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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού  ςμβοςλίος ηηρ 
Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ: Σεο 16/10/2018 Ζμέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΖΖ: Έγγξαθε        Ζμεπομηνία: 12/10/2018 
 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα έξι (6) 
 

1) Σηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο Σύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Τζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο Σύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο Σπιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) Σβέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο Σύκβνπινο, Μέινο 
6) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαπξνπνύινπ Σνθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ, Μέινο, 

 
ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΖ 22-333/16.10.2018 

Σιμολογιακή πολιηική έηοςρ 2019. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΡΧΣΟ ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 
κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο θ. Ηιίαο Αβξακίδεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.. 
θαηέζεζε πξνηάζεηο γηα ηελ δηακόξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ έηνπο 2019. 

Οη πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ έηνπο 2018 όπσο ίζρπε από ην 2016 γηα ην έηνο 
2019 έρνπλ σο εμήο: 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηόκεηξν πξνο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο  
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320  
Email: deyakil@otenet.gr, info@deyak.gr Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 
Κυδικοποίηζη ηιμολογιακήρ πολιηικήρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ, έηοςρ 2019. 

 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Έσονηαρ ςπότη: 

Σελ κε αξηζκό 15-162/15.11.2016 απόθαζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ΑΓΑ: 7ΦΓΟΛΚ8-ΔΡ9 
 
 
Ζ Σιμολογιακή πολιηική έηοςρ 2019 διαμοπθώνεηαι υρ ακολούθυρ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ): 

Η ηηκνιόγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θσδηθνπνηείηαη ζηηο εμήο καηηγοπίερ: 
1. Σηκνιόγεζε ύδξεπζεο. 

2. Σηκνιόγεζε απνρέηεπζεο 

3. Σηκνιόγεζε εξγαζηώλ 

4. Λνηπά ηέιε θαη δηθαηώκαηα 

5. Δηδηθά ηηκνιόγηα 

6. Σηκνιόγεζε νξγαληζκώλ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη θνηλσθειώλ θνξέσλ. 

7. Σηκνιόγεζε πγξώλ απνβιήησλ 

8. Σηκνιόγεζε αλαιύζεσλ. 

 
ε θάζε θαηεγνξία ηα δεδνκέλα πνπ ηζρύνπλ είλαη: 
 

1. Σιμολόγηζη ύδπεςζηρ: 

 

1.1. ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΚΓΟΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ 

Οη ινγαξηαζκνί εθδίδνληαη: 

Αλά δίκελν ζηε ΓΔ Κηιθίο. 

Αλά ηξίκελν ζηηο ΓΔ Γαιιηθνύ, Γντξάλεο, Κξνπζίσλ, Μνπξηώλ, Πηθξνιίκλεο θαη Υέξζνπ 

Καηακέηξεζε πδξνκέηξσλ γίλεηαη αλά ηεηξάκελν ζηελ ΓΔ Κηιθίο θαη αλά εμάκελν ζηηο ινηπέο ΓΔ. 

 

1.2. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 

1. ΓΔ Κιλκίρ 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (κςβικά μέηπα ανά 
ηεηπάμηνο) 

0-40 41-80 81-160 >160 

ΣΗΜΖ ΝΔΡΟΤ (ζε εςπώ, συπίρ ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

 
2. ΛΟΗΠΔ ΓΔ (Γαλλικού, Γοφπάνηρ, Κποςζίυν, Μοςπιών, Πικπολίμνηρ και Υέπζος) 

 
Σα ηέιε ύδξεπζεο ησλ παξαπάλσ Γεκνηηθώλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο πνπ ζπλελώζεθαλ κε ην 
πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο» είλαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κηιθίο κε αξηζκό: 
413/2011 κε εκεξνκελία 2/11/2011 θαη ζέκα: «Καθοπιζμόρ ηελών ύδπεςζηρ για ηο έηορ 2012». 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΚΤΒΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 
ανά ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

ΓΑΛΛΙΚΟ, ΓΟΨΡΑΝΗ, ΚΡΟΤΙΑ, 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΥΔΡΟ, ΜΟΤΡΙΧΝ 

ΜΔΥΡΙ 500 0,22 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ 1.000 0,28 

 

 Σν πάγην ύδξεπζεο είλαη: 

 Γηα ηελ ΓΔ Κηιθίο 2,00€ αλά κήλα.  

 Γηα ηηο ινηπέο ΓΔ Κηιθίο 1,5€ αλά κήλα.  

 ε δεκόζηα θηίξηα θαη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο δελ επηβάιιεηαη εηδηθό ηέινο θαη ηέινο απνρέηεπζεο 
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ε όλο ηο Γήμο Κιλκίρ: 

 

 Σν εηδηθό ηέινο ηνπ λόκνπ 1069/80 είλαη ίζν κε 80% ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ.  

 Ο Φ.Π.Α. πνπ επηβάιιεηαη ζηελ θαηαλάισζε λεξνύ είλαη 13%. 

 Ο Φ.Π.Α. ηνπ παγίνπ θαη ηνπ εηδηθνύ ηέινπο είλαη 24%. 

 

ηα κηηνοηποθικά πάπκα θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν 
απνζηάζεηο από νηθηζκνύο ε ηηκή ηνπ λεξνύ θαζνξίδεηαη ζε 0,22 ΔΤΡΧ αλά θπβηθό ρσξίο θιηκάθσζε. 
 

2. Σιμολόγηζη αποσέηεςζηρ: 

 

 Σν πάγην απνρέηεπζεο είλαη 2,5€ γηα ηελ πόιε ηνπ Κηιθίο θαη 2€ γηα ηνπο νηθηζκνύο  αλά κήλα.  

 Σν ηέινο απνρέηεπζεο ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα (ΓΚ) Κηιθίο είλαη ίζν κε ην 100% ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ. 
(απόθαζη 56/2000). 

 ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο (ΣΚ) Βαπηηζηή, Καζηαλεώλ, Κξεζηώλεο, Μεγάιεο Βξύζεο θαη Υσξπγίνπ ην 
ηέινο απνρέηεπζεο – βηνινγηθνύ θαζνξίδεηαη ζην 60% ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ. 

 ηηο ΣΚ Γξνζάηνπ, Κνξπθήο θαη Νέαο άληαο  ηα ηέιε απνρέηεπζεο είλαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κηιθίο κε αξηζκό: 415/2011 κε εκεξνκελία 2/11/2011 κε ζέκα: 
«Καζνξηζκόο ηέινπο απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2012» θαη αλέξρνληαη ζε 60€ αλά έηνο πξν ΦΠΑ. 

 Ο Φ.Π.Α. ηνπ παγίνπ θαη ηνπ ηέινπο ρξήζεο ηεο απνρέηεπζεο είλαη 24%. 

 Σν εηδηθό ηέινο απνρέηεπζεο, θαζνξίδεηαη ζην δηπιάζην από ην ηέινο γηα νηθηαθή ρξήζε, γηα ηα ρεκηθώο 
αδξαλνπνηεκέλα ιύκαηα από ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ βηνηερληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
παξνρεηεύνληαη ζηνλ θεληξηθό αγσγό αθαζάξησλ (απόθαζη 19/2001). 

 

 

3. Σιμολόγηζη επγαζιών: 

 

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ 

Η απόθξαμε πνιπθαηνηθίαο ρξεώλεηαη 90,00 ΔΤΡΧ, κνλνθαηνηθίαο 50,00 ΔΤΡΧ.  

 

3.2. ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 

 Η ηνπνζέηεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξνπ ρξεώλεηαη 30,00 ΔΤΡΧ καδί κε ην πδξόκεηξν. 

 Ο επαλέιεγρνο πδξνκέηξνπ (κε δνθηκαζηηθό πδξόκεηξν) ρξεώλεηαη 5,00 ΔΤΡΧ. 

 Η επαλαζύλδεζε κεηά από δηαθνπή ή από αίηεζε ηνπ δεκόηε ρξεώλεηαη 15,00 ΔΤΡΧ. 

 

3.3. ΘΡΑΤΔΗ ΑΓΧΓΧΝ - ΓΗΑΡΡΟΔ 

Οη εξγαζίεο, απνθαηάζηαζεο δηαξξνώλ θιπ. Υξεώλνληαη κε ην πνζό ησλ 200,00 €, αλεμαξηήησο ηνπ όγθνπ 
εξγαζίαο γηα αγσγνύο δηακέηξνπ έσο θαη 125 mm. Δθόζνλ ν αγσγόο είλαη δηακέηξνπ κεγαιύηεξεο ησλ 125 
mm, ην πνζό θαζνξίδεηαη ζε 400,00 ΔΤΡΧ. 

 

3.4. ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 
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Γηα ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο ησλ αγσγώλ εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο επηβαξύλεηαη ν θαηαλαισηήο κε ην πνζό 
ησλ 3,00 ΔΤΡΧ αλά κέηξν. Σν κήθνο ιακβάλεηαη από ηα όξηα ηνπ ζρεδίνπ πόιεο.    

ε πθηζηάκελν αγσγό επέθηαζεο ύδξεπζεο εθηόο ζρεδίνπ θάζε λέα ζύλδεζε ηηκνινγείηαη κε επηπιένλ 100€ 
πιένλ ησλ ηειώλ ύδξεπζεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηα εληόο ζρεδίνπ αθίλεηα 
 

4. Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα: 

4.1. ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΔΧΝ 

Σέλορ (δικαίυμα) ζύνδεζηρ με ηο δίκηςο ύδπεςζηρ (κόζηορ άδειαρ ζύνδεζηρ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΓΔΖ ΔΧ ΣΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ). 

Η ρξέσζε ησλ αδεηώλ ύδξεπζεο καδί κε ηηο εξγαζίεο έσο ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή, θνζηνινγείηαη κε βάζε 
ηε δηάκεηξν ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο σο εμήο: 

 

Γιάμεηπορ αγυγού ζύνδεζηρ Σιμή ζε ΔΤΡΧ συπίρ ΦΠΑ. 

     Έσο ½ ίληζεο        300,00 (συπίρ θπεάηιο) 

     Έσο ½ ίληζεο        380,00 (με θπεάηιο 40 Υ 40 και ςδπόμεηπο) 

     Έσο ¾ ίληζεο        500,00 (συπίρ θπεάηιο) 

     Έσο ¾ ίληζεο        580,00 (με θπεάηιο 40 Υ 40 και ςδπόμεηπο) 

     Έσο 1 ίληζεο  980,00 

     Έσο 2 ίληζεο 1650,00 

Όηαλ δελ εθηεινύληαη εξγαζίεο γηα ηελ ζύλδεζε ύδξεπζεο κε ην θεληξηθό δίθηπν, ην πνζό κεηώλεηαη θαηά 
140,00 ΔΤΡΧ. 

Όπνπ δελ ππάξρεη ζηήιε λεξνύ, ηνπνζεηείηαη ςποσπευηικά θπεάηιο, έξυ από ηο οικόπεδο, ηνπ νπνίνπ 
ην θόζηνο έρεη σο εμήο: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ (€) 

ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 ΥΧΡΙ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΥΧΡΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
(ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΦΡΔΑΣΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ) 

20,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 98,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 1/2’’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΥΧΡΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 71,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 117,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 3/4’’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΥΧΡΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 84,00 

ΦΡΔΑΣΙΟ 50*50 ΥΧΡΙ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΥΧΡΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
(ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΦΡΔΑΣΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ) 

60,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 163,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 50*50 2* 3/4’’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 196,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 50*50 1‘’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 173,00 

ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΦΡΔΑΣΙΟΤ,   

 

Σέλορ (δικαίυμα) ζύνδεζηρ με ηο δίκηςο αποσέηεςζηρ (κόζηορ άδειαρ ζύνδεζηρ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΓΔΖ ΔΧ ΣΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ). 

Η άδεηα θαη νη εξγαζίεο ζύλδεζεο από ηνλ θεληξηθό απνρεηεπηηθό αγσγό, κέρξη ηε ξπκνηνκηθή γξακκή κε ην 
δίθηπν απνρέηεπζεο, θνζηνινγείηαη κε βάζε ηελ νιηθή επηθάλεηα νξόθσλ (ηεηξαγσληθά κέηξα αθαιπούνηαι 
ηο ςπόγειο (εθόζον δεν παποσεηεύεηαι),  σο αθνινύζσο: 
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Ολική επιθάνεια οπόθυν (ημ) Σιμολόγηζη ανά ηεηπ. μέηπο ζε ΔΤΡΧ 

Από 0 έσο 350 3.78 

Από 351 έσο 500 3.47 

Από 501 έσο 850 3.22 

Από 851 θαη πάλσ 3,10 

 

Σν ειάρηζην πνζό θαηαβνιήο γηα ηελ άδεηα ζύλδεζεο απνρέηεπζεο, είλαη γηα 70 ηεηξαγσληθά κέηξα  
δνκεκέλνπ ρώξνπ. 

Δθόζον δεν εκηελούνηαι οι επγαζίερ ζύνδεζηρ από ηη ΓΔΤΑ Κιλκίρ ηο ηέλορ αποσέηεςζηρ 
μειώνεηαι καηά 140,00 ΔΤΡΧ.  

Γηα λα γίλνπλ νη ζπλδέζεηο ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο πξέπεη λα εθδνζεί ε άδεηα (λα εμνθιεζεί ν 
ινγαξηαζκόο). Ο ρξόλνο ζύλδεζεο είλαη ην αξγόηεξν ζε έλα κήλα από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο, 
εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ απαηηείηαη επέθηαζε δηθηύνπ. ηα ηέιε ύδξεπζεο πξνζηίζεηαη θαη ε αγνξά ησλ 
πδξνκέηξσλ. (απόθαζη 51/2000). 

ε εθηόο ζρεδίνπ επαγγεικαηηθά θηίξηα, ηα ηέιε ζύλδεζεο απνρέηεπζεο κεηώλνληαη ζην 60% (εμήληα ηνηο 
εθαηόλ) ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ ηειώλ.  

Δμαηξνύληαη ηα θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο θαη ηα μελνδνρεία. 

 

4.2. ΔΓΓΤΖΔΗ ΔΝΟΗΚΗΑΣΧΝ 

ε Πεξίπησζε ελνηθίαζεο αθηλήηνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ηνπ νλόκαηνο ηνπ ελνηθηαζηή ζην 
εηδνπνηεηήξην θαη ζηελ θαξηέια θαηαλαισηή παξάιιεια κε ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε κε θαηαβνιή εγγύεζεο 
100,00 ΔΤΡΧ γηα νηθίεο θαη 200,00 ΔΤΡΧ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (θέληξα καδηθήο εζηίαζεο θαη 
δηαζθέδαζεο θαη ρώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, θαζαξηζηήξηα, βελδηλάδηθα κε πιπληήξην, πιπληήξηα πάζεο 
θύζεσο θιπ). 

Ζ εγγύηζη παπακπαηείηαι άηοκα και επιζηπέθεηαι με ηην εκκαθάπιζη ηος λογαπιαζμού καηά ηη λήξη 
ηος ζςμβολαίος ενοικίαζηρ.  

ε πεξίπησζε παξαρώξεζεο αθηλήηνπ ζε ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ δελ απαηηείηαη θαηαβνιή εγγύεζεο, 
αιιά παξακέλεη ε ζπλππεπζπλόηεηα. 

ε πεξίπησζε ρξήζεο αθηλήηνπ από ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ, κπνξεί λα πξνζηίζεηαη ην όλνκα ηνπ 
ρξήζηε ρσξίο ηελ θαηαβνιή εγγύεζεο. 

Δλνηθηαζηέο πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε επαλαζύλδεζεο θαη θαηέβαιαλ ηελ εγγύεζε, κε ηελ απνρώξεζή ηνπο 
από ην κίζζην δηαθόπηεηαη ε ζύλδεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ηδηνθηήηε 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο δηαθνπήο πδξνδόηεζεο, ην πάγην επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ην ρξνληθό 
δηάζηεκα θαηαλάισζεο ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνξά. 

Αληηκεηώπηζε αλεμόθιεησλ νθεηιώλ από ελνηθηαζηέο 

ε πεξηπηώζεηο αληηδηθίαο κεηαμύ ελνηθηαζηώλ θαη νθεηιεηώλ ε εκπινθή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εμαληιείηαη ζηα 
εμήο: 
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Δθόζνλ ππάξρεη ην όλνκα ρξήζηε, ν ηδηνθηήηεο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ην ινγαξηαζκό. Σν ππόινηπν 
ηεο νθεηιήο είλαη απαηηεηό από ηνλ ρξήζηε θαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 
πξνβιέπεη ν ΚΔΓΔ (θώδηθαο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ) γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.  

Δθόζνλ ππάξρεη ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ή ηξίηνπ, επεηδή ε ΓΔΤΑ Κηιθίο βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ζύλζεηα 
ζέκαηα (όπσο απαηηήζεηο νηθνλνκηθέο από ηδηνθηήηεο, ελνηθηαζηήξηα ζπκβόιαηα κε ζεσξεκέλα κε άιιεο 
εκεξνκελίεο από απηέο πνπ δεηείηαη λα αθαηξεζεί ε αμία ηνπ λεξνύ, αλαγξαθή ζηνπο ινγαξηαζκνύο λεξνύ 
νλόκαηνο δηαθνξεηηθνύ από ηνπ ηδηνθηήηε, απιήξσηα ελνίθηα θιπ. ε εκπινθή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο λα 
εμαληιείηαη ζηελ:  

Α) απαίηεζε ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ από ηνλ ηδηνθηήηε 

Β) Σελ έθδνζε βεβαίσζεο ηεο νθεηιήο ζε όπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα απαηηήζεη ην πνζό ηεο νθεηιήο 
θαη λα ην απνδώζεη ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

 

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ 

1. Παξάλνκε ζύλδεζε (θινπή λεξνύ) θαη απνρέηεπζεο: Δπηβάιιεηαη πξόζηηκν 300,00 ΔΤΡΧ. ε 
πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηεο θινπήο είλαη κεγάιν, κε απόθαζε ην Γ.. κπνξεί λα απνζηαιεί ζηελ 
εηζαγγειία γηα ηα πεξαηηέξσ. 

2. Παξαβίαζε ζθξαγίδαο ή ηαηλίαο αζθαιείαο πδξνκέηξνπ: Δπηβάιιεηαη πξόζηηκν 30,00 ΔΤΡΧ  

3. Παξάλνκε πδξνιεςία από ππξνζβεζηηθό θξνπλό: Δπηβάιιεηαη πξόζηηκν 200,00 ΔΤΡΧ 

 

4.4. ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΛΟΓΧ ΟΦΔΗΛΖ 

Η πδξνδόηεζε δηαθόπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ απιήξσηνη ινγαξηαζκνί γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο,  είηε 
ην πνζό ηεο νθεηιήο ππεξβαίλεη ην όξην ηνπ ΚΔΓΔ (293 επξώ). 

Πξηλ ηελ δηαθνπή πδξνδόηεζεο ν θαηαλαισηήο ελεκεξώλεηαη γξαπηά, κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

Κάζε ελέξγεηα πξηλ θαη θαηά ηελ δηαθνπή θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθό έληππν, γηα λα ππάξρεη ηζηνξηθό ηεο 
ππόζεζεο θαη ελεκέξσζε ζε θάζε ελδηαθεξόκελν. 

Οη πδξνλνκείο, δύλαληαη λα κε αθαηξνύλ ην πδξόκεηξν θαηαλαισηή, εάλ δηαπηζηώζνπλ όηη ππάξρεη 
ζνβαξόο ιόγνο πγείαο. Η ρξήζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο ζα γίλεηαη κε θεηδώ, πνιύ πεξηνξηζκέλα θαη κε 
πςειό αίζζεκα επζύλεο.  

O Πξόεδξνο επηρείξεζεο, ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ν γεληθόο δηεπζπληήο δύλαληαη λα δεηνύλ εγγξάθσο ηελ 
αλαζηνιή δηαθνπήο πδξνδόηεζεο θάπνηνπ θαηαλαισηή πνπ απεπζύλεηαη ζε απηνύο θαη δεηά δηεπθόιπλζε. 
ε απηή ηελ  πεξίπησζε αλαγξάθεηαη επθξηλώο ζην έληππν δηαθνπήο πδξνδόηεζεο όηη αλαζηέιιεηαη ε 
δηαθνπή κε εληνιή ησλ αλσηέξσ.   

 

4.5. ΤΝΓΔΖ ΤΓΡΔΤΖ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΧΝ. 

Γηα λα πδξνδνηεζεί αγξνηεκάρην επξηζθόκελν εθηόο  ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ή ηνπ νηθηζκνύ, πξέπεη λα ππάξρεη 
θηίζκα λόκηκα πθηζηάκελν. Η ύδξεπζε ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο παξέρεηαη γηα λα θαιύςεη θπξίσο ηελ 
νηθηαθή ρξήζε ηνπ λεξνύ θαη δεπηεξεπόλησο ηηο ινηπέο ρξήζεηο. 
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5. Διδικά ηιμολόγια: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ (ΚΣ) 

5.1. (ΑΜΔΑ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΗ) 

Καζνξίδνληαη εηδηθά κεησκέλα ηηκνιόγηα ζε εππαζείο νκάδεο  κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

1. Ζ μείυζη ζε όλερ ηιρ πεπιπηώζειρ είναι 50% ηηρ αξίαρ ηος λογαπιαζμού για ηα ππώηα 25 
κςβικά μέηπα καηανάλυζηρ νεπού ηο μήνα. 

2. Η έθπησζε δίδεηαη κόλν γηα ηελ θύξηα θαηνηθία ηνπ δηθαηνύρνπ,  ηδηόθηεηε ή ελνηθηαδόκελε θαη κόλν 
ζε ινγαξηαζκό ζηνλ νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλνο σο θαηαλαισηήο. 

3. Κάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππαρζεί ζε κηα θαη κόλν εππαζή νκάδα. 
4. Η ηζρύο ηεο έθπησζεο είλαη εηήζηα θαη δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ. Αξρίδεη από ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ηζρύεη κέρξη ηελ 30ε Απγνύζηνπ θάζε έηνπο. Γηα ηε ζπλέρηζε 
απαηηείηαη επαλππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

1. Έληππε αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
2. Σίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην ζπκβόιαην ηεο θύξηαο θαηνηθίαο. 
3. Δθθαζαξηζηηθό ηεο δήισζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο. 
4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
5. Πηζηνπνηεηηθό ΚΔΠΑ γηα ΑΜΔΑ 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΚΣ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ σο νηθνλνκηθά αδύλακνη λννύληαη νη ππόρξενη πνπ ην νηθνγελεηαθό εηήζην 
εηζόδεκα ηνπο: 

Γελ μεπεξλά ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6000) επξώ, πξνζαπμαλόκελν θαηά είθνζη ηνηο εθαηό (20%) γηα ηε 
ζύδπγν θαη γηα θάζε αλήιηθν ή πξνζηαηεπόκελν παηδί.  

Σν θαζνξηζζέλ απηό εηζνδεκαηηθό όξην απμάλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
αηόκσλ κε αλαπεξία 67% θαη άλσ.   

Χο εηζόδεκα λνείηαη ην θνξνινγνύκελν πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό θαη ην απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν 
κε εηδηθό ηξόπν. 

5.2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ - ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ 

Απιθμόρ ηέκνυν Έκπηυζη 

3 40% γηα ηα πξώηα 20 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

4 50% γηα ηα πξώηα 25 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

5 60% γηα ηα πξώηα 30 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

6 70% γηα ηα πξώηα 35 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

7 80% γηα ηα πξώηα 40 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

8 90% γηα ηα πξώηα 45 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα  

9 Απαιιαγή γηα ηα πξώηα 55 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

9 θαη πάλσ Γηα θάζε πξνζηαηεπόκελν κέινο πέξαλ ησλ 9 πξνζηίζεληαη 10 θπβηθά 
κέηξα λεξνύ αλά κήλα 
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

1. Έληππε αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
2. Σίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην ζπκβόιαην ηεο θύξηαο θαηνηθίαο. 
3. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
 
 

α. ΛΟΗΠΔ ΔΚΠΣΧΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ. 

Α) ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγεγξακκέλε πνζόηεηα λεξνύ ζην πδξόκεηξν είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηνπ 
κέζνπ όξνπ ηεο επνρηθήο θαηαλάισζεο ηα ηξία ηειεπηαία έηε (πρ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο), ε έθπησζε  ζηα 
ηέιε ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 
Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη: 

1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη ην ιόγν πνπ δεηά κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ. 
2. Έθζεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ γηα ην εύινγν ηνπ αηηήκαηνο. 
3. Απόθαζε ηνπ Γ.. γηα απνδνρή ή απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. 

 
Σν πνζό κείσζεο είλαη 30% ηεο νθεηιήο.  
Δθόζνλ ν θαηαλαισηήο αλήθεη ζε εππαζή θαηεγνξία πνιηηώλ (άπνξνο, πνιύηεθλνο - ηξίηεθλνο, 
καθξνρξόληα άλεξγνο, ΑΜΔΑ), ε έθπησζε κπνξεί λα αλέιζεη ζην 50%.  
 
Β) ε πεξίπησζε ραιαζκέλνπ πδξνκέηξνπ, ν ινγαξηαζκόο κεηώλεηαη ζην κέζν όξν ηεο επνρηθήο 
θαηαλάισζεο ηα ηξία ηειεπηαία έηε, ζύκθσλα κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 Γηα πνζά έσο 300 επξώ, κε βεβαίσζε – πηζηνπνίεζε ηνπ αξκνδίνπ ηερληθνύ ππαιιήινπ ή 
πδξνλνκέα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ε νπνία  ζα ζπλππνγξάθεηαη θαη από κεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Γηα πνζά άλσ ησλ 300 επξώ ε απόθαζε κείσζεο ζα εγθξίλεηαη από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

β. ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΔ ΟΦΔΗΛΔ. 

Ιζρύεη ε απόθαζε 142/2017. 

Κάζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο ΓΔΤΑ ζα εθαξκόδεηαη άκεζα. 

 

6. Σιμολόγηζη οπγανιζμών εςπύηεπος δημόζιος ηομέα και κοινυθελών θοπέυν.: 

 

6.1. ηα δεκόζηα θηίξηα ε ηηκή ηνπ λεξνύ έρεη σο εμήο: 

Γηα ηε Γ.Δ. Κηιθίο: 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (κςβικά μέηπα ανά ηεηπάμηνο) 0-40 41-80 81-160 >160 

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙ 0,84 0,98 1,29 1,43 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,72 0,84 1,10 1,22 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΥΧΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,54 0,63 0,83 0,92 

 

Γηα ηηο ινηπέο Γ.Δ.: 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (κςβικά μέηπα ανά εξάμηνο) 0-500 >500 

 ΟΙΚΙΜΟΙ ΥΧΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,40 0,50 

 ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  0,53 0,67 
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6.2. ηπαηιυηικέρ μονάδερ 

ηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ηζρύεη ζηαζεξή ηηκή ρσξίο θιηκάθην σο εμήο:  

Γηα ην Γήκν Κηιθίο: 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (κςβικά μέηπα ανά δίμηνο) Σιμή (Δ/κμ) 

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙ 1,12 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,96 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΥΧΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,72 

 

 

7. Σιμολόγηζη ςγπών αποβλήηυν: 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ (€) 

Βνζξνιύκαηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο δεκνηώλ – 
θαηαλαισηώλ πξνεξρόκελα από ηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ 
Γήκνπ Κηιθίο 

Κςβικά μέηπα 0,70 

Βνζξνιύκαηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο άιισλ δήκσλ ηνπ 
λνκνύ Κηιθίο 

Κςβικά μέηπα 1,20 

Απόβιεηα ηξίησλ  Κςβικά μέηπα BOD5/300 X 1,20 

 

 Η ηηκνιόγεζε ησλ  ιπκάησλ ησλ θαηαλαισηώλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα γίλεηαη κέζσ ινγαξηαζκώλ 
ύδξεπζεο θαη δελ ζα εηζπξάηηεηαη από ηξίηνπο (κεηαθνξείο  βνζξνιπκάησλ). 

 Η ηηκνιόγεζε ησλ ππνινίπσλ ζα γίλεηαη από ηνπο κεηαθνξείο. Κάζε άιιε ξύζκηζε ζα γίλεηαη θαηόπηλ 
εηδηθήο ζπκθσλίαο κε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 

8. Σιμολόγηζη αναλύζευν: 

 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΝΔΡΟΤ 

 Σιμέρ ζε εςπώ 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΟΣΑ ΓΗΑ ΗΓΗΧΣΔ 

ΡH 4   5   

ΥΡΧΜΑ 3   4   

ΘΟΛΔΡΟΣΗΣΑ 3   4   

ΑΓΧΓΙΜΟΣΗΣΑ 4   5   

ΟΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ 10   12   

ΑΒΔΣΙΟ 7   8   

ΜΑΓΝΗΙΟ 7   8   

ΥΑΛΚΟ 7   8   

ΙΓΗΡΟ 7   8   

ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ 7   8   

ΜΑΓΓΑΝΙΟ 7   8   

ΥΛΧΡΙΟΝΣΑ 7   8   

ΘΔΙΙΚΑ 7   8   

ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΣΗΣΑ 6   7   

ΝΙΣΡΙΚΑ 10   12   
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ΝΙΣΡΧΓΗ 10   12   

ΑΜΜΧΝΙΑΚΑ 10   12   

ΥΛΧΡΙΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ 7   8   

ΦΘΟΡΙΟ 7   8   

ΑΙΧΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ 3   4   

   

ΤΝΟΛΟ 133   157   

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ 100 120 

   

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ   

ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΣΗΡΙΑ 37oC 7   8   

ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒAKTΗΡΙΟΔΙΓΗ 7   8   

ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΔΙΓΗ KOΠΡΑΝΧΝ 7   8   

   

ΤΝΟΛΟ 21 24 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ 20 20 

 

ΑΝΑΛΤΔΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ   

BOD 20 22 

COD 20 22 

DO 5 6 

ΚΑΛΙΟ 7 8 

ΝΑΣΡΙΟ 7 8 

ΟΛΙΚΑ ΣΔΡΔΑ ΔΝ ΓΙΑΛΤΔΙ 5 6 

ΣΡΔΠΣΟΚΟΚΚΟΙ ΚΟΠΡΑΝΧΝ 7 8 

 
Μηα πιήξεο κηθξνβηνινγηθή θαη θπζηθνρεκηθή αλάιπζε λεξνύ ζα θνζηίδεη κε ηελ έθπησζε: 
 

1) Γηα ΟΣΑ 120€ ζπλ ΦΠΑ 24% θαη  
2) Γηα ηδηώηεο 140€ ζπλ ΦΠΑ 24%. Οη κεκνλσκέλεο αλαιύζεηο ζα ηηκνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

επηκέξνπο ηηκέο. 
 
Σα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά 15€ όηαλ ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη από ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Τν Δ.Σ. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:  

1. Σελ κε αξηζκό 15-162/15-11-2016 απόθαζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

2. Σν άξζξν 25 ηνπ λόκνπ 1069/1980 (ΦΔΚ 191/1980 ηεύρνο Α΄) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ 

Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο». 

3. Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

αποφάσισε  και  εγκπίνει ομόφωνα 

 Τελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2019, κε ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ αιιαγώλ 

όπσο δηακνξθώζεθαλ, ε νπνία θσδηθνπνηείηαη σο εμήο: 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηόκεηξν πξνο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο  
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320  
Email: deyakil@otenet.gr, info@deyak.gr Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 
Κυδικοποίηζη ηιμολογιακήρ πολιηικήρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ, έηοςρ 2019. 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

Σελ κε αξηζκό 15-162/15.11.2016  απόθαζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ΑΓΑ: 7ΦΓΟΛΚ8-ΔΡ9 

 
 
Ζ Σιμολογιακή πολιηική έηοςρ 2019 διαμοπθώνεηαι υρ ακολούθυρ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ): 

Η ηηκνιόγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θσδηθνπνηείηαη ζηηο εμήο καηηγοπίερ: 
9. Σηκνιόγεζε ύδξεπζεο. 

10. Σηκνιόγεζε απνρέηεπζεο 

11. Σηκνιόγεζε εξγαζηώλ 

12. Λνηπά ηέιε θαη δηθαηώκαηα 

13. Δηδηθά ηηκνιόγηα 

14. Σηκνιόγεζε νξγαληζκώλ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη θνηλσθειώλ θνξέσλ. 

15. Σηκνιόγεζε πγξώλ απνβιήησλ 

16. Σηκνιόγεζε αλαιύζεσλ. 

 
ε θάζε θαηεγνξία ηα δεδνκέλα πνπ ηζρύνπλ είλαη: 
 

1. Σιμολόγηζη ύδπεςζηρ: 

 

1.3. ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΚΓΟΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ 

Οη ινγαξηαζκνί εθδίδνληαη: 

Αλά δίκελν ζηε ΓΔ Κηιθίο. 

Αλά ηξίκελν ζηηο ΓΔ Γαιιηθνύ, Γντξάλεο, Κξνπζίσλ, Μνπξηώλ, Πηθξνιίκλεο θαη Υέξζνπ 

Καηακέηξεζε πδξνκέηξσλ γίλεηαη αλά ηεηξάκελν ζηελ ΓΔ Κηιθίο θαη αλά εμάκελν ζηηο ινηπέο ΓΔ. 

 

1.4. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 

3. ΓΔ Κιλκίρ 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (κςβικά μέηπα ανά 
ηεηπάμηνο) 

0-40 41-80 81-160 >160 

ΣΗΜΖ ΝΔΡΟΤ (ζε εςπώ, συπίρ ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

 
4. ΛΟΗΠΔ ΓΔ (Γαλλικού, Γοφπάνηρ, Κποςζίυν, Μοςπιών, Πικπολίμνηρ και Υέπζος) 

 
Σα ηέιε ύδξεπζεο ησλ παξαπάλσ Γεκνηηθώλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο πνπ ζπλελώζεθαλ κε ην 
πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο» είλαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κηιθίο κε αξηζκό: 
413/2011 κε εκεξνκελία 2/11/2011 θαη ζέκα: «Καθοπιζμόρ ηελών ύδπεςζηρ για ηο έηορ 2012». 

mailto:deyakil@otenet.gr
mailto:info@deyak.gr
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΚΤΒΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 
ανά ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

ΓΑΛΛΙΚΟ, ΓΟΨΡΑΝΗ, ΚΡΟΤΙΑ, 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΥΔΡΟ, ΜΟΤΡΙΧΝ 

ΜΔΥΡΙ 500 0,22 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ 1.000 0,28 

 

 Σν πάγην ύδξεπζεο είλαη: 

 Γηα ηελ ΓΔ Κηιθίο 2,00€ αλά κήλα.  

 Γηα ηηο ινηπέο ΓΔ Κηιθίο 1,5€ αλά κήλα.  

 ε δεκόζηα θηίξηα θαη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο δελ επηβάιιεηαη εηδηθό ηέινο θαη ηέινο απνρέηεπζεο 

 

ε όλο ηο Γήμο Κιλκίρ: 

 

 Σν εηδηθό ηέινο ηνπ λόκνπ 1069/80 είλαη ίζν κε 80% ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ.  

 Ο Φ.Π.Α. πνπ επηβάιιεηαη ζηελ θαηαλάισζε λεξνύ είλαη 13%. 

 Ο Φ.Π.Α. ηνπ παγίνπ θαη ηνπ εηδηθνύ ηέινπο είλαη 24%. 

 

ηα κηηνοηποθικά πάπκα θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν 
απνζηάζεηο από νηθηζκνύο ε ηηκή ηνπ λεξνύ θαζνξίδεηαη ζε 0,22 ΔΤΡΧ αλά θπβηθό ρσξίο θιηκάθσζε. 
 

2. Σιμολόγηζη αποσέηεςζηρ: 

 

 Σν πάγην απνρέηεπζεο είλαη 2,5€ γηα ηελ πόιε ηνπ Κηιθίο θαη 2€ γηα ηνπο νηθηζκνύο  αλά κήλα.  

 Σν ηέινο απνρέηεπζεο ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα (ΓΚ) Κηιθίο είλαη ίζν κε ην 100% ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ. 
(απόθαζη 56/2000). 

 ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο (ΣΚ) Βαπηηζηή, Καζηαλεώλ, Κξεζηώλεο, Μεγάιεο Βξύζεο θαη Υσξπγίνπ ην 
ηέινο απνρέηεπζεο – βηνινγηθνύ θαζνξίδεηαη ζην 60% ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ. 

 ηηο ΣΚ Γξνζάηνπ, Κνξπθήο θαη Νέαο άληαο  ηα ηέιε απνρέηεπζεο είλαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κηιθίο κε αξηζκό: 415/2011 κε εκεξνκελία 2/11/2011 κε ζέκα: 
«Καζνξηζκόο ηέινπο απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2012» θαη αλέξρνληαη ζε 60€ αλά έηνο πξν ΦΠΑ. 

 Ο Φ.Π.Α. ηνπ παγίνπ θαη ηνπ ηέινπο ρξήζεο ηεο απνρέηεπζεο είλαη 24%. 

 Σν εηδηθό ηέινο απνρέηεπζεο, θαζνξίδεηαη ζην δηπιάζην από ην ηέινο γηα νηθηαθή ρξήζε, γηα ηα ρεκηθώο 
αδξαλνπνηεκέλα ιύκαηα από ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ βηνηερληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
παξνρεηεύνληαη ζηνλ θεληξηθό αγσγό αθαζάξησλ (απόθαζη 19/2001). 

 

 

3. Σιμολόγηζη επγαζιών: 

 

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ 

Η απόθξαμε πνιπθαηνηθίαο ρξεώλεηαη 90,00 ΔΤΡΧ, κνλνθαηνηθίαο 50,00 ΔΤΡΧ.  

 

3.2. ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 

 Η ηνπνζέηεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξνπ ρξεώλεηαη 30,00 ΔΤΡΧ καδί κε ην πδξόκεηξν. 
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 Ο επαλέιεγρνο πδξνκέηξνπ (κε δνθηκαζηηθό πδξόκεηξν) ρξεώλεηαη 5,00 ΔΤΡΧ. 

 Η επαλαζύλδεζε κεηά από δηαθνπή ή από αίηεζε ηνπ δεκόηε ρξεώλεηαη 15,00 ΔΤΡΧ. 

 

3.3. ΘΡΑΤΔΗ ΑΓΧΓΧΝ - ΓΗΑΡΡΟΔ 

Οη εξγαζίεο, απνθαηάζηαζεο δηαξξνώλ θιπ. Υξεώλνληαη κε ην πνζό ησλ 200,00 €, αλεμαξηήησο ηνπ όγθνπ 
εξγαζίαο γηα αγσγνύο δηακέηξνπ έσο θαη 125 mm. Δθόζνλ ν αγσγόο είλαη δηακέηξνπ κεγαιύηεξεο ησλ 125 
mm, ην πνζό θαζνξίδεηαη ζε 400,00 ΔΤΡΧ. 

 

3.4. ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 

Γηα ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο ησλ αγσγώλ εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο επηβαξύλεηαη ν θαηαλαισηήο κε ην πνζό 
ησλ 3,00 ΔΤΡΧ αλά κέηξν. Σν κήθνο ιακβάλεηαη από ηα όξηα ηνπ ζρεδίνπ πόιεο.    

ε πθηζηάκελν αγσγό επέθηαζεο ύδξεπζεο εθηόο ζρεδίνπ θάζε λέα ζύλδεζε ηηκνινγείηαη κε επηπιένλ 100€ 
πιένλ ησλ ηειώλ ύδξεπζεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηα εληόο ζρεδίνπ αθίλεηα 
 

4. Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα: 

4.1. ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΔΧΝ 

Σέλορ (δικαίυμα) ζύνδεζηρ με ηο δίκηςο ύδπεςζηρ (κόζηορ άδειαρ ζύνδεζηρ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΓΔΖ ΔΧ ΣΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ). 

Η ρξέσζε ησλ αδεηώλ ύδξεπζεο καδί κε ηηο εξγαζίεο έσο ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή, θνζηνινγείηαη κε βάζε 
ηε δηάκεηξν ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο σο εμήο: 

 

Γιάμεηπορ αγυγού ζύνδεζηρ Σιμή ζε ΔΤΡΧ συπίρ ΦΠΑ. 

     Έσο ½ ίληζεο        300,00 (συπίρ θπεάηιο) 

     Έσο ½ ίληζεο        380,00 (με θπεάηιο 40 Υ 40 και ςδπόμεηπο) 

     Έσο ¾ ίληζεο        500,00 (συπίρ θπεάηιο) 

     Έσο ¾ ίληζεο        580,00 (με θπεάηιο 40 Υ 40 και ςδπόμεηπο) 

     Έσο 1 ίληζεο  980,00 

     Έσο 2 ίληζεο 1650,00 

Όηαλ δελ εθηεινύληαη εξγαζίεο γηα ηελ ζύλδεζε ύδξεπζεο κε ην θεληξηθό δίθηπν, ην πνζό κεηώλεηαη θαηά 
140,00 ΔΤΡΧ. 

Όπνπ δελ ππάξρεη ζηήιε λεξνύ, ηνπνζεηείηαη ςποσπευηικά θπεάηιο, έξυ από ηο οικόπεδο, ηνπ νπνίνπ 
ην θόζηνο έρεη σο εμήο: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ (€) 

ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 ΥΧΡΙ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΥΧΡΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
(ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΦΡΔΑΣΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ) 

20,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 98,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 1/2’’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΥΧΡΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 71,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 117,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 40*40 3/4’’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΥΧΡΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 84,00 

ΦΡΔΑΣΙΟ 50*50 ΥΧΡΙ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΥΧΡΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
(ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΦΡΔΑΣΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ) 

60,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 163,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 50*50 2* 3/4’’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 196,00 
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ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΙΟ 50*50 1‘’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 173,00 

ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΦΡΔΑΣΙΟΤ,   

 

Σέλορ (δικαίυμα) ζύνδεζηρ με ηο δίκηςο αποσέηεςζηρ (κόζηορ άδειαρ ζύνδεζηρ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΓΔΖ ΔΧ ΣΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ). 

Η άδεηα θαη νη εξγαζίεο ζύλδεζεο από ηνλ θεληξηθό απνρεηεπηηθό αγσγό, κέρξη ηε ξπκνηνκηθή γξακκή κε ην 
δίθηπν απνρέηεπζεο, θνζηνινγείηαη κε βάζε ηελ νιηθή επηθάλεηα νξόθσλ (ηεηξαγσληθά κέηξα αθαιπούνηαι 
ηο ςπόγειο (εθόζον δεν παποσεηεύεηαι),  σο αθνινύζσο: 

 

Ολική επιθάνεια οπόθυν (ημ) Σιμολόγηζη ανά ηεηπ. μέηπο ζε ΔΤΡΧ 

Από 0 έσο 350 3.78 

Από 351 έσο 500 3.47 

Από 501 έσο 850 3.22 

Από 851 θαη πάλσ 3,10 

 

Σν ειάρηζην πνζό θαηαβνιήο γηα ηελ άδεηα ζύλδεζεο απνρέηεπζεο, είλαη γηα 70 ηεηξαγσληθά κέηξα  
δνκεκέλνπ ρώξνπ. 

Δθόζον δεν εκηελούνηαι οι επγαζίερ ζύνδεζηρ από ηη ΓΔΤΑ Κιλκίρ ηο ηέλορ αποσέηεςζηρ 
μειώνεηαι καηά 140,00 ΔΤΡΧ.  

Γηα λα γίλνπλ νη ζπλδέζεηο ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο πξέπεη λα εθδνζεί ε άδεηα (λα εμνθιεζεί ν 
ινγαξηαζκόο). Ο ρξόλνο ζύλδεζεο είλαη ην αξγόηεξν ζε έλα κήλα από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο, 
εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ απαηηείηαη επέθηαζε δηθηύνπ. ηα ηέιε ύδξεπζεο πξνζηίζεηαη θαη ε αγνξά ησλ 
πδξνκέηξσλ. (απόθαζη 51/2000). 

ε εθηόο ζρεδίνπ επαγγεικαηηθά θηίξηα, ηα ηέιε ζύλδεζεο απνρέηεπζεο κεηώλνληαη ζην 60% (εμήληα ηνηο 
εθαηόλ) ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ ηειώλ.  

Δμαηξνύληαη ηα θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο θαη ηα μελνδνρεία. 

 

4.2. ΔΓΓΤΖΔΗ ΔΝΟΗΚΗΑΣΧΝ 

ε Πεξίπησζε ελνηθίαζεο αθηλήηνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ηνπ νλόκαηνο ηνπ ελνηθηαζηή ζην 
εηδνπνηεηήξην θαη ζηελ θαξηέια θαηαλαισηή παξάιιεια κε ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε κε θαηαβνιή εγγύεζεο 
100,00 ΔΤΡΧ γηα νηθίεο θαη 200,00 ΔΤΡΧ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (θέληξα καδηθήο εζηίαζεο θαη 
δηαζθέδαζεο θαη ρώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, θαζαξηζηήξηα, βελδηλάδηθα κε πιπληήξην, πιπληήξηα πάζεο 
θύζεσο θιπ). 

Ζ εγγύηζη παπακπαηείηαι άηοκα και επιζηπέθεηαι με ηην εκκαθάπιζη ηος λογαπιαζμού καηά ηη λήξη 
ηος ζςμβολαίος ενοικίαζηρ.  

ε πεξίπησζε παξαρώξεζεο αθηλήηνπ ζε ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ δελ απαηηείηαη θαηαβνιή εγγύεζεο, 
αιιά παξακέλεη ε ζπλππεπζπλόηεηα. 

ε πεξίπησζε ρξήζεο αθηλήηνπ από ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ, κπνξεί λα πξνζηίζεηαη ην όλνκα ηνπ 
ρξήζηε ρσξίο ηελ θαηαβνιή εγγύεζεο. 

Δλνηθηαζηέο πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε επαλαζύλδεζεο θαη θαηέβαιαλ ηελ εγγύεζε, κε ηελ απνρώξεζή ηνπο 
από ην κίζζην δηαθόπηεηαη ε ζύλδεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ηδηνθηήηε 
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ε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο δηαθνπήο πδξνδόηεζεο, ην πάγην επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ην ρξνληθό 
δηάζηεκα θαηαλάισζεο ηεο πεξηόδνπ πνπ αθνξά. 

Αληηκεηώπηζε αλεμόθιεησλ νθεηιώλ από ελνηθηαζηέο 

ε πεξηπηώζεηο αληηδηθίαο κεηαμύ ελνηθηαζηώλ θαη νθεηιεηώλ ε εκπινθή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εμαληιείηαη ζηα 
εμήο: 

Δθόζνλ ππάξρεη ην όλνκα ρξήζηε, ν ηδηνθηήηεο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ην ινγαξηαζκό. Σν ππόινηπν 
ηεο νθεηιήο είλαη απαηηεηό από ηνλ ρξήζηε θαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 
πξνβιέπεη ν ΚΔΓΔ (θώδηθαο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ) γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.  

Δθόζνλ ππάξρεη ην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ή ηξίηνπ, επεηδή ε ΓΔΤΑ Κηιθίο βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ζύλζεηα 
ζέκαηα (όπσο απαηηήζεηο νηθνλνκηθέο από ηδηνθηήηεο, ελνηθηαζηήξηα ζπκβόιαηα κε ζεσξεκέλα κε άιιεο 
εκεξνκελίεο από απηέο πνπ δεηείηαη λα αθαηξεζεί ε αμία ηνπ λεξνύ, αλαγξαθή ζηνπο ινγαξηαζκνύο λεξνύ 
νλόκαηνο δηαθνξεηηθνύ από ηνπ ηδηνθηήηε, απιήξσηα ελνίθηα θιπ. ε εκπινθή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο λα 
εμαληιείηαη ζηελ:  

Α) απαίηεζε ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ από ηνλ ηδηνθηήηε 

Β) Σελ έθδνζε βεβαίσζεο ηεο νθεηιήο ζε όπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα απαηηήζεη ην πνζό ηεο νθεηιήο 
θαη λα ην απνδώζεη ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

 

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ 

1. Παξάλνκε ζύλδεζε (θινπή λεξνύ) θαη απνρέηεπζεο: Δπηβάιιεηαη πξόζηηκν 300,00 ΔΤΡΧ. ε 
πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηεο θινπήο είλαη κεγάιν, κε απόθαζε ην Γ.. κπνξεί λα απνζηαιεί ζηελ 
εηζαγγειία γηα ηα πεξαηηέξσ. 

2. Παξαβίαζε ζθξαγίδαο ή ηαηλίαο αζθαιείαο πδξνκέηξνπ: Δπηβάιιεηαη πξόζηηκν 30,00 ΔΤΡΧ  

3. Παξάλνκε πδξνιεςία από ππξνζβεζηηθό θξνπλό: Δπηβάιιεηαη πξόζηηκν 200,00 ΔΤΡΧ 

 

4.4. ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΛΟΓΧ ΟΦΔΗΛΖ 

Η πδξνδόηεζε δηαθόπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ απιήξσηνη ινγαξηαζκνί γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο,  είηε 
ην πνζό ηεο νθεηιήο ππεξβαίλεη ην όξην ηνπ ΚΔΓΔ (293 επξώ). 

Πξηλ ηελ δηαθνπή πδξνδόηεζεο ν θαηαλαισηήο ελεκεξώλεηαη γξαπηά, κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ. 

Κάζε ελέξγεηα πξηλ θαη θαηά ηελ δηαθνπή θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθό έληππν, γηα λα ππάξρεη ηζηνξηθό ηεο 
ππόζεζεο θαη ελεκέξσζε ζε θάζε ελδηαθεξόκελν. 

Οη πδξνλνκείο, δύλαληαη λα κε αθαηξνύλ ην πδξόκεηξν θαηαλαισηή, εάλ δηαπηζηώζνπλ όηη ππάξρεη 
ζνβαξόο ιόγνο πγείαο. Η ρξήζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο ζα γίλεηαη κε θεηδώ, πνιύ πεξηνξηζκέλα θαη κε 
πςειό αίζζεκα επζύλεο.  

O Πξόεδξνο επηρείξεζεο, ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ν γεληθόο δηεπζπληήο δύλαληαη λα δεηνύλ εγγξάθσο ηελ 
αλαζηνιή δηαθνπήο πδξνδόηεζεο θάπνηνπ θαηαλαισηή πνπ απεπζύλεηαη ζε απηνύο θαη δεηά δηεπθόιπλζε. 
ε απηή ηελ  πεξίπησζε αλαγξάθεηαη επθξηλώο ζην έληππν δηαθνπήο πδξνδόηεζεο όηη αλαζηέιιεηαη ε 
δηαθνπή κε εληνιή ησλ αλσηέξσ.   
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4.5. ΤΝΓΔΖ ΤΓΡΔΤΖ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΧΝ. 

Γηα λα πδξνδνηεζεί αγξνηεκάρην επξηζθόκελν εθηόο  ηνπ ζρεδίνπ πόιεο ή ηνπ νηθηζκνύ, πξέπεη λα ππάξρεη 
θηίζκα λόκηκα πθηζηάκελν. Η ύδξεπζε ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο παξέρεηαη γηα λα θαιύςεη θπξίσο ηελ 
νηθηαθή ρξήζε ηνπ λεξνύ θαη δεπηεξεπόλησο ηηο ινηπέο ρξήζεηο. 

 

5. Διδικά ηιμολόγια: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ (ΚΣ) 

5.1. (ΑΜΔΑ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΗ) 

Καζνξίδνληαη εηδηθά κεησκέλα ηηκνιόγηα ζε εππαζείο νκάδεο  κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

5. Ζ μείυζη ζε όλερ ηιρ πεπιπηώζειρ είναι 50% ηηρ αξίαρ ηος λογαπιαζμού για ηα ππώηα 25 
κςβικά μέηπα καηανάλυζηρ νεπού ηο μήνα. 

6. Η έθπησζε δίδεηαη κόλν γηα ηελ θύξηα θαηνηθία ηνπ δηθαηνύρνπ,  ηδηόθηεηε ή ελνηθηαδόκελε θαη κόλν 
ζε ινγαξηαζκό ζηνλ νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλνο σο θαηαλαισηήο. 

7. Κάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππαρζεί ζε κηα θαη κόλν εππαζή νκάδα. 
8. Η ηζρύο ηεο έθπησζεο είλαη εηήζηα θαη δελ κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ. Αξρίδεη από ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο θαη ηζρύεη κέρξη ηελ 30ε Απγνύζηνπ θάζε έηνπο. Γηα ηε ζπλέρηζε 
απαηηείηαη επαλππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

6. Έληππε αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
7. Σίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην ζπκβόιαην ηεο θύξηαο θαηνηθίαο. 
8. Δθθαζαξηζηηθό ηεο δήισζεο θόξνπ εηζνδήκαηνο. 
9. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
10. Πηζηνπνηεηηθό ΚΔΠΑ γηα ΑΜΔΑ 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΚΣ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ σο νηθνλνκηθά αδύλακνη λννύληαη νη ππόρξενη πνπ ην νηθνγελεηαθό εηήζην 
εηζόδεκα ηνπο: 

Γελ μεπεξλά ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6000) επξώ, πξνζαπμαλόκελν θαηά είθνζη ηνηο εθαηό (20%) γηα ηε 
ζύδπγν θαη γηα θάζε αλήιηθν ή πξνζηαηεπόκελν παηδί.  

Σν θαζνξηζζέλ απηό εηζνδεκαηηθό όξην απμάλεηαη θαηά πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
αηόκσλ κε αλαπεξία 67% θαη άλσ.   

Χο εηζόδεκα λνείηαη ην θνξνινγνύκελν πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό θαη ην απαιιαζζόκελν ή θνξνινγνύκελν 
κε εηδηθό ηξόπν. 

5.2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ - ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ 

Απιθμόρ ηέκνυν Έκπηυζη 

3 40% γηα ηα πξώηα 20 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

4 50% γηα ηα πξώηα 25 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

5 60% γηα ηα πξώηα 30 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 
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6 70% γηα ηα πξώηα 35 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

7 80% γηα ηα πξώηα 40 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

8 90% γηα ηα πξώηα 45 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα  

9 Απαιιαγή γηα ηα πξώηα 55 θπβηθά κέηξα λεξνύ ην κήλα 

9 θαη πάλσ Γηα θάζε πξνζηαηεπόκελν κέινο πέξαλ ησλ 9 πξνζηίζεληαη 10 θπβηθά 
κέηξα λεξνύ αλά κήλα 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

4. Έληππε αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
5. Σίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην ζπκβόιαην ηεο θύξηαο θαηνηθίαο. 
6. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
 
 

α. ΛΟΗΠΔ ΔΚΠΣΧΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ. 

Α) ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγεγξακκέλε πνζόηεηα λεξνύ ζην πδξόκεηξν είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηνπ 
κέζνπ όξνπ ηεο επνρηθήο θαηαλάισζεο ηα ηξία ηειεπηαία έηε (πρ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο), ε έθπησζε  ζηα 
ηέιε ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 
Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη: 

4. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη ην ιόγν πνπ δεηά κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ. 
5. Έθζεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ γηα ην εύινγν ηνπ αηηήκαηνο. 
6. Απόθαζε ηνπ Γ.. γηα απνδνρή ή απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. 

 
Σν πνζό κείσζεο είλαη 30% ηεο νθεηιήο.  
Δθόζνλ ν θαηαλαισηήο αλήθεη ζε εππαζή θαηεγνξία πνιηηώλ (άπνξνο, πνιύηεθλνο - ηξίηεθλνο, 
καθξνρξόληα άλεξγνο, ΑΜΔΑ), ε έθπησζε κπνξεί λα αλέιζεη ζην 50%.  
 
Β) ε πεξίπησζε ραιαζκέλνπ πδξνκέηξνπ, ν ινγαξηαζκόο κεηώλεηαη ζην κέζν όξν ηεο επνρηθήο 
θαηαλάισζεο ηα ηξία ηειεπηαία έηε, ζύκθσλα κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 Γηα πνζά έσο 300 επξώ, κε βεβαίσζε – πηζηνπνίεζε ηνπ αξκνδίνπ ηερληθνύ ππαιιήινπ ή 
πδξνλνκέα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ε νπνία  ζα ζπλππνγξάθεηαη θαη από κεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Γηα πνζά άλσ ησλ 300 επξώ ε απόθαζε κείσζεο ζα εγθξίλεηαη από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

β. ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΔ ΟΦΔΗΛΔ. 

Ιζρύεη ε απόθαζε 142/2017. 

Κάζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο ΓΔΤΑ ζα εθαξκόδεηαη άκεζα. 

 

6. Σιμολόγηζη οπγανιζμών εςπύηεπος δημόζιος ηομέα και κοινυθελών θοπέυν.: 

 

6.1. ηα δεκόζηα θηίξηα ε ηηκή ηνπ λεξνύ έρεη σο εμήο: 

Γηα ηε Γ.Δ. Κηιθίο: 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (κςβικά μέηπα ανά ηεηπάμηνο) 0-40 41-80 81-160 >160 

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙ 0,84 0,98 1,29 1,43 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,72 0,84 1,10 1,22 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΥΧΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,54 0,63 0,83 0,92 
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Γηα ηηο ινηπέο Γ.Δ.: 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (κςβικά μέηπα ανά εξάμηνο) 0-500 >500 

 ΟΙΚΙΜΟΙ ΥΧΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,40 0,50 

 ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  0,53 0,67 

 

6.2. ηπαηιυηικέρ μονάδερ 

ηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ηζρύεη ζηαζεξή ηηκή ρσξίο θιηκάθην σο εμήο:  

Γηα ην Γήκν Κηιθίο: 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (κςβικά μέηπα ανά δίμηνο) Σιμή (Δ/κμ) 

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙ 1,12 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,96 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΥΧΡΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 0,72 

 

 

7. Σιμολόγηζη ςγπών αποβλήηυν: 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ (€) 

Βνζξνιύκαηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο δεκνηώλ – 
θαηαλαισηώλ πξνεξρόκελα από ηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ 
Γήκνπ Κηιθίο 

Κςβικά μέηπα 0,70 

Βνζξνιύκαηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο άιισλ δήκσλ ηνπ 
λνκνύ Κηιθίο 

Κςβικά μέηπα 1,20 

Απόβιεηα ηξίησλ  Κςβικά μέηπα BOD5/300 X 1,20 

 

 Η ηηκνιόγεζε ησλ  ιπκάησλ ησλ θαηαλαισηώλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα γίλεηαη κέζσ ινγαξηαζκώλ 
ύδξεπζεο θαη δελ ζα εηζπξάηηεηαη από ηξίηνπο (κεηαθνξείο  βνζξνιπκάησλ). 

 Η ηηκνιόγεζε ησλ ππνινίπσλ ζα γίλεηαη από ηνπο κεηαθνξείο. Κάζε άιιε ξύζκηζε ζα γίλεηαη θαηόπηλ 
εηδηθήο ζπκθσλίαο κε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 

8. Σιμολόγηζη αναλύζευν: 

 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΝΔΡΟΤ 

 Σιμέρ ζε εςπώ 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΟΣΑ ΓΗΑ ΗΓΗΧΣΔ 

ΡH 4   5   

ΥΡΧΜΑ 3   4   

ΘΟΛΔΡΟΣΗΣΑ 3   4   

ΑΓΧΓΙΜΟΣΗΣΑ 4   5   

ΟΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ 10   12   

ΑΒΔΣΙΟ 7   8   

ΜΑΓΝΗΙΟ 7   8   

ΥΑΛΚΟ 7   8   
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ΙΓΗΡΟ 7   8   

ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ 7   8   

ΜΑΓΓΑΝΙΟ 7   8   

ΥΛΧΡΙΟΝΣΑ 7   8   

ΘΔΙΙΚΑ 7   8   

ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΣΗΣΑ 6   7   

ΝΙΣΡΙΚΑ 10   12   

ΝΙΣΡΧΓΗ 10   12   

ΑΜΜΧΝΙΑΚΑ 10   12   

ΥΛΧΡΙΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ 7   8   

ΦΘΟΡΙΟ 7   8   

ΑΙΧΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ 3   4   

   

ΤΝΟΛΟ 133   157   

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ 100 120 

   

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ   

ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΣΗΡΙΑ 37oC 7   8   

ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒAKTΗΡΙΟΔΙΓΗ 7   8   

ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΔΙΓΗ KOΠΡΑΝΧΝ 7   8   

   

ΤΝΟΛΟ 21 24 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ 20 20 

 

ΑΝΑΛΤΔΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ   

BOD 20 22 

COD 20 22 

DO 5 6 

ΚΑΛΙΟ 7 8 

ΝΑΣΡΙΟ 7 8 

ΟΛΙΚΑ ΣΔΡΔΑ ΔΝ ΓΙΑΛΤΔΙ 5 6 

ΣΡΔΠΣΟΚΟΚΚΟΙ ΚΟΠΡΑΝΧΝ 7 8 

 
Μηα πιήξεο κηθξνβηνινγηθή θαη θπζηθνρεκηθή αλάιπζε λεξνύ ζα θνζηίδεη κε ηελ έθπησζε: 
 

3) Γηα ΟΣΑ 120€ ζπλ ΦΠΑ 24% θαη  
4) Γηα ηδηώηεο 140€ ζπλ ΦΠΑ 24%. Οη κεκνλσκέλεο αλαιύζεηο ζα ηηκνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

επηκέξνπο ηηκέο. 
 
Σα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά 15€ όηαλ ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη από ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-333/16.10.2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 
 

                                                                                   Γεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
                                                                                        Γήκαξρνο Κηιθίο 
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