

14.567

80%

0,300

18.841,20

3.496,08

22.337,28

C2

22.324

8.478

80%

0,350

10.780,70

2.373,84

13.154,54

C3

20.024

8.076

85%

0,400

11.240,00

2.745,84

13.985,84

C4

15.701

5.820

50%

0,450

9.684,45

1.309,50

10.993,95

106.286

36.941

50.546,35

9.925,26

60.471,61

ΣΕΝΑΡΙΟ 3
ΜΗ ΑΠΟΧ

ΑΠΟΧ

Αυξηση

ΝΕΡΟ

ΑΠΟΧ

ΣΥΝΟΛΟ

C1

48.237

14.567

80%

0,150

9.420,60

1.748,04

11.168,64

C2

22.324

8.478

80%

0,500

15.401,00

3.391,20

18.792,20

C3

20.024

8.076

85%

0,500

14.050,00

3.432,30

17.482,30
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C4

15.701

5.820

106.286

36.941

50%

0,530

11.406,13

1.542,30

12.948,43

50.277,73

10.113,84

60.391,57

ΣΕΝΑΡΙΟ 4
ΜΗ ΑΠΟΧ

ΑΠΟΧ

Αυξηση

ΝΕΡΟ

ΑΠΟΧ

ΣΥΝΟΛΟ

C1

48.237

14.567

80%

0,400

25.121,60

4.661,44

29.783,04

C2

22.324

8.478

80%

0,360

11.088,72

2.441,66

13.530,38

C3

20.024

8.076

85%

0,300

8.430,00

2.059,38

10.489,38

C4

15.701

5.820

50%

0,240

5.165,04

698,40

5.863,44

106.286

36.941

49.805,36

9.860,88

59.666,24

ΣΕΝΑΡΙΟ 5
ΜΗ ΑΠΟΧ

ΑΠΟΧ

Αυξηση

ΝΕΡΟ

ΑΠΟΧ

ΣΥΝΟΛΟ

C1

48.237

14.567

80%

0,250

15.701,00

2.913,40

18.614,40

C2

22.324

8.478

80%

0,430

13.244,86

2.916,43

16.161,29

C3

20.024

8.076

85%

0,430

12.083,00

2.951,78

15.034,78

C4

15.701

5.820

50%

0,430

9.254,03

1.251,30

10.505,33

106.286

36.941

50.282,89

10.032,91

60.315,80

γ. Επιβράβευση συνεπών καταναλωτών
Το ζήτημα έχει τεθεί μεταξύ των άλλων και από την Ένωση Ξενοδόχων εγγράφως.
Για τη δημιουργία μιας πρότασης επί του θέματος είναι καλό να μελετήσει κανείς την κατανομή των
εκδιδομένων λογαριασμών κατά ύψος λογαριασμού.
2014Γ
Λογαριασμοί Πληθος λογ.
πάνω από
επί συνόλου

2015Α

2015Β

Πληθος λογ.
Ποσον

5.184

επί συνόλου

2015

Πληθος λογ.
Ποσον

5.175

Πληθος λογ.

επί συνόλου

Ποσον

5.179

επί συνόλου

Ποσον

15.538

100 €

284 94.125,90

495 133.959,86

852 354.795,27

1.631 582.881,03

500 €

25 49.684,90

34 54.949,10

139 214.882,90

198 319.516,90

1000 €

13 40.698,00

16 43.745,30

63 161.491,60

92 245.934,90

5000 €

2 16.189,80

2 14.232,30

8

62.972,80

12 93.394,90

Ακολουθούν δύο προτάσεις προς συζήτηση επί του θέματος
1. Έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης
Για λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, άνω των χιλίων ευρώ (1000,00 €) που εξοφλούνται εμπροθέσμως να πιστώνεται ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του νερού και του
τέλους αποχέτευσης στον λογαριασμό της επομένης περιόδου. Ρητώς δεν θα περιλαμβάνονται στην
έκπτωση οι λοιπές χρεώσεις, π.χ. πάγιο τέλος, προσαυξήσεις κ.λπ.
2. Έκπτωση προκαταβολής
Σε περίπτωση προκαταβολής έναντι μελλοντικής κατανάλωσης ύψους τουλάχιστον χιλίων ευρώ
(1.000,00 €) να πιστώνεται ποσό ίσο με λόγου χάριν το δέκα τοις εκατό (10%) της προκαταβολής
στον επόμενο λογαριασμό τελών ύδρευσης αποχέτευσης, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος ή ίσος της
προκαταβολής έναντι της αξίας του νερού και του τέλους αποχέτευσης και εφόσον ο λογαριασμός εξο-
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φλείται εμπροθέσμως. Στην περίπτωση που η προκαταβολή είναι μεγαλύτερη του λογαριασμού η δια φορά να επιστρέφεται στον υδρολήπτη σε πρώτη ζήτηση.
Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή ισοδυναμεί ουσιαστικά με δανεισμό της επιχείρησης ο καθορισμός
του ποσοστού της έκπτωσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
δ. Ειδικό τέλος του άρθρου 11 του Ν. 1069/80
Με το άρθρο 11-«Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191Α) ορίστηκε ότι:
1. Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς
τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από τής 1ης Ιανουαρίου του επομένου της συστάσεώς των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος, το αυτό τέλος επιβάλλεται και
εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως.
2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλος βεβαιούται και εισπράττεται υπό της επιχειρήσεως
κατά τα ορισθησόμενα υπό του κανονισμού λειτουργίας και διαχειρίσεως αυτής.
Στη συνέχεια με το άρθρο 43 §3 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α) η επιβολή του τέλους παρατάθηκε για μια
δεκαετία και με το άρθρο 26 §3 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α) για μια επιπλέον δεκαετία. Αντιλαμβάνομαι ότι
η υποχρέωση επιβολής του εν λόγω τέλους υπάρχει για τριάντα χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΥΑ επομένως
για την περίπτωσή μας μέχρι 14-11-2025 δεδομένου ότι η ΔΕΥΑ Σκοπέλου συνεστήθη στις 15-11-1995.
Θεωρώ ότι πρέπει να επιβληθεί το τέλος αυτό για να συμμορφωθούμε με την απαίτηση του νόμου. Λαμ βάνοντας υπόψη ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών λόγω της επιβολής του ειδικού τέλους θα είναι υπερβο λική προτείνεται ο υπολογισμός του επί μειωμένων τιμών έτσι ώστε να μην μεταβληθεί το επίπεδο των
εσόδων. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται μια σχετική πρόταση:
Παρούσα κατάσταση
Κλιμάκιο

Νερό
€ / κ.μ.

Αποχ/ση
%

€ / κ.μ.

Με επιβολή τέλους

Συνολο

Νερό

Ειδικο
Τελος

€ / κ.μ.

€ / κ.μ.

80%

Αποχ
%

Συνολο

€ / κ.μ.

€ / κ.μ.

1-30

0,640 80%

0,512

1,152

0,356

0,284 144%

0,512

1,152

31-70

0,940 80%

0,752

1,692

0,522

0,418 144%

0,752

1,692

71-180

1,290 85%

1,097

2,387

0,717

0,573 153%

1,097

2,387

> 180

2,630 50%

1,315

3,945

1,461

1,169

1,315

3,945

90%

ε. Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης
Το Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για τα νέα δίκτυα εκτιμώ ότι πρέπει να ορισθεί διαφορετικό και
μάλιστα υψηλότερο από το ισχύον για μια δεκαετία:
Η παράγραφος 10.4 β προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής:
β) Tο τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης (άρθ. 10 §1 N. 1069/80) των κοινών και εργοταξιακών παροχών
είναι συνάρτηση της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και του εμβαδού του. Στο εμβαδόν των
ακινήτων συνυπολογίζεται το εμβαδόν των υπογείων και όλων βοηθητικών χώρων.
Oι περιοχές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Kατηγορία
A

Eντός οικισμών: Σκοπέλου, Nέου Kλήματος, Παλαιού Kλήματος, Γλώσσας και Λουτρακίου.

Β

Νέα δίκτυα στην Πούντα και το Πατούνι

Γ

Λοιπές περιοχές
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Tο τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης σε € ανά m 2 ακινήτου, με ελάχιστη χρέωση την αντίστοιχη των 100 m 2,
ορίζεται ως ακολούθως:
Kατηγορία

Διάμετρος
Παροχής

A

Tμήμα εμβαδού
σε m2
≤ 100

> 100

0,20

2,20

6,00

10,00

Γ

3,00

5,00

A

0,50

2,50

7,20

12,00

Γ

3,60

6,00

A

0,60

3,00

8,00

12,00

4,00

6,00

B

B

B
Γ

½"

¾"

> ¾"

Tο τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης των πυροσβεστικών παροχών και των παροχών οικιακής οικονομίας
είναι το ελάχιστο της αντίστοιχης περιοχής.
Διαφοροποίηση του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για ακίνητα με μη υδροβόρες χρήσεις, π.χ.
αποθήκες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ., είναι δυνατόν να γίνει μετά από ειδική απόφαση του ΔΣ, σε
περιπτώσεις ακινήτων με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400 m 2).
Ο υδροδοτούμενος από δίκτυο που κατασκευάστηκε κατά προτεραιότητα με ιδιωτικές δαπάνες, για μία
δεκαετία από την ημερομηνία λειτουργίας του, χρεώνεται με το ανάλογο κλάσμα δαπανών επέκτασης σε
ισομερή πίστωση των λογαριασμών των ήδη συνδεδεμένων.
Χρεώνεται επίσης με τέλος διεκπεραίωσης της διαδικασίας ίσο με 0,5% επί του κλάσματος των δαπανών
που καταβάλλει.
Προτείνεται τέλος να απαγορευθεί ρητώς η χορήγηση παροχών οικιακής οικονομίας στα νέα δίκτυα
στ. Υδροδότηση σκαφών
Μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την πώληση εκ μέρους της επιχείρησης νερού στα σκάφη στο Ν.
Κλήμα. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι η επιχείρηση, δυστυχώς, αδυνατεί να προσφέρει την υπηρεσία παροχής νερού σε σκάφη εμπορικά ή τουριστικά. Μπορεί αντιθέτως να δίνει παροχές νερού σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που νομίμως ασκούν σχετική δραστηριότητα. Δεν πρέπει συνεπώς να προβλέπεται τιμή για την
υπηρεσία αυτή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα της απόφασης Τιμολογιακής Πολιτικής της προηγούμενης χρήσεως.
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016
1. Τιμές μονάδος νερού
Οι τιμές μονάδος του νερού διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή στην οποία ευρίσκεται το
υδρευόμενο ακίνητο και το ύψος της κατανάλωσης ανά περίοδο.
1.1. Η ονομαστική περίοδος κατανάλωσης είναι το τετράμηνο - λαμβάνονται ενδείξεις των υδρομέτρων και
αντιστοίχως εκδίδονται λογαριασμοί τελών ύδρευσης-αποχέτευσης τρεις (3) φορές στην διάρκεια κάθε έτους.
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Η περίοδος κατανάλωσης μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη των 120 ημερών. Μπορεί επίσης να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι (120) ημερών, σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
εκατόν πενήντα (150) ημέρες. Η κωδικοποίηση των τριων περιόδων κατανάλωσης του οικονομικού έτους ν
είναι: (ν-1)Γ, νΑ και νΒ. Για το οικονομικό έτος 2016 οι περίοδοι κωδικοποιούνται ως εξής: 2015Γ, 2016Α και
2016Β.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας αυτής, τότε με απόφαση του Προ έδρου, οι καταναλωτές χρεώνονται με τεκμαρτή κατανάλωση (στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη μονάδα) ως
εξής:
Μετρημένηκατανάλωση
× 120
Πραγματικό πλήθος ημερών
ή στην περίπτωση που εκδοθεί λογαριασμός πριν την εκπρόθεσμη μέτρηση:
Κατανάλωση αντίστοιχης περιόδου προηγούμενου έτους
× 120
Πλήθος ημερών αντίστοιχης περιόδου προηγούμενου έτους
1.1 Το νησί χωρίζεται σε δύο περιοχές, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Διαφοροποίηση τιμών ανά περιοχή
Kωδικός

Περιοχή

1

Οικισμοί Σκοπέλου, Ν. Κλήματος, Γλώσσας και Λουτρακίου

2

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές

1.2 Η ανά περίοδο καταγραφόμενη ή τεκμαρτή κατανάλωση κατανέμεται στα ακόλουθα κλιμάκια κατανάλωσης:
Kλιμάκιο Kατανάλωσης
Kωδικός

(m3)

C1

1 – 30

C2

31 – 70

120 ημ × 0,190 κμ/ατ ημ × 3 ατ = 68,4 κ.μ. ≈ 70 κ.μ.

C3

71 – 180

40 ημ × 0,250 κμ /κλ ημ × 18 κλ = 180 κ.μ.

C4

> 180

Η καταναλισκόμενη ποσότητα νερού υπολογίζεται με ακρίβεια μονάδος.
1.3 Οι τιμές του νερού για τις κοινές παροχές, ανά περιοχή και ανά περίοδο κατανάλωσης για τις
περιόδους του οικονομικού έτους 2016 ορίζονται ως εξής:
Περιοχή

Kλιμάκιο Kατανάλωσης (m3)

Kωδικός
Kλιμακίου

1 – 30

C1

0,356

0,578

31 – 70

C2

0,522

0,744

71 – 180

C3

0,717

0,939

> 180

C4

1,461

1,683

1
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Η τιμή του νερού για τις: α) εργοταξιακές παροχές και β) τις παροχές οικιακής οικονομίας ανά περίοδο
κατανάλωσης για τις περιόδους του οικονομικού έτους 2016 ορίζεται ως η εκάστοτε ισχύουσα τιμή του 4ου
(C4) Κλιμακίου Χρέωσης.
Η τιμή του νερού που παρέχεται χωρίς μετρητές στα βυτιοφόρα ορίζεται ως η εκάστοτε ισχύουσα τιμή του
4ου (C4) Κλιμακίου Χρέωσης.
Οι τιμές μονάδος του νερού ορίζονται με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου και τα πληρωτέα ποσά στρογγυλεύονται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
2. Κατηγορίες Τιμολογίων Ύδρευσης
2.1. Kάθε παροχή ύδρευσης εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες τιμολογίων:
α/α
1

Kωδ. Τιμο- Κωδ. Πελογίου
ριοχής
100
1

2

200

2

3

101

1

4

201

2

5

102

1

6

202

2

7

103

1

8

203

2

9

104

1

10

204

2

11

110

1

12

210

2

13

111

1

14

211

2

15

112

1

16

212

2

17

113

1

18

213

2

Υπόμνημα

Περιγραφή
Kανονικό
Xρέωση όλης της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού με την τιμή του 1ου κλιμακίου και του ΤΑ με
το ποσοστό του 1ου Κλιμακίου. Kανονική χρέωση του ΠΤ.
Xρέωση όλης της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού με την τιμή του 2ου κλιμακίου και του ΤΑ με
το ποσοστό του 2ου Κλιμακίου. Kανονική χρέωση του ΠΤ.
Xρέωση όλης της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού με την τιμή του 3ου κλιμακίου και του ΤΑ με
το ποσοστό του 3ου Κλιμακίου. Kανονική χρέωση του ΠΤ.
Xρέωση όλης της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού με την τιμή του 4ου κλιμακίου και του ΤΑ με
το ποσοστό του 4ου Κλιμακίου. Kανονική χρέωση του ΠΤ.
Συνταξιούχοι με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και δώδεκα χιλιάδες ευρώ
(12.000,00 €), όπως προκύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ: Έκπτωση 50% επί της
αξίας των πρώτων 30 m3 ανά περίοδο κατανάλωσης και του αναλογούντος ΤΑ για μία παροχή
που υδρεύει οικία και εφόσον η κατανάλωση της περιόδου δεν υπερβαίνει τα 70 m 3 ανά περίοδο
120 ημερών. (Κατανάλωση = (70/120) × (Πραγματική Διάρκεια περιόδου σε ημέρες). Kανονική
χρέωση του ΠΤ.
α) Πολύτεκνοι, Μακροχρόνια άνεργοι, Άποροι. β) Τρίτεκνοι, ΑμΕΑ με ετήσιο φορολογητέο
οικογενειακό εισόδημα έως και δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€), όπως προκύπτει από
εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ: Έκπτωση 50% επί της αξίας των πρώτων 15 m3 ανά μέλος
της οικογένειας, για κάθε περίοδο κατανάλωσης, με ελάχιστο τα 30 m3 και του αναλογούντος ΤΑ,
για μία παροχή που υδρεύει οικία. H ιδιότητα του πολυτέκνου/τριτέκνου ισχύει εφ’ όρου ζωής,
στον δε υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εξαρτημένα μέλη (ανήλικα άγαμα τέκνα, έως και
τη συμπλήρωση 18ου έτους, ή του 25ου έτους εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) της οικογένειας,
όπως προκύπτει από το πιστοποιητκό οικογενειακής κατάστασης. Η ιδιότητα των υπολοίπων
ισχύει όσο και το σχετικό πιστοποιητικό. Kανονική χρέωση του ΠΤ.
Mέγιστη χρέωση ίση προς την αξία 50 m 3, ανά περίοδο κατανάλωσης, υπολογισμένη με την τιμή
του 1ου κλιμακίου, ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης. Aπαλλαγή από το ΤΑ. Kανονική χρέωση
του ΠΤ
Έκπτωση 50% στην αξία του νερού και του ΤΑ, εφόσον η κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα 30 m 3
ανά περ ίοδο κατανάλωσης. Εφόσον η κατανάλωση υπερβεί τα 30 m 3 χρεώνεται με τεκμαρτή κατανάλωση ίση προς την πραγματοποιηθείσα ελαττωμένη κατά τριάντα κυβικά μέτρα (30 m 3) και το
αναλογούν ΤΑ. Kανονική χρέωση του ΠΤ
ΠΤ = Πάγιο Τέλος, ΤΑ = Τέλος Αποχέτευσης

2.2 H ένταξη στις κατηγορίες 110/210 και 111/211 για μία και μόνο παροχή που υδρεύει οικία και για κάθε
οικογένεια (οικογενειακή μερίδα), γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και κατάθεση των ακολούθων
δικαιολογητικών:
α. Aίτηση στην οποία απαραιτήτως να αναγράφεται ο AΦM,
β. φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
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γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ (Το εκκαθαριστικό ισχύει για το έτος έκδοσής του και το επόμενο.
Το τρίτο κατά σειρά έτος θα πρέπει με ευθύνη του υδρολήπτη να αντικαθίσταται διαφορετικά αυτοδικαίως
θα απεντάσσεται) και
δ. για την μεν κατηγορία 110/210 αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα
του συνταξιούχου ή απόδειξη κατάθεσης δικαιολογητικών για χορήγηση σύνταξης, για τη δε κατηγορία
111/211 αποδεικτικό της ιδιότητάς του ως πολυτέκνου, τρίτεκνου, ΑμΕΑ ή απόρου.
Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Γεν. Δ/ντη είναι δυνατή η απένταξη μιας παροχής από τις
κατηγορίες χρέωσης 110 και 111 εφόσον κρίνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτές.
H ένταξη στις υπόλοιπες, πλην της 100/200, κατηγορίες όπως και η απένταξη από αυτές γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο υδρολήπτης εντάσσεται στην κατηγορία 100/200.
3. Τέλος Αποχέτευσης (ΤA) ή Τέλος χρήσης υπονόμων (TXY)
3.1 To Τέλος Αποχέτευσης ή Τέλος Χρήσης Υπονόμων χρεώνεται σε όλες τις παροχές οι οποίες:
i) είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης, και
ii) δεν είναι συνδεδεμένες αν και μπορούν να συνδεθούν. Mία παροχή θεωρείται ότι μπορεί να συνδεθεί
εφόσον υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης σε απόσταση μικρότερη ή ίση των δέκα (10) μέτρων, ανεξαρτήτως
αν μπορεί να αποχετευτεί με βαρύτητα ή χρειάζεται εσωτερική εγκατάσταση ανύψωσης των λυμάτων.
Tο τέλος αποχέτευσης αρχίζει να χρεώνεται στον μεθεπόμενο τετραμηνιαίο λογαριασμό από την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης.
iii) Tο Τέλος Αποχέτευσης χρεώνεται και στις διακοπείσες, λόγω οφειλών, παροχές.
3.2 Στην περίπτωση ακινήτων που ευρίσκονται σε κατάσταση διακοπής ύδρευσης για οποιαδήποτε αιτία,
στα οποία εμφανώς γίνεται χρήση νερού χρεώνεται το Τέλος Αποχέτευσης επί τεκμαρτής κατανάλωσης υπολογιζόμενης κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας βάσει καταναλώσεων αντιστοίχων περιόδων της τελευταίας πενταετίας πριν τη διακοπή. Tο Tέλος Aποχέτευσης στην περίπτωση αυτή είναι μαχητό και μπορεί με
αίτησή του ο υδρολήπτης να απαλλαγεί μερικά ή ολοκληρωτικά από αυτό, μετά από απόφαση του ΔΣ. Για
την απαλλαγή του όμως θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν χρησιμοποίησε νερό.
3.3 Tο Τέλος Αποχέτευσης ορίζεται ως ποσοστό επί της καθαρής αξίας του καταναλισκομένου νερού, προσαυξημένης κατά το αναλογούν ειδικό τέλος του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980, ως εξής:
Kλιμάκιο Kατανάλωσης (m3)

Kωδικός
Kλιμακίου

Ποσοστό % επί της καθαρής αξίας του νερού
προσαυξημένης κατά το αναλογούν ειδικό
τέλος του άρθρου 11 του Ν. 1069/1980

1 – 30

C1

80

31 – 70

C2

80

71 – 180

C3

85

> 180

C4

50

Η ελάχιστη χρέωση του Τέλους Αποχέτευσης είναι ίση με την αντιστοιχούσα σε κατανάλωση δέκα κυβικών μέτρων (10 m3) νερού ανά περίοδο.
3.4 Τεκμαρτό Τέλος Αποχέτευσης. Για όλα τα τουριστικά καταλύματα, τα οποία χρησιμοποιούν νερό και
από άλλη πηγή πλην αυτής του δικτύου της ΔEYAΣ, για το θερινό τετράμηνο, ορίζεται ελάχιστη τεκμαρτή
κατανάλωση (ETK), βάσει της οποίας υπολογίζεται το ελάχιστο τεκμαρτό τέλος αποχέτευσης (ΤΤΑ), ίση
προς:
ETK = Πλήθος Kλινών × ΤΑΚΗΚ × ΤΑΠΠ
ΤΑΚΗΚ: Tεκμαρτή ανά κλίνη ημερήσια κατανάλωση: 0,250 m3/(ημέρα × κλίνη)
ΤΑΠΠ: Tεκμαρτή ανηγμένη περίοδος πληρότητας: 40 ημέρες
Tο Tεκμαρτό Tέλος Aποχέτευσης είναι μαχητό και μπορεί με αίτησή του ο υδρολήπτης να απαλλαγεί
από αυτό, μετά από απόφαση του ΔΣ. Για την απαλλαγή του όμως θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν χρη2016_02_001_ΤιμολογιακηΠολιτικηΟρθΕπ [ 10 / 20]
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σιμοποίησε νερό από άλλη πηγή, είτε διότι δεν έχει εναλλακτική πηγή νερού (π.χ. πηγάδι) είτε διότι δεν
απαιτήθηκε κάτι τέτοιο. Aπαλλάσσονται από τη χρέωση TTA οι υδρολήπτες εφόσον καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρησμοποιούν νερό από άλλη πηγή, πλην αυτής του δικτύου.
3.5 Για τα ακίνητα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης αλλά όχι με το δίκτυο ύδρευσης,
χρησιμοποιούν δηλαδή νερό αποκλειστικά από δική τους πηγή το Τέλος Αποχέτευσης ορίζεται ως εξής:
i ) Tουριστικά καταλύματα. Tο θερινό τετράμηνο ίσο προς το Tεκμαρτό Tέλος Aποχέτευσης και τα
υπόλοιπα δύο τετράμηνα ίσο προς το 1/5 του Tεκμαρτού Tέλους Aποχέτευσης.
ii) Oικίες, λοιπές χρήσεις. Ίσο προς το αναλογούν για κατανάλωση εβδομήντα κυβικών μέτρων (70 m 3)
νερού ανά περίοδο κατανάλωσης.
4. Πάγιο Τέλος
4.1. Xρεώνεται, σε κάθε λογαριασμό και για κάθε υδρόμετρο της παροχής, ανάλογα με τη διάμετρό του,
ποσό όπως στον παρακάτω πίνακα:
Διάμετρος Παροχής (")
Πάγιο Tέλος (€)

½" (Ζ15)

¾" (Ζ20)

9,20

15,00

1" (Ζ25) 1 ½" (Ζ40) 2" (Ζ50) > 2" (> Ζ50)
20,00

28,00

35,00

80,00

Οι τιμές που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα μειώνονται κατά ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 €) στην
περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής του λογαριασμού.
Tο Πάγιο Τέλος χρεώνεται και στις διακοπείσες, λόγω οφειλών, παροχές.
5. Ειδικό τέλος του άρθρου 11 του Ν. 1069/80
5.1. Σε κάθε λογαριασμό χρεώνεται το «Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων
υδρεύσεως και αποχετεύσεως» του άρθρου 11 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191Α) σε ποσοστό 80% επί της αξίας
του καταναλισκομένου νερού.
5.2. Απαλλαγή από το ειδικό τέλος του άρθρου 11 του Ν. 1069/80 γίνεται μόνο μετά από απόφαση του ΔΣ.
6. Επιβράβευση συνεπών καταναλωτών
6.1. Έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης. Για λογαριασμούς, καθαρής αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των χιλίων
ευρώ (1.000,00 €) που εξοφλούνται εμπροθέσμως, πιστώνεται ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) της
αξίας του νερού και του τέλους αποχέτευσης, στον λογαριασμό της επομένης περιόδου. Δεν υπόκεινται στην
έκπτωση οι υπόλοιπες χρεώσεις, π.χ. πάγιο τέλος, προσαυξήσεις κ.λπ.
6.2. Έκπτωση προκαταβολής. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής προκαταβάλλει ποσό έναντι μελλοντικής
κατανάλωσης δικαιούται έκπτωσης 5% της προκαταβολής εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α). Ποσό προκαταβολής τουλάχιστον χιλίων ευρώ (1.000,00 €)
β) Χρόνος προκαταβολής εκατόν είκοσι (120) και πλέον ημέρες πριν την ονομαστική ημερομηνία έκδοσης
του αμέσως επομένου λογαριασμού.
γ) Ύψος καθαρής, προ έκπτωσης και ΦΠΑ, αξίας των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης του λογαριασμού
τουλάχιστον ίση προς την προκαταβολή.
δ) Εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού.
Στην περίπτωση αυτή, ο λογαριασμός εκδίδεται με έκπτωση επί της αξίας του νερού ίσης προς το πέντε
τοις εκατό (5%) της προκαταβολής. Ρητώς δηλώνεται ότι η αξία του τέλους αποχέτευσης υπολογίζεται επί της
αρχικής, προ έκπτωσης, αξίας του νερού.
Κατά την εξόφληση συμψηφίζεται η προκαταβολή και το ενδεχόμενο πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται
στον υδρολήπτη σε πρώτη ζήτηση.
7. Διακοπή Παροχής ύδρευσης
Με τον όρο διακοπή παροχής εννοείται η παύση υδροδότησης η οποία επιτυγχάνεται με το κλείσιμο του
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κρουνού διακοπής με ή χωρίς ασφάλισή του ή την αφαίρεση του υδρομέτρου κατά την απόλυτη κρίση της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
7.1. Διακοπή λόγω οφειλών. H ΔEYA Σκοπέλου διακόπτει την παροχή χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του
υδρολήπτη:
1. Eφόσον το σύνολο της οφειλής είναι μεγαλύτερο ή ίσο προς εκατό ευρώ (100,00 €) και έχει παρέλθει
ένας (1) μήνας από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας εξόφλησης.
2. Aνεξαρτήτως ύψους οφειλής ένα (1) μήνα μετά τη λήξη προθεσμίας εξόφλησης του δεύτερου ανεξόφλητου λογαριασμού.
Πέραν του λογαριασμού τον οποίο αποστέλλει, η ΔΕΥΑ Σκοπέλου προσπαθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο
να ειδοποιεί επιπροσθέτως τον υδρολήπτη, αλλά η ειδοποίηση αυτή δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση
προϋπόθεση της διακοπής. Πρόσφοροι τρόποι ειδοποίησης μπορεί να είναι εκτός της προφορικής, ταχυδρομικής, τηλεομοιοτυπικής, και η ειδοποίηση με γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Kαθόλη τη διάρκεια της διακοπής λόγω οφειλών εκδίδεται κανονικά λογαριασμός με τις πάγιες χρεώσεις
μέχρι και είκοσι μία (21) περιόδους, μετά την παρέλευση των οποίων παύει να εκδίδεται λογαριασμός. Οι
οφειλές αυτές βαρύνουν τον τελευταίο ιδιοκτήτη.
7.2. Προσωρινή Διακοπή μετά από αίτηση του υδρολήπτη. H ΔEYA Σκοπέλου προβαίνει στην προσωρινή διακοπή παροχής μετά από αίτηση του πελάτη εφόσον:
1. εξοφληθούν όλες οι τυχόν οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία της διακοπής και,
2. καταβληθεί το Tέλος Διακοπής.
Στην περίπτωση αυτή το υδρόμετρο αφαιρείται υποχρεωτικά. Kαθόλη τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής μετά από αίτηση του πελάτη, παύει να εκδίδεται λογαριασμός.
7.3. Οριστική Διακοπή (αφαίρεση παροχής) μετά από αίτηση του υδρολήπτη. Μετά την υποβολή της
αίτησης λαμβάνεται η ένδειξη του υδρομέτρου αυθημερόν, και εκδίδεται τελικός λογαριασμός χωρίς πάγιες ή
ελάχιστες χρώσεις. Η ΔEYA Σκοπέλου προβαίνει στην οριστική διακοπή παροχής μετά από την εκκαθάριση
του λογαριασμού (εξόφληση των χρεώσεων και των προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής του
αιτήματος). Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται υποχρεωτικά το υδρόμετρο, επιχώνεται το φρεάτιο και αποκαθί σταται το οδόστρωμα.
7.4. Το Τέλος Διακοπής ορίζεται στα πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (58,62 €).
8. Επανασύνδεση παροχής ύδρευσης
8.1. Για την επανασύνδεση διακοπείσας, λόγω οφειλών, παροχής εξοφλούνται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης, καταβάλλεται το Tέλος
Eπανασύνδεσης και εγγύηση ύψους 10% της συνολικής προ προσαυξήσεων οφειλής. Η εγγύηση αυτή επι στρέφεται όταν λυθεί η σχέση του με την ΔΕΥΑ Σκοπέλου.
8.2. Για την επανασύνδεση διακοπείσας, μετά από αίτηση του πελάτη, παροχής καταβάλλεται το Tέλος
Eπανασύνδεσης.
8.3. Η επανασύνδεση οριστικώς διακοπείσας παροχής θεωρείται ως σύνδεση νέας παροχής.
8.4. H ΔEYA Σκοπέλου προβαίνει στην επανασύνδεση διακοπείσας παροχής αυθημερόν, εφόσον οι όροι
επανασύνδεσης έχουν εκπληρωθεί μέχρι ώρα 13.00 των εργασίμων ημερών.
8.5. Το Τέλος Επανασύνδεσης ορίζεται στα πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (58,62 €).
9. Τέλος Αντικατάστασης Υδρομέτρου και κρουνού διακοπής
9.1. Tα υδρόμετρα αντικαθίστανται, με δαπάνη της ΔEYAΣ, εφόσον η αντικατάσταση κριθεί αναγκαία από
την Tεχνική της Yπηρεσία και δεν έχει παρέλθει τετραετία από την πρώτη εγκατάστασή τους. Η ημερομηνία
πρώτης εγκατάστασης προκύπτει από την υπογεγραμμένη εντολή τοποθέτησης του υδρομέτρου.
Μετά την παρέλευση τετραετίας από την πρώτη εγκατάσταση του υδρομέτρου, ο υδρολήπτης επιβαρύνεται
με Τέλος Αντικατάστασης Υδρομέτρου όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Διάμετρος Υδρομέτρου (")
Tέλος Αντικατάστασης (€)

½"

> ½"

L=110

L=145

L=145/ΑΝΤ*

30,00

40,00

45,00

απολογιστικά

* με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

9.2. Το είδος του υδρομέτρου που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση είναι στην απόλυτη κρίση της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
9.3. Το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου χρεώνεται σε ισόποσα κλάσματα στους τρεις (3) αμέσως επόμενους λογαριασμούς Τελών Ύδρευσης Αποχέτευσης.
9.4. Eφόσον ο υδρολήπτης επιθυμεί να αντικατασταθεί το υδρόμετρό του κατά προτεραιότητα, προκαταβάλλει ποσό ανάλογα με τη διάμετρο του υδρομέτρου του, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Διάμετρος Υδρομέτρου (")

½"

> ½"

Tέλος Αντικατάστασης (€)

45

απολογιστικά

9.5. Απολογιστικά χρεώνεται, τέλος, ο υδρολήπτης στην περίπτωση αντικατάστασης υδρομέτρου βάσει του
άρθρου 14 του Κανονισμού Ύδρευσης.
9.6. Το τέλος κατά προτεραιότητα αντικατάστασης του κρουνού διακοπής ορίζεται σε είκοσι ευρώ
(20,00 €) για κρουνούς διαμέτρου μέχρι 3/4” και απολογιστικά για μεγαλύτερους.
10. Tέλος ελέγχου καλής λειτουργίας υδρομέτρου
Eάν ο υδρολήπτης αμφιβάλλει για την καλή λειτουργία του υδρομέτρου της παροχής του, μπορεί να ζητήσει
τον έλεγχό του, ο οποίος πέραν του τρόπου που περιγράφεται στο άρθρο 30.3 του Κανονισμού Λειτουργίας
Δικτύου Ύδρευσης μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους δύο τρόπους, μετά από αίτηση του υδρολήπτη:
1. Tο υπό έλεγχο υδρόμετρο αποστέλλεται για εργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 30.3 του Κανονισμού. Tο τέλος ελέγχου καλής λειτουργίας υδρομέτρου, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) και προκαταβάλλεται. Eάν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο είναι ελαττωματικό, το τέλος επιστρέφεται.
2. Tο υπό έλεγχο υδρόμετρο τοποθετείται εν σειρά, μία φορά πριν και μία φορά μετά από, μη χρησιμοποιημένο υδρόμετρο ίδιας κατηγορίας και αφήνεται να περάσουν τουλάχιστον δύο κ.μ. (2 m 3) νερού.
Kαταγράφονται οι αρχικές και τελικές ενδείξεις αμφοτέρων και υπολογίζεται η επί τοις εκατόν απόκλιση
των ενδείξεων. Σε περίπτωση που η μέση απόκλιση δεν υπερβαίνει το ±4% ο υδρολήπτης χρεώνεται με
το τέλος ελέγχου καλής λειτουργίας ίσο προς δεκαπέντε ευρώ (15,00 €).
11. Τέλος βελτίωσης ύδρευσης αποχέτευσης
Εφόσον πραγματοποιείται μέσα από το πρόγραμμα της ΔEYAΣ, οι ωφελούμενοι χρεώνονται απολογιστικά
μετά από ειδική απόφαση του ΔΣ. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών κατά προτεραιότητα, ο υδρολήπτης
χρεώνεται απολογιστικά.
12. Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης
12.1. Kατηγορίες Παροχών Ύδρευσης: Oι παροχές ύδρευσης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Kοινές (KOI), β. Eργοταξιακές (EPΓ), γ. Oικιακής οικονομίας (OIK), δ. Πυροσβεστικές (ΠYP)
Για τις εργοταξιακές παροχές ισχύουν τα εξής:
1. Όλες οι νέες οικοδομές υδροδοτούνται με εργοταξιακές παροχές.
2. Οι εργοταξιακές παροχές ισχύουν για οκτώ (8) χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασής τους και
είναι προσωρινές ως προς τη θέση τους.
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3. Μετά την εκπνοή της οκταετίας και εφόσον δεν έχουν μετατραπεί σε κανονικές παροχές, αφαιρού νται μετά από ειδοποίηση του υδρολήπτη. Τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.
4. Οι λογαριασμοί τελών εκδίδονται με το Πάγιο Τέλος και η καταναλισκόμενη ποσότητα χρεώνεται με
την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του κλιμακίου C4.
5. Ακίνητα που υδρεύονται με εργοταξιακές παροχές δεν είναι υποχρεωτικό να συνδέονται με το
δίκτυο αποχέτευσης.
Για τις παροχές οικιακής οικονομίας ισχύουν τα εξής:
1. Υδρεύουν με πόσιμο νερό πρόχειρες εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες, ορνιθώνες, σταύλους οικοσί των ζώων κ.λπ. Με παροχές οικιακής οικονομίας υδρεύονται υποχρεωτικά και οι νόμιμες (διαθέτουσες οικοδομική άδεια) αγροτικές αποθήκες.
2. Το ανώτατο όριο ετήσιας κατανάλωσης ορίζεται στα τριάντα κυβικά μέτρα (30 κ.μ.)
3. Υπέρβαση του ορίου έχει ως συνέπεια τη χρέωση της υπερβάλλουσας ποσόστητας με είκοσι ευρώ
το κυβικό μέτρο (20,00 €/m3).
4. Κάθε οικογένεια, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαιούται,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, μία (1) μόνο παροχή Οικιακής Οικονομίας.
5. Χορηγούνται μόνο μετά από απόφαση του ΔΣ.
Ως ειδικής κατηγορίας παροχές θεωρούνται οι προσωρινές παροχές που δίνονται για την εξυπηρέτηση των καντινών στις παραλίες στις οποίες υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και για τις οποίες ισχύουν τα
εξής:
1. Δίνονται στους νόμιμους μισθωτές των παραλιών για το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως
31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.
2. Για τη σύνδεση απαιτούνται: Αίτηση, αποδεικτικό νόμιμης μίσθωσης της παραλίας, τα στοιχεία της
ταυτότητάς τους, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της σύνδεσης και προκαταβολή πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). Δεν χρεώνονται με τέλη σύνδεσης.
3. Εκδίδεται ένας λογαριασμός για την ως άνω περίοδο, με τιμολόγιο το εκάστοτε ισχύον για κοινές
παροχές και η προκαταβολή συμψηφίζεται κατά την εκκαθάρισή του.
Ω ς ειδικής κατηγορίας εργοταξιακές παροχές θεωρούνται, επίσης, οι προσωρινές παροχές που
δίνονται για την εξυπηρέτηση αναδόχων δημοσίων έργων και για τις οποίες ισχύουν τα εξής:
1. Δίνονται στους Αναδόχους των έργων για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της σχετικής σύμ βασης.
2. Για τη σύνδεση απαιτούνται: Αίτηση, σύμβαση εκτέλεσης έργου, τα στοιχεία της ταυτότητας του
Αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της σύνδεσης και
προκαταβολή πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). Δεν χρεώνονται με τέλη σύνδεσης
3. Εάν η σύμβαση διαρκεί για περισσότερο από ένα έτος, εκδίδεται ετήσιος λογαριασμός, με το τιμο λόγιο που ισχύει για εργοταξιακές παροχές και η προκαταβολή συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση
του τελευταίου λογαριασμού.
12.2. Διάμετρος Παροχών: H διάμετρος της παροχής είναι συνάρτηση του εμβαδού και της χρήσης του
ακινήτου.
Όλα τα ακίνητα μπορούν να υδρευτούν με παροχή ½".
Oι παροχές οικιακής οικονομίας και οι εργοταξιακές παροχές έχουν αποκλειστικά διάμετρο ½".
Oι πυροσβεστικές παροχές έχουν διάμετρο τουλάχιστον Ζ63mm.
Oι οικίες υδρεύονται με παροχές διαμέτρου ½" (Ζ15) και μόνο για οικίες εμβαδού μεγαλύτερου των 250
m2 είναι δυνατόν, μετά από αίτησή του ιδιοκτήτη, να υδρευτούν με παροχή ¾" (Ζ20).
Όλα τα ακίνητα επαγγελματικής χρήσης μπορούν να υδρευτούν με παροχές διαμέτρου μέχρι 1" (Ζ25).
Για παροχές μεγαλύτερης διαμέτρου απαιτείται α) υποβολή εκ μέρους του ενδιαφερομένου έκθεσης από
την οποία να προκύπτει η ανάγκη για μεγαλύτερη παροχή και β) θετική γνωμοδότηση της Tεχνικής
Yπηρεσίας.
12.3. Δικαιολογητικά έγγραφα
1. Για τη χορήγηση εργοταξιακής παροχής απαιτούνται:
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α. Αίτηση
β. Αντίγραφο του συμβολαίου βάσει του οποίου περιήλθε το προς ύδρευση ακίνητο στην ιδιοκτησία
του υδρολήπτη και Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.
γ. Οικοδομική άδεια αρμοδίως θεωρημένη για εργοταξιακή υδροδότηση / έναρξη εργασιών.
δ. Διάγραμμα κάλυψης ή άλλο σχέδιο/έγγραφο από το οποίο να προκύπτει σαφώς το εμβαδόν των
κυρίων και βοηθητικών χώρων.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση α) αποδοχής του κανονισμού, β) τρόπου αποχετεύσεως, και γ) εάν διαθέτει ή
όχι άλλη πηγή νερού πλην της του δικτύου (πηγή, γεώτρηση, πηγάδι, δεξαμενή ομβρίων κ.λπ.).
2. Για τη μετατροπή των εργοταξιακών παροχών σε κανονικές απαιτούνται:
α. Αίτηση
β. Οικοδομική άδεια αρμοδίως θεωρημένη για οριστική υδροδότηση.
δ. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου τεχνίτη–εγκαταστάτη υδραυλικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο
4 (§4.2.3 και §4.2.4) του ΠΔ 38/1991 (ΦΕΚ 21Α/1991), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με
το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000.
3. Για νέες κανονικές παροχές απαιτούνται:
α. Αίτηση
β. Αντίγραφο του συμβολαίου βάσει του οποίου περιήλθε το προς ύδρευση ακίνητο στην ιδιοκτησία
του υδρολήπτη και Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.
β. Οικοδομική άδεια αρμοδίως θεωρημένη για οριστική υδροδότηση (Ν. 1512/1985 ΦΕΚ 4Α/1985).
Για ακίνητα κατασκευασμένα προ του 1955, βεβαίωση του Πολεοδομικού Γραφείου ότι είναι νομίμως
υφιστάμενο κτίριο.
γ. Διάγραμμα κάλυψης ή άλλο σχέδιο/έγγραφο από το οποίο να προκύπτει σαφώς το εμβαδόν των
κυρίων και βοηθητικών χώρων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου τεχνίτη–εγκαταστάτη υδραυλικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο
4 (§4.2.3 και §4.2.4) του ΠΔ 38/1991 (ΦΕΚ 21Α/1991), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με
το άρθρο 3 του Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44Α/2000).
ε. Υπεύθυνη Δήλωση α) αποδοχής του κανονισμού, β) τρόπου αποχετεύσεως, και γ) εάν διαθέτει ή
όχι άλλη πηγή νερού πλην της του δικτύου (πηγή, γεώτρηση, πηγάδι, δεξαμενή ομβρίων κ.λπ.).
4. Για παροχές οικιακής οικονομίας:
α. Αίτηση
β. Αντίγραφο του συμβολαίου βάσει του οποίου περιήλθε το προς ύδρευση ακίνητο στην ιδιοκτησία
του υδρολήπτη και Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο.
γ. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, με εξαρτημένες συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87).
δ. Υπεύθυνη Δήλωση α) αποδοχής του κανονισμού, και β) εάν διαθέτει ή όχι άλλη πηγή νερού πλην
της του δικτύου (πηγή, γεώτρηση, πηγάδι, δεξαμενή ομβρίων κ.λπ.).
ε. Βεβαίωση αρμοδίου υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Σκοπέλου ότι στο προς ύδρευση ακίνητο εκτρέφονται
ζώα.
12.4. Tέλη Σύνδεσης: Για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται:
α) H δαπάνη διακλάδωσης (άρθ. 15 §1 N. 1069/80).
β) Tο τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης (άρθ. 10 §1 N. 1069/80).
γ) Η δαπάνη για την ενδεχομένως απαιτούμενη επέκταση του δικτύου.
δ) Λοιπές δαπάνες που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης.
α) H δαπάνη διακλάδωσης (άρθ. 15 §1 N. 1069/80). H μέση δαπάνη διακλάδωσης προκαταβάλλεται,
το δε ύψος της ορίζεται, ανάλογα με τη διάμετρο του υδρομέτρου, ως εξής:
Διάμετρος Yδρομέτρου (")
1/2"
3/4"
1"

Δαπάνη Διακλάδωσης (€)
200,00
220,00
250,00

2016_02_001_ΤιμολογιακήΠολιτικήΟρθΕπ [ 15 / 20]

ΑΔΑ: 6ΞΖ1ΟΡΑ3-Σ1Β

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
> 1"

Απολογιστικά

β) Tο τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης (άρθ. 10 §1 N. 1069/80) των κοινών και εργοταξιακών παροχών
είναι συνάρτηση της περιοχής στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και του εμβαδού του. Στο εμβαδόν των
ακινήτων συνυπολογίζεται το εμβαδόν των υπογείων και όλων βοηθητικών χώρων.
Oι περιοχές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Kατηγορία
A

Eντός οικισμών: Σκοπέλου, Nέου Kλήματος, Παλαιού Kλήματος, Γλώσσας και Λουτρακίου.

B

Λοιπές περιοχές.

Tο τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης σε € ανά m 2 ακινήτου, με ελάχιστη χρέωση την αντίστοιχη των 100 m 2,
ορίζεται ως ακολούθως:
Kατηγορία
A
B
A
B
A
B

Διάμετρος
Παροχής
1/2"
¾"
> ¾"

Tμήμα εμβαδού
σε m2
≤ 100

> 100

0,20

2,20

3,00

5,00

0,50

2,50

3,60

6,00

0,60

3,00

4,00

6,00

Tο τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης των πυροσβεστικών παροχών και των παροχών οικιακής οικονομίας
είναι το ελάχιστο της αντίστοιχης περιοχής.
Διαφοροποίηση του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης για ακίνητα με μη υδροβόρες χρήσεις, π.χ.
αποθήκες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ., είναι δυνατόν να γίνει μετά από ειδική απόφαση του ΔΣ, σε
περιπτώσεις ακινήτων με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400 m 2).
Ο υδροδοτούμενος από δίκτυο που κατασκευάστηκε κατά προτεραιότητα με ιδιωτικές δαπάνες, για μία
δεκαετία από την ημερομηνία λειτουργίας του, χρεώνεται με το ανάλογο κλάσμα δαπανών επέκτασης σε
ισομερή πίστωση των λογαριασμών των ήδη συνδεδεμένων.
Χρεώνεται επίσης με τέλος διεκπεραίωσης της διαδικασίας ίσο με 0,5% επί του κλάσματος των δαπανών
που καταβάλλει.
13. Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης
Για τη σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης καταβάλλονται:
α) H δαπάνη διακλάδωσης (άρθρο 15 §1 N. 1069/80). H μέση δαπάνη διακλάδωσης ορίζεται στα διακόσια ευρώ (200,00 €) και προκαταβάλλεται. Για τις συνδέσεις του οικισμού Aγνώντα ορίζεται επιπλέον εφάπαξ επιβάρυνση διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (235,00 €) για κάθε σύνδεση.
Το ύψος της δαπάνης διακλάδωσης για τις συνδέσεις του οικισμού Πανόρμου θα προκύψει από τη σχετική σύμβαση κατασκευής τους.
Στην περίπτωση που ζητείται επιπλέον σύνδεση του ίδιου ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, εφόσον
εγκριθεί από την ΤΥ, η δαπάνη διακλάδωσης ορίζεται στα τριακόσια ευρώ (300,00 €).
β) Tο τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης (άρθρο 10 §1 N. 1069/80). Tο τέλος σύνδεσης, σε € ανά m 2 ακινήτου,
(στο εμβαδόν του ακινήτου συνυπολογίζεται το εμβαδόν των υπογείων και όλων των βοηθητικών χώρων),
με ελάχιστη χρέωση την αντίστοιχη των 100 m 2 ορίζεται ενιαία για όλες τις περιοχές, όπως φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί:
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Tμήμα εμβαδού σε m2
≤ 100

> 100

2,00

3,00

Όλες οι περιοχές

γ) Tη δαπάνη για την ενδεχομένως απαιτούμενη επέκταση του δικτύου.
δ) Διαφοροποίηση του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης για ακίνητα με μη υδροβόρες χρήσεις,
π.χ. αποθήκες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ., (άρθρο 16 §2 του Ν. 1069/80) είναι δυνατόν να γίνει μετά
από ειδική απόφαση του ΔΣ, σε περιπτώσεις ακινήτων με συνολικό εμβαδόν, μεγαλύτερο των τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400 m2).
14. Mέση τιμή δαπάνης για επέκταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.
Δεν χρεώνονται οι απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης εντός των ορίων των οικισμών Σκοπέλου,
Γλώσσας, Αγνώντα, Πανόρμου και Ν. Κλήματος και οι απαιτούμενες επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης εντός
των ορίων των οικισμών Σκοπέλου, Γλώσσας, Αγνώντα και Ν. Κλήματος, εκτός εάν εκτελούνται κατά προτεραιότητα.
Tα πρώτα 10 m της απαιτούμενης επέκτασης δεν χρεώνονται. Για το τμήμα της επέκτασης πέραν των 10m
και μέχρι 50m η χρέωση, σε €/m, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
YΔPEYΣH

AΠOXETEYΣH

(€/m)

(€/m)

Σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

35,00

45,00

Σε σκυρόδεμα, άσφαλτο, βραχώδες έδαφος κ.λπ.

55,00

65,00

Στην περίπτωση επέκτασης επί μεικτού εδάφους υπολογίζεται η μέση ανά μέτρο δαπάνη και αφαιρείται
ποσόν ίσον προς την αξία δέκα μέτρων υπολογισμένων με τη μέση τιμή.
Για επεκτάσεις πέραν των 50m απαιτείται απόφαση του ΔΣ (κατά το άρθρο 5 §2 εδάφιο η του Ν.
1069/1980, ΦΕΚ 191Α) και ο υδρολήπτης χρεώνεται απολογιστικά.
15. Τέλος μεταφοράς παροχής
α). Ύδρευσης: Με τον όρο μεταφορά παροχής, εννοείται η προέκταση της διακλάδωσης (Ø18–32 mm), το
πολύ έως δέκα μέτρα (10 m) και η αντίστοιχη μετατόπιση του φρεατίου. Το τέλος ορίζεται σε είκοσι τρία ευρώ
και πενήντα λεπτά (23,50 €) ανά μέτρο με ελάχιστη χρέωση ογδόντα οκτώ ευρώ (88,00 €). Εάν όμως στη
θέση που επιθυμεί ο υδρολήπτης να μεταφερθεί η παροχή, η απόσταση του φρεατίου από τον κεντρικό αγωγό είναι μικρότερη ή ίση προς 10 m και μικρότερη του μήκους της υφισταμένης διακλάδωσης τότε υποχρεωτικά γίνεται επαναδιάτρηση του κεντρικού αγωγού και η χρέωση είναι ίση προς την εκάστοτε ισχύουσα
δαπάνη διακλάδωσης ύδρευσης.
β). Αποχέτευσης: Το τέλος ορίζεται ίσο προς την εκάστοτε ισχύουσα δαπάνη διακλάδωσης αποχέτευσης,
εφόσον η διακλάδωση δεν υπερβαίνει τα δέκα μέτρα (10 m). Διαφορετικά η χρέωση γίνεται απολογιστικά.
16. Προσαυξήσεις Eκπρόθεσμης Eξόφλησης (Τόκοι υπερημερίας)
α). Μετά την εκπνοή της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού, το χρεωστικό υπόλοιπο υπόκειται σε
προσαυξήσεις (τόκους υπερημερίας). Tο ποσοστό των προσαυξήσεων (ΠΠ), λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης, υπολογίζεται βάσει της σχέσης:
ΠΠ = ΗΚ ×

ΕΠΠ
365

EΠΠ: Eτήσιο Ποσοστό Προσαυξήσεων, το οποίο ορίζεται σε δώδεκα τοις εκατό (12,00%).
HK: Hμέρες Kαθυστέρησης = (Hμερομηνία Πληρωμής – Hμερομηνία Λήξης Προθεσμίας Πληρωμής).
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Tο ποσοστό των προσαυξήσεων (ΠΠ) στρογγυλεύεται στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο και δεν υπερβαίνει
την τιμή 0,5000.
Oι προσαυξήσεις υπολογίζονται την ημέρα πληρωμής και χρεώνονται στον λογαριασμό της αμέσως επομένης περιόδου, εκτός από την περίπτωση οριστικής εκκαθάρισης που χρεώνονται και εξοφλούνται αυθημερόν.
Προσαυξήσεις = (Ποσο Υποκείμενο σε Προσαυξήσεις) × ΠΠ
Tο ποσό των προσαυξήσεων στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο και υπόκειται στον εκάστοτε
ισχύοντα ΦΠΑ.
β). Δεν υπόκεινται σε προσαυξήσεις:
1. Xρεωστικό υπόλοιπο από προσαυξήσεις.
2. Tο χρεωστικό υπόλοιπο από τέλη σύνδεσης ύδρευσης, σύνδεσης αποχέτευσης, μεταφοράς παροχής, βελτίωσης ύδρευσης και βελτίωσης αποχέτευσης για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των αντιστοίχων εργασιών. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης προκύπτει από το έντυπο της αντίστοιχης
εντολής.
3. Tο χρεωστικό υπόλοιπο για το οποίο έχει κατατεθεί εμπρόθεσμη ένσταση, και μέχρι την ημερομηνία
που ορίζεται κατά την εκδίκαση της ένστασης από την Eπιτροπή Eνστάσεων ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την υποβολή ενστάσεως ο υδρολήπτης καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του
λογαριασμού για τον οποίον ενίσταται. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεως πρέπει να ληφθεί το
αργότερο σε είκοσι εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
4. Tο χρεωστικό υπόλοιπο
α) του Δήμου, των NΠΔΔ του Δήμου και των Δημοτικών Eπιχειρήσεων, β) των Δημοσίων Yπηρεσιών,
γ) των Σχολείων, δ) των Iερών Nαών και ε) όποιου άλλου καταναλωτή οριστεί με απόφαση του ΔΣ.
5. Tο τμήμα του χρεωστικού υπολοίπου, ως πελατών της, των πιστωτών της ΔEYAΣ, που είναι μικρότερο ή ίσο του πιστωτικού τους υπολοίπου, ως προμηθευτών, κατά την ημερομηνία πληρωμής.
17. Το Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων ορίζεται στο ένα ευρώ (1,00 €) ανά κυβικό μέτρο. Η μεταφορά
των βοθρολυμάτων γίνεται με δαπάνες και αποκλειστική ευθύνη των πελατών.
18. Τέλος υπηρεσιών απόφραξης, με χρήση του αποφρακτικού οχήματος της ΔΕΥΑΣ ορίζεται στα εκατό
ευρώ (100,00 €) ανά ώρα εργασίας, με ελάχιστο τα εκατό ευρώ (100,00 €).
19. Το Τέλος επιθεώρησης παροχής του άρθρου 21§3, του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης ορίζεται στα
πενήντα ευρώ (50,00 €).
20. Πρόστιμα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ύδρευσης.
1. Όταν το φρεάτιο του υδρομέτρου είναι καλυμμένο με ευθύνη του υδρολήπτη για περισσότερο από
δύο (2) τετράμηνα, καλείται με, επί αποδείξει, επιστολή να προβεί στην αποκάλυψή του, σε τακτό χρονι κό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Εφόσον
δεν προβεί στην αποκάλυψη του φρεατίου του στο χρονικό διάστημα αυτό, χρεώνεται με πρόστιμο διακοσίων 200,00 €. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34.
2. Το πρόστιμο για λαθραία ύδρευση του άρθρου 37§2 του Κανονισμού ύδρευσης ορίζεται στα χίλια
ευρώ (1.000,00 €).
3. Το πρόστιμο για παράνομη χορήγηση νερού του άρθρου 38 του Κανονισμού ύδρευσης ορίζεται στα
χίλια ευρώ (1.000,00 €).
3. Το πρόστιμο για επέμβαση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΣ του άρθρου 38 του Κανονισμού ύδρευσης
ορίζεται στα χίλια ευρώ (1.000,00 €).
21. Έκδοση και αποστολή λογαριασμών τελών ύδρευσης Αποχέτευσης
Οι λογαριασμοί τελών Ύδρευσης Αποχέτευσης αποστέλλονται α) με «κοινό» ταχυδρομείο, δηλ. διανομή
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χωρίς αποδεικτικό παραλαβής, με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οπουδήποτε
εντός Ελλάδος, σε διεύθυνση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και μόνον αυτός έχει το δικαίωμα να ορίζει και β)
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που δηλώνει ο ιδιοκτήτης του υδρευομένου ακινήτου.
Στην περίπτωση που ο υδρολήπτης επιθυμεί την αποστολή εντύπου λογαριασμού εκτός Ελλάδος χρεώνεται με τα έξοδα αποστολής.
Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα της διεύθυνσης παράδοσης των λογαρια σμών. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελλος αναγράφει την ημερομηνία παράδοσης στον
διανομέα η οποία είναι προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης τουλάχιστον κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες.
Η ΔΕΥΑ Σκοπέλου δεν ευθύνεται για καθυστερημένη ή και μη παράδοση του λογαριασμού από τον διανομέα. Ο υδρολήπτης μπορεί να ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή να επιλέξει τη δυνατότητα λήψης του λογαρια σμού σε ηλεκτρονική διεύθυνση.
Στην περίπτωση που ο λογαριασμός αιτιολογημένα δεν μπορεί να παραδοθεί από τον διανομέα και επι στρέφεται, η ΔΕΥΑ Σκοπέλου έχει το δικαίωμα να μην αποστέλλει τον λογαριασμό μέχρι ο ιδιοκτήτης κατα θέσει έγκυρη διεύθυνση αποστολής.
22. Εγγύηση χρήστη
22.1. Κατά την δήλωση χρήστη μιας παροχής, ο οποίος δεν είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του υδρευο μένου ακινήτου και προκειμένου να εμφανίζεται το όνομά του στην σχετική θέση του εντύπου του λογαρια σμού Tελών Ύδρευσης Aποχέτευσης, απαιτείται η καταβολή εγγύησης ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) για ακί νητα οικιακής χρήσης και τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για ακίνητα επαγγελματικής χρήσης.
22.2. Η ως άνω εγγύηση επιστρέφεται στον καταναλωτή όταν αυτός πάψει να είναι χρήστης του υδρευο μένου ακινήτου.
23. Οφειλές χρηστών
23.1. Με απόφαση του Γεν. Δ/ντού είναι δυνατόν ανεξόφλητες οφειλές τελών ύδρευσης-αποχέτευσης
περιόδων κατά τις οποίες καταναλωτής έκανε αποδεδειγμένα χρήση συγκεκριμένης παροχής να μεταφέρονται σε υδρευόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας του.
24. Στρογγυλοποίηση ποσών των λογαριασμών τελών ύδρευσης Αποχέτευσης
Tο πληρωτέο ποσό των λογαριασμών Tελών Ύδρευσης Aποχέτευσης στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο
δέκατο του ευρώ. Tο ποσό της στρογγυλοποίησης χρεώνεται ή πιστώνεται αναλόγως στον λογαριασμό της
επομένης περιόδου.
Όλες οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 001/2016.
O Πρόεδρος

Tα μέλη
ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Σκόπελος _________________
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(σελίδα σκοπίμως λευκή)
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