
                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                               ΑΔΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                                                                       
      Από το πρακτικό της με αριθμό  της   15η /2012  συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης - Αποχέτευσης Αγρινίου.
                                   
                                          Αριθμός  απόφασης  69  /2012
 

    ΘΕΜΑ   Τιμολογιακή Πολιτική 2013

       Στο Αγρίνιο και στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α.Α. σήμερα την  17 του μήνα Δεκέμβρη
 του έτους 2012 ,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 18:30  συνήλθε   σε 
συνεδρίαση το Διοικ.Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ,  ύστερα απο την  712  / 12 -12-2012 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο.
        Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρών ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Γεώργιος 
Ζαμπάρας  και  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου ότι  σε  σύνολο επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα  6  ήτοι

Π α ρ ό ν τ ε ς
        
       Α π ό ν τ ε ς

1.   Γεώργιος Ζαμπάρας (Πρόεδρος)      Καραθανάση Ειρήνη 
2.   Σπύρος Σφυρής  (Αντ/δρος)        
3.   Δημήτριος  Σβεντζούρης       
4.   Χρήστος Σερίφης 
5.   Γρηγόρης Κατσούδας 
6.   Παναγιώτης Πέτροβας

  7.   
    
    Ο κ.Διευθυντής εισηγείται το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η 
Τιμολογιακή  πολιτική  έτους  2013  και  αναφέρει  την  εισήγηση  της  οικονομικής 
υπηρεσίας που έχει ως εξης :

Tο  τρέχον  τιμολόγιο  παραμένει  το  ίδιο  από   το  2009,    ΧΩΡΙΣ   ΚΑΜΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ,  που σημαίνει ότι το επόμενο έτος είναι η  Πέμπτη  συνεχόμενη χρονιά, 
που η  ΔΕΥΑ Αγρινίου δεν επιβάλλει καμία  αύξηση και καλείται  να  καλύψει από 
ίδιους πόρους όλες τις αυξήσεις της αγοράς όπως  καύσιμα, ρεύμα, καθώς και 
την αυξημένη  και  συστηματική  συντήρηση των δικτύων  και   αντλιοστασίων 
λόγω παλαιότητας   και διατήρηση αυτών σε πολύ καλή κατάσταση.

Από  τον  ιδρυτικό  Ν.1069/1980  (ΦΕΚ  Α-191)  άρθρο  11,  προκύπτει  και  το 
ειδικό  τέλος  80%  για  την  μελέτη,  κατασκευή  και  επέκταση  τεχνικών  έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης το οποίο ισχύει σε όλες τις ΔΕΥΑ, και είθισται να 
παρατείνεται  κάθε δεκαετία.  

Λόγω των συνθηκών που βιώνουμε ως έθνος έχει καθυστερήσει η σχετική 
νομοθετική ρύθμιση για ανανέωση της δεκαετίας.

Βάση του Τεχνικού Προγράμματος που σας επισυνάπτουμε είναι απολύτως 
απαραίτητα  τα  χρήματα  του  τέλους  για  την  κάλυψη  της  ίδιας  οικονομικής 
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συμμετοχής,  στα  Τεχνικά  Έργα  που  είναι  υποχρεωμένη  από  το  πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ να καταβάλει  η  ΔΕΥΑΑ.

Προτείνεται  εφόσον  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  γίνει  νομοθετική  ρύθμιση 
παράτασης, το ειδικό τέλος να ενσωματωθεί στην αξία νερού, το τιμολόγιο θα 
παραμείνει το ίδιο και με εξοικονόμηση προς τους δημότες της τάξεως περίπου 
του 2-3% που θα οφείλεται στο μειωμένο συντελεστή  ΦΠΑ  από 23% σε 13%, 
παράλληλα μειώνεται ο συντελεστής αποχέτευσης από 40% σε 23% για να μην 
υπάρξει αύξηση στα τιμολόγια. 

     Ο  κ.Πρόεδρος  δίνει  το  λόγο  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  να  συζητήσουν  και  να 
αποφασίσουν επι του θέματος.

Το   Δ/κό  Συμβούλιο  αφου  έλαβε  υπ'  όψιν  όσα  παραπάνω  εκτέθηκαν 
ομόφωνα                       α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την Τιμολογιακή  Πολιτική έτους 2013 ως έχει 
         
         ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
1 .                                                   ΑΓΡΙΝΙΟ

Κυβικά Αξία νερού
0 – 80 Μ3 0,706 €

81 Μ3  και άνω 1,224 €

Τέλος  Βιολογικού:  18,40 €  ετησίως  στις  περιοχές  που 
εξυπηρετούνται
Χρήση Αποχέτευσης:  23% της αξίας νερού (μόνο όταν 
διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης).
Ελάχιστη κατανάλωση: 10 Μ3

Έκδοση λογαριασμών ανά τρίμηνο.

2. ΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κυβικά Αξία νερού

0 - 105 Μ3 0,446 €
106 Μ3 και άνω 0,688 €

Τέλος  Βιολογικού:  18,40  €  ετησίως  στις  περιοχές  που 
εξυπηρετούνται
Χρήση Αποχέτευσης:   23% της αξίας νερού (μόνο όταν 
διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης).
Ελάχιστη κατανάλωση: 13 Μ3

Έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο.

3.  ΔΟΚΙΜΙ – ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑ  
Κυβικά Αξία νερού

0 – 160 Μ3 0,446 €
161 Μ3 και άνω 0,688 €
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Τέλος Βιολογικού:  18,40 € ετησίως στα Δ.Δ.  ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ,  όπου εξυπηρετούνται.
Χρήση Αποχέτευσης:   23% της αξίας νερού. (Μόνο όταν 
διέρχεται Αποχέτευση)
Ελάχιστη κατανάλωση: 20 Μ3

Έκδοση λογαριασμών ανά εξάμηνο.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ   – ΑΜΕΑ  

α)  Στους  πολύτεκνους  παρέχεται  έκπτωση  40  %  επί  του  λογαρασμού 
ύδρευσης και αποχέτευσης,  εξαιρείται το τέλος Βιολογικού Καθαρισμού.
 (Πολύτεκνος όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, 
Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αγρινίου και  λοιπών Τ. Διαμερισμάτων 
με ανήλικα τέκνα έως 18 ετών, ή τέκνα που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ έως 
την ηλικία των 25 ετών). 

β)  Σε  άτομα  με αναπηρία  80% και  άνω,  που είναι  Δημότες  και  μόνιμοι 
κάτοικοι  Δήμου  Αγρινίου,  και   λοιπών  Τ.  Διαμερισμάτων  παρέχεται 
έκπτωση 40%, επί του λογαριασμού ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Εξαιρείται το τέλος Βιολογικού Καθαρισμού.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

  Στο  Δημόσιο επιβάλλεται  ενιαία  τιμή  νερού  ανά  κυβικό.  Σύμφωνα με 
το έγγραφο του ΥΠΕΣΣΔΑ Α.Π.  52823/14-11-2006 ,  Γεν. Δ/νση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ, τμήμα φορολογικό (εγκύκλιος 48 ) 
το  οποίο  αναφέρει   ότι  οι  Δημόσιες  Υπηρεσίες  απαλλάσσονται  της 
υποχρέωσης  καταβολής  του  ειδικού  τέλους  80  %  και  του  τέλους 
αποχέτευσης,  κατόπιν  των  ανωτέρω  ακολουθεί   παρακάτω  ειδική 
τιμολόγηση του Δημοσίου : 

ΑΓΡΙΝΙΟ  Ανά  Κυβικό
1η  Κλίμακα 0,866 €
2η  Κλίμακα 1,494 €

ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  Ανά  Κυβικό
1η  Κλίμακα 0,546 €
2η  Κλίμακα 0,845 €

 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : 
 
Δικαίωμα σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης   75,04  €.
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Δικαίωμα σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης από υπάρχουσα παροχή  79,41  €.
     Το δικαίωμα σύνδεσης με δίκτυο αποχ/σης διαμορφώνεται ως εξής :
     Από 1-500 m3   0,33 €/m3
        501-1500 m3  0,34    >>
       1501 & άνω     0,46     >>
Για  επανασύνδεση  –  Διακοπή υδρομέτρου  –   διαμορφώνεται  σε 8,91 €.
Για έλεγχο καλής  λειτουργίας υδρομέτρου  7,14 €.
Παραβίαση σφραγίδας - παράνομη σύνδεση υδρομέτρου 42,02 €.
Εγγύηση  χρήσης  υδρομέτρου  ½’  σε  38 €.  Η εγγύηση  αυξάνεται  κατά  38 
€/ιντζα υδρομέτρου (3/4΄,1΄,11/4΄ κλπ).
  Εγγύηση υδρομέτρου για ενοικιαστές ακινήτων 76 €.
  Εγγύηση υδρομέτρου για Κτηνοτροφική – Επαγγελματική χρήση  300 €.
  Εγγύηση υδρομέτρου Βιομηχανικής χρήσης-Ειδικών κτιρίων  350 €.
  Για  προσωρινή  ή  εργοταξιακή  παροχή  εγγύηση  χρήσεως  υδρομέτρο 
διαμορφώνεται στις  0,21  €/m3 του όγκου οικοδομής, με ελάχιστη  χρέωση 
235,00 € .

  Για  ειδικές  περιπτώσεις  εξυπηρέτησης  δημοτών  (καθαρισμός  αγωγού 
παροχέτευσης) θα χρεώνεται  61,01 € /ώρα.

Η  εκκένωση  των  Βοθρολυμάτων  με  ιδιωτικό  βυτιοφόρο   από 
επαγγελματίες Βυτιοφορείς, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

      Επιπλέον χρεώνονται  ταχυδρομικά  σε κάθε λογαριασμό 0,52 €. 
Σε περίπτωση αλλαγής τελών των ΕΛΤΑ  διαμορφώνεται και η τιμή. 

    Τέλος επί των καθυστερούμενων λογ/σμών επιβάλλεται προσαύξηση 1 % 
για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι του ορίου του 50%.
      
Οι ως άνω τιμές πλην των εγγυήσεων επιβαρύνονται με τον ανάλογο ΦΠΑ.
                                                                                                  

                                                                       
                     Η  παρούσα απόφαση  έλαβε  αύξοντα  αριθμό   69 /2012
                     Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αγρίνιο      20 -  12 - 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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