Α∆Α: 7ΓΕΣΩ6Χ-ΒΨΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
19 ∆εκεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:661
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά
από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.40311/15.12.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ.∆ιακοπτού, 2)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 4)Βασίλειος
Τζαβάρας, Τ.Κ.Ελαιώνα, 5)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης,
6)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 7)Γεώργιος ∆ροσόπουλος, Τ.Κ.Κερύνειας, 8)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
9)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 10)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ.Νικολαιίκων, 11)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 12)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 13)Ξανθή Παπακανέλλου,
Τ.Κ.Τράπεζας, 14)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 15)Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 16)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.652 έως και 706)

2

Α∆Α: 7ΓΕΣΩ6Χ-ΒΨΛ

Για το αντικείµενο:«Έγκριση της υπ’ αριθ.38/2016 απόφασης του
∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2017».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και θέτει υπόψη του Σώµατος την υπ’ αριθ.38/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας που αφορά την έγκριση τιµολογιακής πολιτικής χρήσης 2017, η οποία εκ των προτέρων είχε διανεµηθεί
στους αρχηγούς των παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια, διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Το προτεινόµενο τιµολόγιο αφορά ολόκληρο το ∆ήµο Αιγιαλείας
και προήλθε µετά από δίµηνη διαβούλευση, τόσο µε τους προέδρους των
∆ηµοτικών Κοινοτήτων και των τοπικών προέδρων, όσο και µε τους αρχηγούς των δηµοτικών παρατάξεων.
Επιδίωξη της ∆ιοίκησης είναι φυσικά η εφαρµογή ενός ενιαίου τιµολογίου στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου Αιγιαλείας ώστε να αποφεύγονται οι ανισότητες και οι διακρίσεις µεταξύ των καταναλωτών των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. Τούτο όµως απαιτεί προσεκτική µελέτη των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, η οποία στην παρούσα χρονική
στιγµή δε θα µπορούσε να γίνει, λόγω του µικρού χρόνου που µεσολάβησε από την πρόσφατη επέκταση της χωρικής αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α.
αλλά κυρίως επειδή ήταν αδύνατο σε τόσο σύντοµο χρόνο να συγκεντρωθούν τα απαιτούµενα για τη µελέτη αυτή στοιχεία της περιοχής.
Αναγκαστικά, εποµένως, το προτεινόµενο τιµολόγιο, δεν είναι ενιαίο για ολόκληρο το ∆ήµο Αιγιαλείας και η εφαρµογή του θα είναι για
το επόµενο έτος δοκιµαστική.
Ωστόσο και στο παρόν στάδιο, µε βάση την κατάσταση που επικρατούσε µέχρι την επέκταση της ∆.Ε.Υ.Α. στις νέες περιφέρειες, γίνεται
σηµαντική προσπάθεια να αµβλυνθούν οι ανισότητες που υπήρχαν, ώστε
τα βάρη να κατανέµονται µε όσο το δυνατόν σωστό και δίκαιο τρόπο µεταξύ των διαφόρων περιοχών.
Το πάγιο και οι κλίµακες των χρεώσεων γίνονται πιο ορθολογικά,
αφού όµως λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής,
όπως άλλωστε προβλέπεται και στο άρθρο 26 του Ν.1069/1980».
Κατόπιν διαβάζει πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, αρχηγού δηµοτικής παράταξης, η οποία έχει ως
εξής:
«Για όλες τις παραλιακές Κοινότητες:
50,00 € πάγιο.
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ
3
0 - 100 m
0,25 €
3
101 - 300 m
0,30 €
3
0,40 €
301 - 500 m
3
501 - 700 m
0,60 €
3
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701 m και άνω
1,00 €».
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει να συµπεριληφθούν στην εν
λόγω απόφαση στο σκέλος «∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ πρώην ΟΜΟΡΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ηµοτικών Ενοτήτων Συµπολιτείας,
Ερινεού, ∆ικαοπτού, Ακράτας και Αιγείρας και συγκεκριµένα στο σκέλος «ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Τ.Κ. (πρώην όµορων ∆ήµων) και οι ορεινοί Οικισµοί: 1)Της ∆.Κ.∆ιακοπτού: α)Καλυβίτης, β)Βρώσθενα και γ)Κάστρο,
2)Της Τ.Κ.Ακράτας: α)Άνω Ποροβίτσα και β)Πύργος και 3)Της Τ.Κ.Ζήριας, Σαρκουνά.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ.38/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας περί έγκρισης τιµολογιακής πολιτικής χρήσης 2017,
τα όσα εξέθεσαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, τις προτάσεις των αρχηγών
των δηµοτικών παρατάξεων, τη διαµορφωθείσα πρόταση του κ. ∆ηµάρχου µετά και τις προτάσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων, καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1069/1980 (Φ.Ε.Κ.191/τ.Α/23.08.
1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», της υπ’ αριθ.οικ.123393/18.08.2016 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ.2777/τ.Β/05.09.2016) «Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
(∆ΕΥΑ) Αιγίου» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4)Βασιλείου
Φιλιππόπουλου, 5)Χρήστου Γούτου, 6)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,
7)Βασιλείου Τοµαρά, 8)∆ηµητρίου Παναγιωτακόπουλου, 9)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 10)∆ηµητρίου Μπούρδου, 11)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 12)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα και του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, ο
οποίος δηλώνει «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα εννέα (19) ψήφους υπέρ και δέκα τρεις
(13) κατά, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’ αριθ.38/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.)
Αιγιαλείας µε θέµα: «Έγκριση τιµολογιακής πολιτικής, χρήσης 2017», η
οποία έχει ως κατωτέρω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

4

Α∆Α: 7ΓΕΣΩ6Χ-ΒΨΛ

Καταµέτρηση κατανάλωσης ανά εξάµηνο, µε έκδοση λογαριασµών
έναντι τριµήνου και εκκαθάριση στο εξάµηνο
ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ
3
0 - 50 m
0,40 €
3
51 - 100 m
0,50 €
3
101 - 200 m
0,60 €
3
0,70 €
201 - 400 m
3
1,00 €
401 m και άνω
Τα ∆ηµόσια Σχολεία της ∆.Ε. Αιγίου (Λύκεια, Γυµνάσια, ∆ηµοτικά, Νηπιαγωγεία, Παιδικοί Σταθµοί) θα χρεώνονται µε το 50% της
αξίας κατανάλωσης ύδρευσης, που ισχύει σύµφωνα µε την παραπάνω
κλίµακα.
Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού, βάσει του Ν.1069/80, καθώς και τέλος αποχέτευσης 40%.
Ν.Π.∆.∆.-Ο.Τ.Α.-ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΑ
∆ΗΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΟ.Τ.Ε.-∆.Ε.Η. (∆ΕΚΟ)-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ-Ι.ΝΑΟΙ-ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Εξαιρούνται τα δηµόσια σχολεία καθώς και το Εργατικό Κέντρο Αιγίου)
1,80 €/m3 (χωρίς ειδικό τέλος 80%, Ν.1069/80, συν 40% τέλος αποχέτευσης)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
10,00 €/m3 (χωρίς ελάχιστη κατανάλωση, συν ειδικό τέλος 80% και αποχέτευση 40%.)
Πάγιο 13,00 ευρώ/τρίµηνο
Η περιοχή (οικισµός) Μυρτιά της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΓΙΟΥ απαλλάσσεται από την χρέωση παγίου, το ειδικό τέλος 80% του
Ν.1069/80 καθώς και από το τέλος αποχέτευσης 40%. Ισχύει µόνο στα ακίνητα µε οικιακή χρήση.
Πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ, έκπτωση 50% επί της αξίας κατανάλωσης
νερού, στους τρίτεκνους έκπτωση 35% επί της αξίας κατανάλωσης νερού.
Η έκπτωση 50% και 35% δεν ισχύει για τους καταναλωτές της περιοχής Μυρτιάς.
Για το Ειδικό Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Ε.Κ.Α.Μ.Ε.)
και για τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ», παρέχεται έκπτωση 100% επί της αξίας της
κατανάλωσης ύδατος, παγίων και λοιπών χρεώσεων και εκκένωσης βυτίων, ενώ στο Άσυλο Ανιάτων (Κλ. Οικονόµου) παρέχεται έκπτωση 50%
επί της αξίας κατανάλωσης ύδατος.
Ελάχιστη κατανάλωση 20 κυβικά/ανά εξάµηνο σε όλες τις παροχές
5
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
Καταµέτρηση κατανάλωσης ανά έτος, µε έκδοση λογαριασµών
έναντι τριµήνου και εκκαθάριση ετήσια
ΒΑΛΙΜΗΤΙΚΑ-∆ΑΦΝΕΣ-∆ΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ-ΚΟΥΜΑΡΙ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΕΜΕΝΗ-ΧΑΤΖΗ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ-ΜΑΥΡΙΚΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑΚΟΥΝΙΝΑ-ΠΤΕΡΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ
3
0 - 400 m
0,00 €
3
401 - 1200 m
0,70 €
1201 και άνω
1,00 €
Οι παραπάνω τιµές επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού βάσει του Ν.1069/80.
Τα ακίνητα των Ν.Π.∆.∆., οι Ι.Ναοί κ.λπ., δεν επιβαρύνονται µε το
τέλος αποχέτευσης, ανεξαρτήτου κατανάλωσης-κλίµακας (ισχύει µόνο
στις Τ.Κ. για τις οποίες δεν διέρχεται αποχέτευση).
Τ.Κ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ
3
0 - 400 m
0,00 €
3
401 - 1200 m
0,70 €
1201 και άνω
1,00 €
Οι παραπάνω τιµές, επιβαρύνονται µε ειδικό τέλος 80% επί της αξίας κατανάλωσης του νερού, βάσει του Ν.1069/80, για όλες τις Τ.Κ., καθώς και τέλος αποχέτευσης 40%, για την Τ.Κ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ.
Για το τέλος αποχέτευσης 40% δεν ισχύει η απαλλαγή της
χρέωσης έως 400 m3, (ετήσια εκκαθάριση).
Η χρέωση ανά m3 αποχέτευσης, θα γίνεται στην κλίµακα που αντιστοιχεί στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου.
Το τέλος αποχέτευσης 40%, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης
νερού, από το πρώτο m3, δηλαδή:
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΤΙΜΗ/ΚΥΒΙΚΟ
3
0 - 50 m
0,40 €
3
51 - 100 m
0,50 €
3
101 - 200 m
0,60 €
3
201 - 400 m
0,70 €
401 και άνω
1,00 €
ΠΑΓΙΟ: 30,00 €/τρίµηνο, εκτός των οικισµών Αγ.Ανδρέα και
Μπουφούσκιας της Τ.Κ.ΠΤΕΡΗΣ, των Τ.Κ.ΚΟΥΝΙΝΑΣ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ καθώς και στην Τ.Κ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (εκτός του οικισµού
ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ), στις οποίες η χρέωση του παγίου διαµορφώνεται σε
25,00 €/τρίµηνο.
Ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι διαθέτουν περισσότερες από µία παροχές, (ύδρευση οικιών και ύδρευση αγροκτηµάτων) και είναι µόνιµοι
κάτοικοι της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ (πρώην ∆ΗΜΟΣ
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ΑΙΓΙΟΥ) για τις παροχές οι οποίες υδρεύουν αποκλειστικά αγροκτήµατα, δικαιούνται µειωµένο πάγιο 50%, σε σχέση µε το αντίστοιχο πάγιο
της περιοχής όπου βρίσκεται το αγρόκτηµα, εφόσον δεν υπερβούν ως µεγιστη κατανάλωση νερού, τα 100 κυβικά ανά τρίµηνο, για τους λογαριασµούς που εκδίδονται στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου και στις Τοπικές
Κοινότητες. (Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου, χάνεται το
δικαίωµα του µειωµένου παγίου).
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ πρώην ΟΜΟΡΩΝ ∆ΗΜΩΝ
ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ηµοτικών Ενοτήτων Συµπολιτείας, Ερινεού,
∆ιακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας
Τ.Κ.Αιγείρας, Τ.Κ.Ακράτας, Τ.Κ.Κραθίου, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου,
Τ.Κ.Ποροβίτσας, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, ∆.Κ.∆ιακοπτού, Τ.Κ.Ελαιώνος, Τ.Κ.Ελίκης, Τ.Κ.Νικολαιίκων, Τ.Κ.Ριζοµύλου, Τ.Κ.Ροδιάς, Τ.Κ.
Τράπεζας, Τ.Κ.Ζήριας, Τ.Κ.Καµαρών, Τ.Κ.Νέου Ερινεού, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, Τ.Κ.Λόγγου, Τ.Κ.Σελιανιτίκων
Καταµέτρηση κατανάλωσης ανά εξάµηνο, (µε έκδοση λογαριασµών
έναντι, στο τρίµηνο και εκκαθάριση στο εξάµηνο)
Πάγιο: 50,00 €/έτος
ΚΛΙΜΑΚΑ/ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΜΗ/m3
0 - 200 m3
0,14 €
3
201 - 350 m
0,19 €
3
351 - 500 m
0,25 €
3
501 - 600 m
0,31 €
3
601 - 700 m
0,44 €
701 και άνω
0,56 €

ΕΙ∆.ΤΕΛ.80%
0,11 €
0,15 €
0,20 €
0,24 €
0,36 €
0,44 €

ΤΕΛ.ΤΙΜΗ/m3
0,25 €
0,35 €
0,45 €
0,55 €
0,80 €
1,00 €

ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ Τ.Κ.
(πρώην όµορων ∆ήµων)
Τ.Κ.Αιγών, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, Τ.Κ.Οάσεως, Τ.Κ.Μοναστηρίου, Τ.Κ.Σινεβρού, Τ.Κ.Χρυσανθίου, Τ.Κ.Άµπελος, Τ.Κ.Μεσορρουγίου, Τ.Κ.Άνω
∆ιακοπτού, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, Τ.Κ.Κερύνειας, Τ.Κ.Μαµουσιάς, Τ.Κ.
Αρραβωνίτσας, Τ.Κ.Αγίου Κωνσταντίνου, Τ.Κ.Άλσους, Τ.Κ.Βερίνου,
Τ.Κ.Γκραίκα, Τ.Κ.Γρηγόρη, Τ.Κ.∆ηµητρόπουλου, Τ.Κ.∆ουκαναιίκων,
Τ.Κ.Λάκκας, Τ.Κ.Μάγειρα, Τ.Κ.Μυρόβρυσης, Τ.Κ.Νεραντζιών, Τ.Κ.
Τούµπας και
Ορεινοί Οικισµοί:
1)Της ∆.Κ.∆ιακοπτού: α)Καλυβίτης, β)Βρώσθενα και γ)Κάστρο,
2)Της Τ.Κ.Ακράτας: α)Άνω Πορροβίτσα και β)Πύργος και
3)Της Τ.Κ.Ζήριας, Σαρκουνά.
Καταµέτρηση κατανάλωσης ανά έτος, (µε έκδοση λογαριασµών
έναντι, στο εξάµηνο και εκκαθάριση στο έτος)
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Πάγιο: 45,00 €/έτος
ΚΛΙΜΑΚΑ/ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΜΗ/m3 ΕΙ∆.ΤΕΛ.80% ΤΕΛ.ΤΙΜΗ/m3
0 - 100 m3
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3
101 - 200 m
0,14 €
0,11 €
0,25 €
3
0,19 €
0,15 €
0,35 €
201 - 300 m
3
0,31 €
0,24 €
0,55 €
301 - 600 m
601 και άνω
0,56 €
0,46 €
1,00 €
Τοπικές Κοινότητες, Οικισµοί, που δεν διαθέτουν υδρόµετρα και µέχρι την τοποθέτησή τους, τα ακίνητα θα χρεώνονται µε πάγιο 80,00 €
πλέον Φ.Π.Α.
ΑΣΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ Τ.Κ.-ΟΙΚΙΣΜΩΝ
(πρώην όµορων ∆ήµων)
Ύδρευση αποκλειστικά µε φυσική ροή-(εµπεριέχεται στο τέλος της
απόφασης αναλυτική κατάσταση των περιοχών)
Καταµέτρηση κατανάλωσης ανά έτος, (µε έκδοση λογαριασµών
έναντι, στο εξάµηνο και εκκαθάριση στο έτος)
Πάγιο: 35,00 €/έτος
ΚΛΙΜΑΚΑ/ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΜΗ/m3
0 - 100 m3
0,00 €
3
101 - 200 m
0,08 €
3
201 - 300 m
0,14 €
3
301 - 600 m
0,22 €
601 και άνω
0,33 €

ΕΙ∆.ΤΕΛ.80%
0,00 €
0,07 €
0,11 €
0,18 €
0,27 €

ΤΕΛ.ΤΙΜΗ/m3
0,00 €
0,15 €
0,25 €
0,40 €
0,60 €

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ-ΛΙΝΑ-ΣΤΑΒΛΟΙ Τ.Κ. (πρώην όµορων ∆ήµων)
Καταµέτρηση κατανάλωσης ανά έτος, (µε έκδοση λογαριασµών
έναντι, στο εξάµηνο και εκκαθάριση στο έτος)
Πάγιο: 30,00 €/έτος
ΚΛΙΜΑΚΑ/ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΜΗ/m3
0 - 100 m3
0,00 €
3
101 - 250 m
0,12 €
3
251 - 800 m
0,14 €
801 και άνω
0,22 €

ΕΙ∆.ΤΕΛ.80%
0,00 €
0,10 €
0,11 €
0,18 €

ΤΕΛ.ΤΙΜΗ/m3
0,00 €
0,22 €
0,25 €
0,40 €

ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(πρώην όµορων ∆ήµων)
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Καταµέτρηση κατανάλωσης ανά έτος, (µε έκδοση λογαριασµών
έναντι, στο τρίµηνο και εκκαθάριση στο εξάµηνο)
Πάγιο: 45,00 €/έτος
ΚΛΙΜΑΚΑ/ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΜΗ/m3 ΕΙ∆.ΤΕΛ.80% ΤΕΛ.ΤΙΜΗ/m3
0,14 €
0,11 €
0,25 €
0 - 50 m3
3
0,19 €
0,16 €
0,35 €
51 - 300 m
3
301 - 500 m
0,22 €
0,18 €
0,40 €
501 και άνω
0,33 €
0,27 €
0,60 €
Σηµείωση:
Επαγγελµατικοί χώροι (πρώην όµορων ∆ήµων), θεωρούνται αυτοί
που διαθέτουν άδεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες (έναρξη εργασιών σε
∆ΟΥ) ή τους έχει χορηγηθεί χρήση επαγγελµατικού τιµολογίου µε απόφαση του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων (πρώην όµορων ∆ήµων), που έχουν συνάψει αστική µίσθωση για τα ακίνητά τους, τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο, εντάσσονται στην κατηγορία του επαγγελµατικού τιµολογίου.
Τα πρατήρια υγρών καυσίµων, χώροι εστίασης, ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, υποχρεούνται κάθε τέλος του έτους, όπως προσκοµίζουν στη ∆ΕΥΑ παραστατικά εκκενώσεων βοθρολυµάτων, ποσότητας ίσης µε το 60% της ετήσιας κατανάλωσης νερού, που έχει καταγραφεί
στην παροχή τους.
ΑµΕΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Στους Πολύτεκνους και ΑµΕΑ, παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας κατανάλωσης νερού, ενώ στους τρίτεκνους 35% επί της αξίας κατανάλωσης νερού.
Τα ανωτέρω ισχύουν για µόνιµους κατοίκους του ∆ήµου Αιγιαλείας και µόνο για την παροχή που υδρεύει την κύρια κατοικία τους.
Σε περίπτωση διαρροής της παροχής ύδρευσης και σύµφωνα µε
τους όρους του Κανονισµού Ύδρευσης και Αποχέτευσης, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και έγκριση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ, µπορεί
να εφαρµοσθεί µείωση της αξίας του τελευταίου εκδοθέντος λογαριασµού, κατ’ ελάχιστο όριο, ίση µε το διπλάσιο της κατανάλωσης του αντιστοίχου τριµήνου του προηγουµένου έτους. Σε περίπτωση χαµηλής ή µηδενικής κατανάλωσης, ως µέτρο σύγκρισης (ελάχιστη χρέωση), θα λαµβάνεται η κατανάλωση του αντιστοίχου τριµήνου του προ προηγούµενου
έτους. Εάν και σε αυτό το τρίµηνο δεν υπάρχει κατανάλωση, θα γίνεται
εξέταση του αιτήµατος κατά περίπτωση. Σε όλες τις παραπάνω αναγραφόµενες περιπτώσεις, θα εξετάζεται η χρέωση κυβικών πέραν των ελαχίστων, ανάλογα µε τα αναγραφόµενα κυβικά, στο προς εξέταση λογαριασµό.
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Σε περίπτωση βλάβης, οποιασδήποτε µορφής (όχι διαρροή), της
παροχής ύδρευσης και σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού Ύδρευσης και Αποχέτευσης, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και έγκριση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ, µπορεί να εφαρµοσθεί µείωση της αξίας του
τελευταίου εκδοθέντος λογαριασµού, κατ’ ελάχιστο όριο, ίση µε την αξία
της κατανάλωσης του αντιστοίχου τριµήνου του προηγουµένου έτους. Σε
περίπτωση χαµηλής ή µηδενικής κατανάλωσης, ως µέτρο σύγκρισης (ελάχιστη χρέωση) θα λαµβάνεται η κατανάλωση του αντιστοίχου τριµήνου του προ προηγούµενου έτους. Εάν και σε αυτό το τρίµηνο δεν υπάρχει κατανάλωση, θα γίνεται εξέταση του αιτήµατος κατά περίπτωση. Σε
όλες τις παραπάνω αναγραφόµενες περιπτώσεις, θα εξετάζεται η χρέωση
κυβικών πέραν των ελαχίστων, ανάλογα µε τα αναγραφόµενα κυβικά,
στον προς εξέταση λογαριασµό.
Οι λογαριασµοί Ύδρευσης & Αποχέτευσης επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α.
13% & 24%
ΤΕΛΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Οι παρακάτω τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 24%
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
0,00 m2 - 120,00 m2
120,00 m2
και άνω

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ
180,00 €
3 €/m2

ΤΕΛΗ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ &
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΚΤΥΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Χρέωση σύµφωνα µε τις εκάστοτε τιµές, που ορίζει το ΥΠΕΚΑ
ΑΥΤΟΨΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΙ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ από ∆ΕΥΑ
10,00 € συν Φ.Π.Α. 24%
ΕΛΕΓΧΟΙ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ από ΕΥ∆ΑΠ
(Πιστοποιηµένο Κέντρο )
30,00 € συν Φ.Π.Α. 24%
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ ¾΄΄
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ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΩ ¾΄΄

1.000,00 €

ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ
(∆ιακοπή λόγω οφειλής ή µετά από αίτηση ιδιοκτήτη ακινήτου)
10,00 € συν Φ.Π.Α. 24%
Ο µισθωτής του ακινήτου δεν επιβαρύνεται µε τέλος επανασύνδεσης
(αριθ. Απόφ. ∆.Σ. 40/2013)
ΑΛΛΑΓΗ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ από ∆ΕΥΑ (Λόγω βλάβης)
30,00 € συν Φ.Π.Α. 24%

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ
Οι παρακάτω τιµές επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α.24%
Τα βυτία του ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
απαλλάσσονται από την καταβολή
ΒΥΤΙΑ Ν.Π.∆.∆. &
60,00 €
του τέλους εκκένωσης στο Βιολογικό
Ν.Π.Ι.∆.
Καθαρισµό
Βυτία ιδιωτών
(συνεργαζόµενοι
µε 60,00 €
∆ΕΥΑ)
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ
∆.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
•
Αγίας Βαρβάρας
•
Βαλιµής
•
Βουτσίµου
•
Ζαρούχλας
•
Καλαµιά
•
Πλατάνου
•
Περιστέρας
•
Μεσορρουγίου
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
•
Βουνάκιον
•
Κάτω Ποταµιά
•
Καλαµιάς
•
Άνω Μεσορρούγι
•
Σόλος
•
Χαλκιάνικα
•
Άνω Ποταµιά
•
Τσιβλός
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•

Λιθόπετρα
∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
•
Βελάς
•
Εξοχής
•
Περιθωρίου
•
Σελιάνας
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
•
Αιγαί
•
Παλιοκάτωνα
∆.Ε. ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
•
Καθολικού
•
Άνω ∆ιακοπτού
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
•
Κερνίτσας
∆.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
•
Σαλµενίκο
•
∆αµακίνι
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
•
Άνω Σαλµενίκο
•
Άνω Ζήρια
∆.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
•
Κρήνης
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
•
Μικρόνι
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 661/2016.
O Γραµµατέας
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Ο Πρόεδρος

