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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, στην αριστερή πλευρά, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320
Email: deyakil@otenet.gr, info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κωδικοποίηση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ
Κιλκίς, έτους 2012.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 47/1999 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
2. Την με αριθμό 1/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
3. Την με αριθμό 18/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
4. Την με αριθμό 38/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
5. Την με αριθμό 56/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
6. Την με αριθμό 12/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
7. Την με αριθμό 19/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
8. Την με αριθμό 43/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
9. Την με αριθμό 81/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
10. Την με αριθμό  65/2002 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
11. Την με αριθμό  81/2003 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
12. Την με αριθμό  29/2004 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
13. Την με αριθμό  75/2005 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
14. Την με αριθμό 2005.12.02.09.01.56. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
15. Την με αριθμό 2006.12.06.09.01.73. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
16. Την με αριθμό 2007.12.06.10.01.60. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
17. Την με αριθμό 2008.12.08.09.01.50. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
18. Την με αριθμό 2011.02.02.02.01.02 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
19. Την με αριθμό 2011.12.13.12.01.77 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η Τιμολογιακή πολιτική έχει ως ακολούθως (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):

Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών κωδικοποιείται στις εξής κατηγορίες:
1. Τιμολόγηση ύδρευσης.
2. Τιμολόγηση αποχέτευσης
3. Τιμολόγηση εργασιών
4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα
5. Ειδικά τιμολόγια
6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων.
7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων
8. Τιμολόγηση στερεών αποβλήτων.
9. Τιμολόγηση αναλύσεων.
10. Τιμολόγηση νέων δημοτικών ενοτήτων

Σε κάθε κατηγορία τα δεδομένα, όπως ισχύουν για το έτος 2012 είναι:
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1. Τιμολόγηση ύδρευσης:

 Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο. (απόφαση 56/2000).

 Η χρέωση γίνεται ανά δίμηνο και κλιμακώνεται ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά
δίμηνο)

0-20 21-40 41-80 >80

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51

Ανάλογα με το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών τα τέλη διαφοροποιούνται με
βάση ειδικά τιμολόγια (άρθρο 26 Ν. 1069/80) όπως φαίνονται στο συνημμένο
πίνακα στο τέλος του εγγράφου (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ):

 Το πάγιο ύδρευσης είναι 4,00 € ανά δίμηνο.

 Η ελάχιστη χρέωση είναι 5 κυβικά ανά μήνα.

 Το ειδικό τέλος του νόμου 1069/80 είναι ίσο με 80% της αξίας του νερού.

(απόφαση 56/2000).

 Σε δημόσια κτίρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και

τέλος αποχέτευσης

 Το ΦΠΑ του νερού είναι 13%.

 Το ΦΠΑ του παγίου και του ειδικού τέλους είναι 23%.

Σε κτηνοτροφικά πάρκα και κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στις
προβλεπόμενες από το νόμο αποστάσεις από οικισμούς η τιμή του νερού
καθορίζεται σε 0,28 ΕΥΡΩ ανά κυβικό χωρίς κλιμάκωση.
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2. Τιμολόγηση αποχέτευσης

 Το πάγιο αποχέτευσης είναι 5 € για την πόλη και 4 € για τους οικισμούς  ανά

δίμηνο.

 Το τέλος αποχέτευσης είναι ίσο με το 100% της αξίας του νερού. (απόφαση
56/2000).

 Το ΦΠΑ του παγίου και της αποχέτευσης είναι 23%.

 Στους οικισμούς του Δήμου Κιλκίς, εκτός της Κρηστώνης,  επιβάλλεται τέλος
αποχέτευσης ίσο με το 30% της αξίας του νερού σε όσες οικίες είναι
συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης.

 Στον οικισμό Κρηστώνης το τέλος αποχέτευσης – βιολογικού καθορίζεται στο
60% της αξίας του νερού.

 Σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγών αποχέτευσης χρεώνεται κάθε
υδρόμετρο με το ποσό των 30,00 ΕΥΡΩ, για όσες οικοδομές δεν εκδόθηκαν
άδειες αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

 Το ειδικό τέλος αποχέτευσης, καθορίζεται στο διπλάσιο από το τέλος για
οικιακή χρήση, για τα χημικώς αδρανοποιημένα λύματα από τις παραγωγικές
δραστηριότητες των βιοτεχνικών επιχειρήσεων που παροχετεύονται στον
κεντρικό αγωγό ακαθάρτων (απόφαση 19/2001).

 Σε εκτός σχεδίου επαγγελματικά κτίρια, τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης
μειώνονται στο 60% (εξήντα τοις εκατόν) των εκάστοτε ισχυουσών τελών.
Εξαιρούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και τα ξενοδοχεία.
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3. Τιμολόγηση εργασιών

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Η απόφραξη πολυκατοικίας χρεώνεται 90,00 ΕΥΡΩ, μονοκατοικίας 50,00 ΕΥΡΩ.

Εάν το αίτημα υποβάλλεται και εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας, στο κόστος
προστίθενται 10,00 ΕΥΡΩ.

Για εκτός Δήμου Κιλκίς αποφράξεις, κάθε χρέωση χρεώνεται με 90,00 ΕΥΡΩ συν 1,5
ΕΥΡΩ ανά χιλιόμετρο, μετρούμενης της απόστασης από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

3.2. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

 Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται 30,00 ΕΥΡΩ μαζί με
το υδρόμετρο.

 Ο επανέλεγχος υδρομέτρου χρεώνεται 5,00 ΕΥΡΩ.

 Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται 15,00
ΕΥΡΩ.

 Το τέλος επανασύνδεσης διπλασιάζεται κάθε φορά με μέγιστο τα 120,00 ΕΥΡΩ
εφόσον ο ίδιος χρήσης εξακολουθεί να μη είναι συνεπής στην εξόφληση των
λογαριασμών.

3.3. ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΕΣ

 Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. Χρεώνονται με το ποσό των 200,00
€, ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας για αγωγούς διαμέτρου έως και 125 mm.
Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm, το ποσό
καθορίζεται σε 400,00 ΕΥΡΩ.

3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Για τις εργασίες επέκτασης των αγωγών εκτός σχεδίου πόλεως επιβαρύνεται ο
καταναλωτής με το ποσό των 3,00 ΕΥΡΩ ανά μέτρο. Το μήκος λαμβάνεται από τα
όρια του σχεδίου πόλης.

Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση
τιμολογείται με επιπλέον 100€ πλέον των τελών ύδρευσης που ισχύουν για τα εντός
σχεδίου ακίνητα
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4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα

4.1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική γραμμή,
κοστολογείται με βάση τη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης ως εξής:

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

     Έως ½ ίντσες 300,00 (χωρίς φρεάτιο)

     Έως ½ ίντσες 380,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και υδρόμετρο)

     Έως ¾ ίντσες 500,00 (χωρίς φρεάτιο)

     Έως ¾ ίντσες 580,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και υδρόμετρο)

     Έως 1 ίντσες 980,00

     Έως 2 ίντσες 1650,00

Όταν δεν εκτελούνται εργασίες για την σύνδεση ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο, το
ποσό μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.

Όπου δεν υπάρχει στήλη νερού, τοποθετείται υποχρεωτικά φρεάτιο, έξω από το
οικόπεδο, του οποίου το κόστος έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ (€)

ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)

20,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

98,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2’’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

71,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

117,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4’’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

84,00

ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)

60,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 163,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 3/4’’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 196,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 1‘’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 173,00

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ,
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Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας σύνδεσης
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ).

Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μέχρι τη
ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο αποχέτευσης, κοστολογείται με βάση την ολική
επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα αφαιρούνται το υπόγειο (εφόσον δεν
παροχετεύεται),  ως ακολούθως:

Ολική επιφάνεια ορόφων (τμ) Τιμολόγηση ανά τετρ. μέτρο σε ΕΥΡΩ

Από 0 έως 350 3.78

Από 351 έως 500 3.47

Από 501 έως 850 3.22

Από 851 και πάνω 3,10

Το ελάχιστο ποσό καταβολής για την άδεια σύνδεσης αποχέτευσης, είναι για 70 M2
δομημένου χώρου.

Εφόσον δεν εκτελούνται οι εργασίες σύνδεσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς το τέλος
αποχέτευσης μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.

Για να γίνουν οι συνδέσεις ύδρευσης – αποχέτευσης πρέπει να εκδοθεί η άδεια (να
εξοφληθεί ο λογαριασμός). Ο χρόνος σύνδεσης είναι το αργότερο σε ένα μήνα από
την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται
επέκταση δικτύου. Στα τέλη ύδρευσης προστίθεται και η αγορά των υδρομέτρων.
(απόφαση 51/2000).

4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Σε Περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του
ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο και στην καρτέλα καταναλωτή
παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης 100,00 ΕΥΡΩ για
οικίες και 200,00 ΕΥΡΩ για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής εστίασης και
διασκέδασης και χώροι συνάθροισης κοινού, καθαριστήρια, βενζινάδικα με
πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως, παιδικοί σταθμοί κλπ).

Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του
λογαριασμού κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.

Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν απαιτείται
καταβολή εγγύησης, αλλά παραμένει η συνυπευθυνότητα.

Αιτήσεις διακοπής, επανασύνδεσης, επιστροφές εγγυήσεων και εν γένει ποσών έως
150 ευρώ μπορεί να διεκπεραιώνονται και από συγγενείς πρώτου βαθμού με την
επίδειξη της ταυτότητάς τους.
Σε περίπτωση χρήσης ακινήτου από συγγενείς πρώτου βαθμού, μπορεί να
προστίθεται το όνομα του χρήστη χωρίς την καταβολή εγγύησης.
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Ενοικιαστές που έχουν κάνει αίτηση επανασύνδεσης και κατέβαλαν την εγγύηση,
με την αποχώρησή τους από το μίσθιο διακόπτεται η σύνδεση χωρίς να είναι
απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος διακοπής υδροδότησης, το πάγιο επιμερίζεται
αναλόγως.
Σε χώρους συνάθροισης κοινού που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος, η εγγύηση είναι 100 ευρώ.

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο
300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση
το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.

2. Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 ΕΥΡΩ

3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00
ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η υδροδότηση διακόπτεται όταν υπάρχουν 4 απλήρωτοι διμηνιαίοι λογαριασμοί,
είτε το ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 150 ευρώ.
Πριν την διακοπή αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση, μέσω του λογαριασμού του
νερού.
Πριν την αφαίρεση υδρομέτρου ειδοποιείται τηλεφωνικά ο καταναλωτής.
Σε περίπτωση μη τήρησης συμφωνημένης ρύθμισης, είτε υποτροπής δεν είναι
υποχρεωτική η τηλεφωνική ειδοποίηση.
Οι διακοπές υδροδότησης γίνονται με ευθύνη του γραφείου διαχείρισης ύδρευσης.
Κάθε ενέργεια πριν και κατά την διακοπή καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, για να
υπάρχει ιστορικό της υπόθεσης και ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Για κάθε υδρόμετρο που δεν είναι σε διακοπή, ενώ είναι απλήρωτοι οι τρείς
λογαριασμοί και υπερβαίνει το όριο των 150 ευρώ, υπόλογο είναι το γραφείο
διαχείρισης ύδρευσης το οποίο οφείλει να αιτιολογεί το λόγο της μη διακοπής και
να τον έχει καταχωρημένο στο ειδικό έντυπο.
Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή, εάν
διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας. Η χρήση αυτής της δυνατότητας
θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.
O Πρόεδρος επιχείρησης, τα μέλη του Δ.Σ. και ο διευθυντής δύνανται να ζητούν την
αναστολή διακοπής υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που απευθύνεται σε
αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς στο
έντυπο διακοπής υδροδότησης ότι αναστέλλεται η διακοπή με εντολή των
ανωτέρω.
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5. Ειδικά τιμολόγια:

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Με την τιμολογιακή πολιτική του έτους 2012 εφαρμόζεται ευρεία στοχευμένη
μείωση τελών, ως ακολούθως:

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ,
μακροχρόνια άνεργοι, άποροι, οικονομικά αδύναμοι πολιτες κλπ) με τους
παρακάτω όρους:

1. Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι 35% της αξίας του λογαριασμού
για τα πρώτα 50 κυβικά μέτρα κατανάλωσης νερού ανά δίμηνο. (και
αντίστοιχα 150 κυβικά ανά εξάμηνο για τις άλλες δημοτικές ενότητες που
έχουν εξαμηνιαία έκδοση λογαριασμών).

2. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου,  ιδιόκτητη ή
ενοικιαζόμενη.

3. Η ισχύς της έκπτωσης είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση του
λογαριασμού του 4ου διμήνου (κάθε Ιούλιο). Για τις πολύτεκνες οικογένειες
είναι ισόβια και επενελέγχεται κάθε τρία (3) έτη.

Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση  της έκπτωσης λαμβάνεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, μετά από γραπτή αίτηση του
ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση έχουν ως
εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλουν
φορολογική δήλωση.

3. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από τον σύλλογο πολυτέκνων Ν. Κιλκίς.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως οικονομικά αδύναμοι νοούνται οι υπόχρεοι που
το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους:

Δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά είκοσι
τοις εκατό (20%) για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.

Το καθορισθέν αυτό εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
στην περίπτωση των πολυτέκνων, καθώς και των  ατόμων με αναπηρία 67% και
άνω.

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο»

2. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Για κάθε άλλη περίπτωση, εκπτώσεις στα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης γίνεται με
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του
λογαριασμού.

2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.
3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
4. Το ποσό μείωσης είναι έως 70% της οφειλής του τρέχοντος διμήνου και όχι

μεγαλύτερη από το μέσο όρο των τριών τελευταίων εκκαθαριστικών
λογαριασμών.
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6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και
κοινωφελών φορέων.:

6.1. Στα δημόσια κτίρια, στρατιωτικές μονάδες η τιμή του νερού έχει ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά
δίμηνο)

0-20 21-40 41-80 >80

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ ( Χ 2.8) 0,84 0,98 1,29 1,43

ΚΡΗΣΤΩΝΗ (Χ 2,4) 0,72 0,84 1,10 1,22

ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 2,1) 0,63 0,74 0,97 1,07
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 1,8) 0,54 0,63 0,83 0,92

6.2. Στρατιωτικές μονάδες

Οι στρατιωτικές μονάδες ισχύει σταθερή τιμή χωρίς κλιμάκιο ως εξής: (μειώνονται
τα τέλη ύδρευσης κατά 27,7% σε σχέση με το έτος 2011).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο) Τιμή (Ε/κμ)
ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ ( Χ 2.8) 1,12

ΚΡΗΣΤΩΝΗ (Χ 2,4) 0,96

ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 2,1) 0,84
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 1,8) 0,72

6.3. Δημοτικά ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς

2. Τίθεται τιμή 0,01 ευρώ ανά κυβικό μέτρο έως την ανώτατη κατανάλωση που
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί για κοινωφελείς οργανισμούς και δημοτικά
ιδρύματα.

Για την κατανάλωση που υπερβαίνει τα παρακάτω όρια η τιμή είναι αυτή που
ισχύει για δημόσιους οργανισμούς (πίνακας 6.1.):

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ 0,01
ΕΥΡΩ/ ΚΜ.

ΣΧΟΛΕΙΑ (160 ημέρες μαθημάτων ανά
έτος).

10 Λίτρα ανά μαθητή ανά ημέρα*

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. 120 κμ ανά έτος.

ΠΑΡΚΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 36,5 κμ / Στρέμμα / έτος*

ΓΗΠΕΔΑ (6 στρ συν αποδυτηρια) 339 κμ / έτος*

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ (Ετήσια λειτουργία 4 μήνες
από 1/6 έως 30/9)

Αριθμός ζώων χρηστών Χ 50 λίτρα ανά
ημέρα Χ 120 ημέρες.
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ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 40 Λίτρα ανά εργαζόμενο /ημέρα.*

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ (πχ ταξί) 5 κμ /μήνα

* Δεδομένα κατανάλωσης από βιβλιογραφία {Ηρακλής Χατζηαγγέλλου,
Υδρεύσεις, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2002}.

Στις ποτίστριες και τα σημεία υδροληψίας για αγροτικές χρήσεις θα γίνει
παραχώρηση χρήσης στους ενδιαφερόμενους, Υπέρβαση του ανώτατου ορίου θα
τιμολογείται με τα ποσά που αναγράφονται στο 6.1.

Θα εφαρμοστούν κίνητρα εξοικονόμησης νερού στα σχολεία, σε συνεργασία με το
κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
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7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ (€)

Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης δημοτών –
καταναλωτών προερχόμενα από τα διοικητικά
όρια του Δήμου Κιλκίς

Κυβικά μέτρα 0,70

Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης άλλων
δήμων του νομού Κιλκίς

Κυβικά μέτρα 1,20

Απόβλητα τρίτων Κυβικά μέτρα
BOD5/300 X

1,20

 Η τιμολόγηση των λυμάτων των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα γίνεται μέσω
λογαριασμών ύδρευσης και δεν θα εισπράττεται από τρίτους (μεταφορείς
βοθρολυμάτων).

 Η τιμολόγηση των υπολοίπων θα γίνεται από τους μεταφορείς. Κάθε άλλη
ρύθμιση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
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8. Τιμολόγηση στερεών αποβλήτων – ανακυκλώσιμων
υλικών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ (€)

Οικιακά απορρίμματα δήμων Κιλά 0,012
Απορρίμματα τρίτων (αδρανή, υλικά
συσκευασίας, αποσύρσεις αγροτικών –
κτηνοτροφικών προϊόντων, βιοτεχνικά
απόβλητα).

Κιλά 0,017

 Η λογιστική τακτοποίηση των τελών θα γίνεται από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.
 Τα τέλη των δήμων θα εισπράττονται από το Δήμο Κιλκίς. Τα υπόλοιπα από τη

ΔΕΥΑ Κιλκίς.
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9. Τιμολόγηση αναλύσεων:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Τιμές σε ευρώ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΡH 4 5

ΧΡΩΜΑ 3 4
ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ 3 4
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 4 5

ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 10 12
ΑΣΒΕΣΤΙΟ 7 8

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 7 8
ΧΑΛΚΟΣ 7 8
ΣΙΔΗΡΟΣ 7 8

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 7 8
ΜΑΓΓΑΝΙΟ 7 8

ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ 7 8
ΘΕΙΙΚΑ 7 8

ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 6 7
ΝΙΤΡΙΚΑ 10 12

ΝΙΤΡΩΔΗ 10 12
ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ 10 12

ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7 8
ΦΘΟΡΙΟ 7 8

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ 3 4

ΣΥΝΟΛΟ 133 157
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 100 120

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 37oC 7 8

ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒAKTΗΡΙΟΕΙΔΗ 7 8
ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΕΙΔΗ KOΠΡΑΝΩΝ 7 8

ΣΥΝΟΛΟ 21 24
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 20 20

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
BOD 20 22
COD 20 22
DO 5 6

ΚΑΛΙΟ 7 8
ΝΑΤΡΙΟ 7 8

ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ 5 6
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 7 8
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Μια πλήρης μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση νερού θα κοστίζει με την
έκπτωση:

1) Για ΟΤΑ 120€ συν ΦΠΑ 23% και
2) Για ιδιώτες 140€ συν ΦΠΑ 23%. Οι μεμονωμένες αναλύσεις θα

τιμολογούνται σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 15€ όταν η δειγματοληψία γίνεται από
την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
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10. Τιμολόγηση νέων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Κιλκίς:

1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τα τέλη ύδρευσης για το έτος 2012 των νέων Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κιλκίς
που συνενώθηκαν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι σύμφωνα με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με αριθμό: 413/2011 με ημερομηνία
2/11/2011 και θέμα: «Καθορισμός τελών ύδρευσης για το έτος 2012».

Αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΑΓΙΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΜΕΧΡΙ 1.000 0,40ΓΑΛΛΙΚΟΣ, ΔΟΪΡΑΝΗ,
ΚΡΟΥΣΣΙΑ,

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΧΕΡΣΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 0,50
17,69

ΜΟΥΡΙΕΣ 0 0 47,85

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος 2012 και πρωτίστως μέχρι την κατάργηση ή
την τροποποίησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 66 του
Β.Δ. 24/9-20/10/1958 & να αναρτηθεί στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ κατά τις διατάξεις του Ν.
3861/2010.

2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τα τέλη αποχέτευσης για το έτος 2012 των νέων Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου
Κιλκίς που συνενώθηκαν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» είναι σύμφωνα με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με αριθμό: 415/2011 με ημερομηνία
2/11/2011 με θέμα: «Καθορισμός τέλους αποχέτευσης για το έτος 2012».

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΓΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΠΕΔΙΝΟ) 30
ΔΟΙΡΑΝΗ (ΔΡΟΣΑΤΟ) 60
ΚΡΟΥΣΣΙΑ (ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ) 60
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ (ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ) 60
ΧΕΡΣΟ (ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ) 30

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Προστίθενται με την παρούσα απόφαση:



ΤΙΜΟΛΟΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2012_3139DE

Σελίδα 17 από 17 Τελευταία εκτύπωση την 24/7/2012 8:38:00 πμ

 Οι μειώσεις σε πολύτεκνους και οικονομικά αδύναμους πολίτες είναι ίδιες
με αυτές του κεφαλαίου 5.

 Το τέλος νέας σύνδεσης ύδρευσης για όλες τις δημοτικές ενότητες πλην της
Δ.Ε. Κιλκίς ορίζεται για το έτος 2012 σε 162,6 ευρώ συν το αντιστοιχούν
ΦΠΑ.

 Η έκδοση λογαριασμών για το έτος 2012 είναι εξαμηνιαία με ενδεικτική την
πρώτη ενδιάμεση χρέωση (αυτή που θα αποσταλεί τον Ιούνιο του έτους
2012).

 Οι λοιπές χρεώσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα της τιμολογιακής
πολιτικής της ΔΕΥΑ Κιλκίς.


