
Σελίδα 1

 ΤΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΓΙΑ  ΤΟ  2010  ( πόλη )
Πίνακας  µε το τιµολόγιο  του  2008 , 2009  και  το 2010

α/α                 Περιγραφή 2008 2009 2010
 Ύ δ ρ ε υ σ η 
1 Αξία  νερού  (έκδοση  λογ/σµών  ανά  τρίµηνο)

από        0  έως  25  µ3                      ΕΥΡΩ/Μ3      0.33 0.33 0.3366
            26   --    50 0.50 0.50 0.5100
            51   --    80   0.60 0.60 0.6120
            81   --    120        0.89 0.89 0.9078
          121  και   άνω       1.04 1.04 1.0608

Για  τα  πλοία   ( Λιµενικό  Ταµείο ) 1.60 1.60 1.6320

Πάγια  Κατανάλωση         25  µ3   ανά   τρίµηνο

2 Συντήρηση  παροχής (ανά  τρίµηνο )

Τιµή   ανά  τρίµηνο  ανά  υδρόµετρο                  2.00 2.00 2.04

3 Τέλος  σύνδεσης  µε το  δίκτυο  ύδρευσης
Τιµή  ανά  µ2  υδρευόµενου  χώρου                 1.53 1.53 1.56

4 ∆απάνη  διακλάδωσης  Υδρευσης
Τιµή  ανά διακλάδωση µε 1  υδρόµετρο                146.70 146.70 149.63
Υλικά                   36.58 36.58 37.31
 +  ποσο ανά υδρόµετρο  πέραν  του  ενός        48.90 48.90 49.88

5 Εγγύηση  υδροµέτρων
Ποσό  εγγύησης   58.50 58.50 59.67

6 Τέλος  επανασύνδεσης                            11.75 11.75 11.99



Σελίδα 2

α/α                 Περιγραφή 2008 2009 2010
 Α π ο χ έ τ ε υ σ η 

7 Τέλος  χρήσης  υπονόµου
Σε ποσοστό  επί  της  αξίας ύδρευσης 80% 80% 80%

8 Τέλος  σύνδεσης  µε το δίκτυο  αποχέτευσης
Τιµή  ανά µ2 αποχετευόµενου χώρου               (α) 2.66 2.66 2.71

9 ∆απάνη διακλάδωσης µε το δίκτυο αποχέτευσης
Τιµή ανά διακλ. µε  1  αποχετευόµενο χώρο    310.76 310.76 316.98
Υλικά 104.50 104.50 106.59
και  επί πλέον ποσό ανά  αποχετ. ανεξ.  χώρο   45.63 45.63 46.54

10 Βυτιοφόρο  Εκκένωσης  Βόθρων
α)  Χρέωση   ανά  βυτίο  30.56 30.56 31.17

11 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Σε ποσοστό  επί  της  αξίας ύδρευσης 45% 45% 45%

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

µείωση 50% στο τιµολόγιο νερού

Β. ΑΜΕΑ

µείωση 50% στο τιµολόγιο νερού ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.Πολυτεκνική ιδιότητα  2. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 ευρώ

1.Αναπηρία ανω 75%  2. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 25.000 ευρώ



Σελίδα 3

ΧΡΕΩΣΕΙΣ σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 

1 Πρόστιµο επανασύνδεσης σε περίιπτωση µη συµµόρφωσης µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
άρθρο 2 παρ 10      µε απόφαση του ∆.Σ.                   χρέωση κατά περίπτωση

2 ∆απάνη µεταφοράς υδροµέτρου άρθρο 5 παρ. Α5 (καν. ύδρευσης) 
2.1   όταν απαιτείται διάτρηση αγωγού θα χρεώνεται                                                              κεντρική διακλάδωση

2.2   όταν δεν απαιτείται διάτρηση η χρέωση θα γίνεται                                                                       απολογιστικά

3 ∆απάνη ανύψωσης ,καταβίβασης παροχής άρθρο 5 παρ. Γ1 χρέωση 30,6+5,1Ε ανα επιπλεον υδρ/τρο

4 Πρόστιµο για καλυµµένο φρεάτιο άρθρο 8 παρ.3 χρέωση 61.20 €
5 Άρθρο 16 παρ.2 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ εγγύησης  µετά από διακοπή λόγω οφειλών   χρέωση      2 τελευταίων λογσµών πλαφον 200Οε

6 Επιβολή τόκων λόγω µη εµπρόθεσµης εξόφλησης λογ/σµου άρθρο 17 παρ. 2 χρέωση νόµιµο επιτόκιο

7 Πρόστιµο για  παραβίαση κλειστής παροχής άρθρο 17 παρ. 5 χρέωση 15µ3/ηµέρα
8 Έλεγχος  (ογκοµέτρηση) του υδροµέτρου άρθρο 21 παρ. 3 χρέωση 15.30 €
9 Πρόστιµο για σύνδεση χωρίς υδρόµετρο άρθρο 22 παρ.1 χρέωση 15µ3/ηµέρα

10 Βλάβες-φθορές στα δίκτυα από τρίτους αρθρο 22 παρ.7(καν.ύδρευσης) άρθρο 9 παρ.4 (καν.αποχ/σης)
10.1     Βλάβη σε παροχή  56.10 €
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρέωση µε απόφαση ∆Σ

Σε περίπτωση υποτροπής (δικαστικά)
12 Παρέµβαση στον µετρητήη στα δίκτυα  από τον υδρολήπτη άρθρο 6 παρ 6 χρέωση 510.00

Σε περίπτωση υποτροπής (δικαστικά)
14 Παράνοµη σύνδεση ακινήτου µε τον αγωγο αποχ/σης άρθρο 9 παρ. 8 χρέωση 1,020.00
15 ∆απάνη µεταφοράς παροχής αποχ/σης

15.1   όταν απαιτείται διάτρηση αγωγού θα χρεώνεται                                                             κεντρική διακλάδωση

15.2   όταν δεν απαιτείται διάτρηση η χρέωση θα γίνεται                                                                      απολογιστικά

16 Μη συµµόρφωση µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ,κακή λειτουργεία της εγκατάστασης αποχ/σης 
ή διοχέτευση απαγορευµένων ουσιών στο δίκτυο      µε απόφαση του ∆.Σ.                   χρέωση κατά περίπτωση

17 Άρθρο 13  ∆ΗΜΟΣ ,ΚΟΙΝ. ΟΡΓ/ΣΜΟΙ, ΝΑΟΙ ,ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ καταβάλλουν όλη την σχετική δαπάνη 

ΆΛΛΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.  Παροχή νερού για πυρόσβεση σύµφωνα µε εγκεκριµένη µελέτη από την Πυρ.Υπηρεσία:
     ∆ιατοµή παροχής: 2" δηλ. 7 Χ παρ.κοινή 3/4".
Χρέωση:  7 Χ 49,88 EΥΡΩ= 349,16 ΕΥΡΩ 

2.  Κοινόχρηστη παροχή νερού σε οικοδοµή µε πολλούς ανεξ.χώρους :
Χρέωση : Θα λαµβάνεται σαν επιφ.υπολογισµού  30 µ2.    

3. Παροχές νερού σε επιχειρήσεις που δεν έχουν µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις (πχ µά-
    ντρες υλικών, θερµοκήπια κλπ) :
Χρέωση :Θα λαµβάνεται σαν ελάχιστη επιφάνεια υπολογισµού  70 µ2.

4. Παροχές νερού - αποχέτευσης σε µή υδροβόρες επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις
    µεγάλης έκτασης (πχ βιοµηχανικές,αγροτικές αποθήκες κλπ).
Χρέωση : Σύµφωνα µε την επιφάνεια των κτιρίων διοίκησης και κατ ελάχιστο  70 µ2 .

5. Εργοταξιακές παροχές νερού  ή  αποχέτευσης 
Χρέωση  : ∆απάνη διακλάδωσης για όλη την οικοδοµή (χώροι)

6. ∆ιάθεση  βοθρολυµάτων τρίτων  στο Βιολογικό Καθαρισµό : 
Χρέωση  :  15 ,45 ΕΥΡΩ  ανά βυτίο


