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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 
 

Δ.Ε.Υ.Α.Η. 
 

ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  27 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αποτελούμενο από τα παρόντα μέλη κ.κ. Γεώργιο Βουρεξάκη – Πρόεδρο Δ.Σ., Ιωάννη 

Δεικτάκη – Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Καραντινό, Ιωάννη Λιναρίτη, Ζαχαρία Μαρκάκη, Γεώργιο 

Στειακάκη, Μαρία Σφακιανάκη και Αναστάσιο Τσατσάκη.  

Απόντες οι κ.κ. Μαρία Καναβάκη, Μυρωνία Πλερωνάκη και Γεώργιος Σισαμάκης, μέλη του 

Δ.Σ.  

Στη Συνεδρίαση, επίσης, παρίστανται : Ο Αναπληρωτής Γεν. Δ/ντής και Δ/ντής Δ/Ο 

Υπηρεσίας κ. Μιχάλης Φοινικιανάκης, η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας και Προϊσταμένη Τμήματος 

Μελετών – Κατασκευών κα Καλλιόπη Τζαβλάκη, η Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος κα 

Ιωάννα Καψαλάκη, ο Προϊστάμενος Τμήματος Καταναλωτών κ. Αναστάσιος Σφακιανάκης, ο 

Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας, ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων 

Δ.Ε.Υ.Α.Η. κ. Εμμ. Σκεπασιανός, υπάλληλοι της Επιχείρησης, καθώς και ο συντάξας τη μελέτη 

Τιμολογιακής Πολιτικής κ. Γεώργιος Αστρινάκης. 

Συνεδρίασε, στις 30-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των θεμάτων που αναγράφονται στη με αρ. πρωτ. 12668/24-12-2021 

Πρόσκληση του κ. Προέδρου, προς όλα τα μέλη του Δ.Σ.  

Χρέη Γραμματέων εκτελούν οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Αντωνία Φουρναράκη και 

Καλλιόπη Τρευλάκη.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο είναι σε νόμιμη απαρτία, άρχισε η 

Συνεδρίαση. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  :  550 / 2021  
 
ΘΕΜΑ 3ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. ΕΤΟΥΣ 2022 

 
O Πρόεδρος της Επιχείρησης κ. Γεώργιος Βουρεξάκης έθεσε υπόψη των μελών, προς 

συζήτηση και λήψη απόφασης την με αρ. πρωτ. 12407 / 17-12-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σχετική με το θέμα, η οποία έχει ως εξής :  

 
«Η αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την 

οικονομική αυτάρκεια της επιχείρησης για τα επόμενα χρόνια, καθώς διανύουμε ιδιαίτερα 
δύσκολη εποχή λόγω πολλαπλών συγκυριών και ιδίως εξαιτίας της πανδημικής κρίσης και των 
έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Μάλιστα, η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας 
αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, καθώς πρόκειται για την μεγαλύτερη δαπάνη λειτουργικών εξόδων 
της ΔΕΥΑΗ. 
            Για τον σκοπό της αναμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής ανατέθηκε μελέτη κόστους  
οφέλους σε εξωτερικό συνεργάτη/ορκωτό λογιστή-ελεγκτή που αναφέρεται στον πενταετή 
προγραμματισμό της ΔΕΥΑΗ υπό την προϋπόθεση ορισμένων παραδοχών. Τα κυριότερα  
σημεία της μελέτης μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνουν και τον πίνακα προσδιορισμού του 
χρηματοοικονομικού κόστους για τα έτη 2019 και 2020.  

Πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας να σημειώσουμε  ότι η αρχή με την οποία σχεδιάζεται 
η Τιμολογιακή Πολιτική των Δ.Ε.Υ.Α. είναι κοινή σε όλες τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και αφορά 
στη στόχευση κυρίως για ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους.  Ανάλογα με το 
μέγεθος  από Δ.Ε.Υ.Α. σε Δ.Ε.Υ.Α τα κριτήρια και οι προσεγγίσεις διαφέρουν από το εάν η 

ΑΔΑ: Ψ36ΘΟΡΙΗ-722



2 

 

περιοχή αρμοδιότητας είναι αστική ή περιφερειακή, τουριστική βιομηχανική ή αγροτική, ο τρόπος 
της προμήθειας του νερού (γεωτρήσεις -φράγματα -πηγές), η μορφολογία του εδάφους  κλπ. Η 
τιμολόγηση του νερού είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό 
διαχειριστικό μέτρο για την ομαλή και βιώσιμη λειτουργία κάθε  Δ.Ε.Υ.Α. Η παροχή υπηρεσιών 
ύδρευσης-αποχέτευσης απαιτεί ολοκληρωμένες υποδομές άντλησης, συλλογής, 
αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς μέχρι να φτάσουν στο τελικό χρήστη, καθώς και 
υποδομές επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των προϊόντων αποχέτευσης.  

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν υψηλά σταθερά κόστη εγκατάστασης, συντήρησης και 
λειτουργίας καθώς και αποσβέσεων  και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τιμολόγηση των 
υπηρεσιών.  Το νερό όμως από την φύση του δεν είναι ένα ακόμα οικονομικό αγαθό, αλλά έχει 
σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, και η ανάκτηση του κόστους των 
υποδομών και η τιμολόγηση αυτού του πόρου δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσει 
αποκλειστικά τους κανόνες τιμολόγησης της αγοράς.  

 
Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της τιμολόγησης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 

όπως Οικονομικούς, περιβαλλοντικούς ,κοινωνικούς, καθώς και νομικές διατάξεις και ρυθμίσεις 
που  επιδρούν στη διαμόρφωση της τιμολόγησης των υπηρεσιών.  

 
Αναλυτικότερα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση τιμολογιακής 

πολιτικής είναι :  
 
-βασικά κόστη  
το κόστος επενδύσεων και παραγωγής έργου, 
το κόστος άντλησης του νερού, 
το κόστος συντήρησης του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος, 
το κόστος αποσβέσεων παγίων στοιχείων,  
το κόστος μισθοδοσίας,  
τα διαχειριστικά και λειτουργικά κόστη κλπ. 
 
-το υπάρχον ρυθμιστικό νομικό Πλαίσιο 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 και του Ν.4483/2017, με απόφαση του Δ.Σ. 

καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Καθορίζονται 
τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών,  καθώς και  πάγια χρέωση για την κάλυψη 
του ελάχιστου κόστους λειτουργίας καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το 
αντικείμενο περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της ΔΕΥΑ. 

Το Δ.Σ. μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες, με βάση ενιαία 
και αντικειμενικά κριτήρια. 

Τα έσοδα από τα τέλη πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες, το 
κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και 
να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3199/2003, του άρθρου 8 του Π.Δ. 
51/2007 του άρθρου 5 του Ν.4117/2013 και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των 
υπηρεσιών ύδατος.  

Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης 
παραγράφου για την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του Ν.4483/2017, η τιμολόγηση των υπηρεσιών της επιχείρησης πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τη μελέτη κόστους – οφέλους της επιχείρησης. Η τιμολογιακή πολιτική εκπονείται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμόν 135275 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
περί Έγκρισης κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. {Μέθοδος και 
διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του 
(ΦΕΚ Νο 1751, Τεύχος Β’, 22-05-2017).}   

Η απόφαση αυτή θέτει ένα σαφές πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες 
κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης, με έμφαση στον 
προσδιορισμό και την ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους, αλλά και του 
περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου.  
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Η Δ.Ε.Υ.Α. προσδιορίζει το χρηματοοικονομικό κόστος και εντός του 1ου εξαμήνου 
διαμορφώνει  τα τιμολόγια και τα κοινοποιεί  στην Υπηρεσία Υδάτων. Ο προσδιορισμός των 
τιμολογίων γίνεται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος. Σε 
περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα πρέπει να διασφαλίζουν 
κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους.    Η ΔΕΥΑ υποχρεούται να εισάγει ετησίως 
στο πληροφοριακό σύστημα τόσο της Ε.Γ.Υ όσο και της ΕΔΕΥΑ συγκεντρωτικά απολογιστικά 
στοιχεία. 
           Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 3199/2003, τα κράτη – μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του νερού παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με σύνεση τους υδατικούς πόρους 
           Πρωταρχικό σκοπό στην βελτίωση ανάκτησης του κόστους είναι η  προτεραιότητα 
για κάθε δυνατή προσπάθεια της μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς 
βεβαίως αυτό να συνεπάγεται έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

    Σε αυτή την κατεύθυνση η επιχείρηση έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες 
που όμως δεν θα αποφέρουν άμεσα έσοδα στην επιχείρηση. 

       
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 
1. Όπως διαπιστώνουμε κάθε έτος το πρόβλημα των απωλειών (κυμαίνονται στο 50%+) 

του παραγομένου νερού , οφείλεται κυρίως στην παλαιότητα των δικτύων και των κλοπών. Έχει 
ήδη ξεκινήσει η αντικατάστασή τους αφού 150 χιλ. δικτύων θα αντικατασταθούν  ( 50 χιλ. ανά 
έτος) μετά από την ένταξη μας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.  Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη 
και τα πρώτα αποτελέσματα σε ορισμένες περιοχές είναι θετικά.  

 
    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
2. α.  Έχει ήδη ξεκινήσει η αντικατάσταση των απαξιωμένων υδρομετρητών . Υδρόμετρα 

που χρόνια δεν κατέγραφαν λόγω  απαξίωσής τους αντικαθίστανται ανά τομέα . Ενδεικτικά 
αποτελέσματα ενός ολόκληρου τομέα καταδεικνύουν μια αύξηση που προσεγγίζει ακόμα και το 
20% των καταμετρημένων ποσοτήτων με αντίστοιχη αύξηση των εσόδων. Η αντικατάσταση των 
υδρομετρητών θα πρέπει να είναι κυκλική και αέναος αφού η σωστή καταμέτρηση απονέμει 
δικαιοσύνη μεταξύ των καταναλωτών, αλλά και έσοδα στην επιχείρηση από το περιορισμό του 
μη καταγραφόμενου νερού.  β. Αντικατάσταση 20.000  έξυπνα -smart  υδρομέτρων - που ήδη 
έχουν ενταχθεί  στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του εμβληματικού έργου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ μαζί με 
την αντικατάσταση των δικτύων. 

Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το εργατικό κόστος αφού η διαδικασία καταμέτρησης και 
πιο αξιόπιστη αλλά και σε συντομότερο χρονικό διάστημα θα διεκπεραιώνεται. 

 
3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ .  
 
Όπως διαπιστώνουμε η δαπάνη του ενεργειακού κόστους απορροφά το 30-35% των 

εσόδων με τα σημερινά δεδομένα στην δική μας επιχείρηση αφού το παραγόμενο νερό αντλείται 
κυρίως από γεωτρήσεις ενώ άλλες ΔΕΥΑ δεν έχουν αυτό το υψηλό κόστος  .(αναμένεται αύξηση 
της τάξεως 40% περίπου) Η Υπηρεσία έχει ήδη υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ για εγκατάσταση φωτοβολταικών στις οροφές των δεξαμενών μας αλλά και την ένταξη 
της σε πάρκα ενεργειακές κοινότητες . 

 
Από την άλλη πλευρά και παρά τις ιδιαίτερες προσπάθειες περιορισμού του 

λειτουργικού κόστους, η Δημοτική μας Επιχείρηση αντιμετωπίζει ιδιαίτερα λειτουργικά 
έξοδα, εντεινόμενα μάλιστα από τον πληθωρισμό. 

 
Η άντληση του νερού, η προστασία του, η μεταφορά και η διάθεσή του, έχουν σημαντικό 

κόστος, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί. Οι χρήστες θα πρέπει να καταβάλουν τιμές ανάλογες 
με το κόστος που επιφέρουν, και άρα να είναι ανάλογες με την ποσότητα που καταναλώνουν 
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και τη ρύπανση που προκαλούν. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί, ότι το περιβαλλοντικό κόστος 
θα πρέπει να εμπεριέχει τη λογική της αποτροπής της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης, καθώς 
μια ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, δεν νοείται ,εάν κάποιος, που έχει 
την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει, μπορεί να σπαταλά τον πολύτιμο αυτό φυσικό πόρο. 

   Η πολιτική τιμολόγησης έχει και κάποια χαρακτηριστικά, συχνά συγκρουόμενα μεταξύ τους, 
όπως το να ανακτά το σύνολο του κόστους, αλλά ταυτόχρονα να είναι κοινωνικά δίκαιη, να κινείται 
προς την κατεύθυνση της αειφορίας, να προωθεί την εξοικονόμηση του πόρου , και να είναι 
εύκολα κατανοητή και αποδεκτή από τους πολίτες.  Έχει αποδειχθεί όμως ότι είναι πολύ δύσκολο 
και περίπλοκο να αποτυπωθούν σε χρηματικά μεγέθη οι υπηρεσίες του περιβάλλοντος, και ειδικά 
στην περίπτωση του νερού, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος του φυσικού πόρου.  

   Το κόστος αυτό προσδιορίζεται από τις Διευθύνσεις Υδάτων και υποχρεωτικά 
περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς νερού ως «Περιβαλλοντικό κόστος», ενώ αποδίδεται 
ετησίως στο Πράσινο Ταμείο.  Η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή και 
σταθερά καθαρά έσοδα για τη συντήρηση και επέκταση των υποδομών και να προωθεί την 
οικονομική αποδοτικότητα στην κατανομή των διαθέσιμων υδατικών πόρων μεταξύ χρήσεων και 
χρηστών.    Πέραν τούτου, είναι αναγκαία η διασφάλιση της διάθεσης των εσόδων σε έργα 
ανάπτυξης και προστασίας του πόρου, στην κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης. 

   Η διαφάνεια στη διάθεση των εσόδων αποτελεί δικλίδα ασφαλείας για την αποδοχή της 
τιμολογιακής πολιτικής από τους πολίτες-χρήστες. 

      
   Η κλιμακωτή χρέωση, καθώς και η αυξημένη  χρέωση για καταναλώσεις πέραν ενός 

συγκεκριμένου αποδεκτού ορίου, αποτελεί ένα σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο αποτροπής 
της σπατάλης και ταυτόχρονα εξασφάλισης πόρων για  χρηματοδότηση βιώσιμων πολιτικών για 
το νερό και την προστασία των οικοσυστημάτων (επαναχρησιμοποίηση νερού τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας για άρδευση  καλλιεργειών κλπ.).  

   Παράλληλα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες οικονομικής διαχείρισης, προκειμένου να 
καλύπτονται τα κόστη των επενδύσεων,( εφόσον τα οικονομικά δεδομένα κάθε ΔΕΥΑ το 
επιτρέπουν)  όπως η δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις επενδύσεις που θα στοχεύουν 
στον περιορισμό των απωλειών και στην ανάκτηση του κόστους φυσικών πόρων, τον διαρκή 
έλεγχο των παροχών, ώστε να αποφεύγονται παράνομες συνδέσεις και κλοπές , την  
αντικατάσταση απαξιομένων  υδρομετρητών, κ.λ.π.  

   Η κοινωνική δικαιοσύνη πρεπει να χαρακτηρίζει την τιμολογιακή πολιτική  ούτως ώστε 
κάθε πολίτης να είναι σε θέση να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες σε νερό, και πέραν 
αυτού,  θα πρέπει να υπάρχει η κλιμακωτή τιμολόγηση, ανάλογα με τα κυβικά που 
καταναλώνονται για  την εκάστοτε χρήση. 

 

Οι πληθωριστικές πιέσεις. 
 
   Είναι αυτονόητο ότι οι τιμές των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης θα πρέπει να 

διαμορφώνονται σύμφωνα και με τον εκάστοτε διαμορφούμενο πληθωρισμό. 
   Στην παρούσα φάση παρατηρούνται ραγδαίες ανοδικές τάσεις στην τιμή του χαλκού, του 

πλαστικού, των χημικών, του μετάλλου, και των οικοδομικών υλικών, σε προϊόντα δηλαδή 
που η επιχείρηση χρησιμοποιεί καθημερινά ως υλικά, ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
ύδρευσης – αποχέτευσης καθώς επίσης  και  στην  ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

   Οι αυξήσεις στα είδη αυτά κυμαίνονται από 30-50%. 
 

Ο βαθμός μεταβολής των εσόδων συγκριτικά με τα έξοδα. 
 

          Στην προσπάθεια διαμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψιν ο ρυθμός μεταβολής των εσόδων συγκριτικά με το ρυθμό μεταβολής των εξόδων. Η 
λογιστική μεταβολή των εξόδων από το 2017 μέχρι το 2020 ανέρχεται σε ποσοστό -6,8%, ενώ η 
μεταβολή των εσόδων είναι μεγαλύτερη και ανέρχεται σε -7,7%.  
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Ο προσδιορισμός του Νεκρού Σημείου.  
 
  Αφορά στον προσδιορισμό της μέσης τιμής πώλησης και της μέσης Τιμής Κόστους ανά 

κυβικό μέτρο νερού. Η διαφορά τους αποτελεί το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Πρόκειται για 
την κυριότερη μεταβλητή διαμόρφωσης της τιμής των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης. Στο 
2020, το νεκρό σημείο της Δ.Ε.Υ.Α.Η. ανέρχεται σε -0,45 λεπτά /Μ3, υπολογίζοντας πάντα 
σύμφωνα με την τιμολογούμενη ποσότητα γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα λήψης 
άμεσων και δραστικών μέτρων. 

 
Η ανάγκη διαφοροποίησης της τιμής ανά χρήση και ανά κατηγορία ακινήτου. 
(κατηγορίες τιμολόγησης) 

 
 Δεδομένων των πραγματικών αναγκών σε νερό και της περιβαλλοντικής επίπτωσης αυτών 

που  ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑΗ, η τιμολόγηση για 
να είναι  ορθολογική και δίκαιη θα πρέπει να διαφοροποιείται ανά κατηγορία χρέωσης. ( αυτό 
απεικονίζεται στο ισχύον τιμολόγιο το οποίο αποτελείται από 10 κατηγορίες ενώ το προτεινόμενο 
7. 

 
Η εισοδηματική ικανότητα των δημοτών – καταναλωτών της περιοχής. 

 
 Η παρατεταμένη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την πανδημία COVID-19 έχουν επιφέρει 

σημαντική συρρίκνωση του εισοδήματος των Δημοτών και κατά συνέπεια έχουν επιδράσει 
αρνητικά στην αγοραστική τους δύναμη. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο δεν 
μπορεί να αποτελεί μονοδιάστατο παράγοντα στη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής. Άλλωστε 
η Δ.Ε.Υ.Α.Η. από την έναρξη της κρίσης έχει λάβει μέτρα ανακούφισης (όσα μπορεί να αντέξει) 
για τους περισσότερο πληττόμενους όπως κοινωνικό τιμολόγιο, δυνατότητα διακανονισμών 
οφειλών με ευνοϊκούς όρους κλπ 

 
Η πολυτιμότητα του αγαθού.  
 

Ως διαχειριστής του νερού, η Δ.Ε.Υ.Α.Η έχει χρέος να το προστατεύσει και να το διαφυλάξει 
για τις επόμενες γενεές. Η χρήση του νερού θα πρέπει να είναι βιώσιμη και να συνδράμει στην 
αειφορία. Για το λόγο αυτό, η ενεργοποίηση κλιμακωτού τιμολογίου είναι απαραίτητη προκειμένου 
να αποφευχθούν φαινόμενα σπατάλης του πολύτιμου αυτού πόρου. Η κλιμάκωση των τιμών δεν 
έχει εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά λειτουργεί ως αντικίνητρο για υψηλές καταναλώσεις. 

 
Το κριτήριο της βιωσιμότητας. 

 
 Η τιμολόγηση του νερού αποτελεί το κατεξοχήν οικονομικό ζήτημα. Η βιωσιμότητα της 

επιχείρησης ταυτίζεται με την ανάκτηση του οικονομικού κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Το αποτέλεσμα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης θα πρέπει 
να είναι θετικό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ενδεχόμενων δυσάρεστων ενεργειών. 

 
         Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω για να αντιμετωπίσουμε : 
 
1. Τις πληθωριστικές τάσεις της αγοράς και κυρίως τις αυξήσεις της ενέργειας και όλων των 
ειδών που μας αφορούν, όπως χαλκό, πλαστικό, που θα κυμανθούν πλέον  του 40%. 
2. Την μη ανάκτηση του οικονομικού κόστους το 2020 με αποτέλεσμα να υπάρξει ζημιογόνο 
αποτέλεσμα που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης  
3. Την μείωση των πωλήσεων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια  
4. Το ετήσιο δυσβάστακτο και άδικο τοκοχρεολύσιο των δανείων που έχουν  βεβαιωθεί στο 
Ελληνικό Δημόσιο και είχαν συνομολογηθεί με την Ε.Τ.Ε για την κατασκευή του Β.Κ  και συνοδών 
έργων  ποσού 1.254.000 ,00€ της Πόλης του Ηρακλείου. 
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5. Την μη ουσιαστική αναπροσαρμογή του τιμολογίου από το 2010 έως σήμερα  με εξαίρεση 
τον μερικό εξορθολογισμό του στα πλαίσια της ΑΡ 135275/2017 ΦΕΚ Β 1751/22.0517 απόφασης 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, 
6. Την έλλειψη οποιασδήποτε κρατικής ή δημοτικής χρηματοδότησης, καθώς οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν 
επιχορηγούνται πλέον από το Κράτος ενώ απαγορεύεται η αύξηση του κεφαλαίου τους εκ μέρους 
του Δήμου, στον οποίο υπάγονται.  
προτείνουμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα με 
κύρια χαρακτηριστικά , 
 
Α.   Τον περιορισμό των κατηγοριών τιμολόγησης από 10 σε 7.  
Β. Τον καθορισμό της υπηρεσίας αποχέτευσης από 50 σε 60 % επί της αξίας του 
καταναλισκομένου ύδατος. 
Γ.  Τον καθορισμό παγίου ύδρευσης- αποχέτευσης σε 7 € / μήνα ακολουθώντας την κείμενη 
νομοθεσία. 
Με βάση όσων προαναφέρθηκαν, παρακάτω παραθέτουμε το ισχύον τιμολόγιο σήμερα και αυτό 
που η υπηρεσία προτείνει βασιζόμενη στα ρεαλιστικά στοιχεία των οικονομικών της καταστάσεων 
και στα αποτελέσματα της μελέτης κόστους οφέλους που ανατέθηκε για το σκοπό αυτό σε 
εξωτερικό συνεργάτη. 
Λαμβάνοντας υπόψιν κυρίως την ανατίμηση της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των λοιπών 
αναγκαίων υλικών για την λειτουργία της επιχείρησης (αναλωσίμων και μη), εκτιμούμε μια αύξηση 
των δαπανών της τάξεως του 35-40% επί των σημερινών, ήτοι κατά 2,5-3 εκ €. Για να καλύψουμε 
την αύξηση αυτή,  αφού οι προσπάθειες μας για την μείωση των δαπανών δεν θα επιφέρουν τόσο 
ικανοποιητικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα αλλά και καθώς το περιθώριο συμπίεσης του 
κόστους λόγω των ανελαστικών μας δαπανών είναι μηδενικό, προτείνουμε την αναπροσαρμογή  
του τιμολογίου μας, κατά τέτοιο τρόπο που να επιφέρει μια αύξηση τουλάχιστον από 22-25%  με 
εκτιμώμενη  ωφέλεια αντίστοιχα 2,5-3 εκ με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στα οικιακά 
τιμολόγια και στις ευπαθείς ομάδες.  

 
Υφιστάμενο τιμολόγιο των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης 

  

ΚΩΔ 
ΧΡΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΓΙΑ - 
ΚΑΤΑΝΑΛΩ

ΣΕΙΣ  
ΑΞΙΑ  
/m3    

003 
 (003-004-

008) 

ΟΙΚΙΕΣ -   
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

0-36 0,59 € ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 
ΔΕΥΑΗ  

150/2019 
ΣΥΜΦΩΝΑ 

 ΜΕ 135275/2017 
 ΦΕΚ Β 1751/22-

5-2017 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΥΔΑΤΩΝ                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2/20 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ 150/2019 

36-72 1,00 € 

72-100 1,40 € 

100-140 1,80 € 

140-220 2,30 € 

220-300 2,80 € 

300-450 3,60 € 

450-4000 5,00 € 

πάνω από 
4000 5,00 € 

013  (013-
022-005-

017) 

ΕΑΚΗ - ΔΗΜΟΙ - 
ΆΛΛΕΣ  

ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙ  

0-36 0,96 € 

36-72 0,96 € 

72-100 0,96 € 

100-140 0,96 € 

140-220 0,96 € 

220-300 0,96 € 

300-450 0,96 € 

450-4000 0,96 € 

πάνω από 
4000 0,96 € 

014/015 
(014-015) 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - 
ΑΜΕΑ 

0-36 0,35 € 

36-72 0,60 € 

ΑΔΑ: Ψ36ΘΟΡΙΗ-722



7 

 

72-100 0,84 € 

100-140 1,08 € 

140-220 1,38 € 

220-300 1,68 €    
300-450 2,16 €    
450-4000 3,00 €    
πάνω από 
4000 3,00 €    

001  (029-
001) 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 

 ΦΙΛΑΝΘ. 
 ΙΔΡΥΜΑΤΑ, TEI  

0-36 0,15 €    
36-72 0,25 €    
72-100 0,30 €    
100-140 0,30 €    
140-220 0,35 €    
220-300 0,35 €    
300-450 0,45 €    
450-4000 0,70 €    
πάνω από 
4000 0,95 €    

010  (009-
010-007-

011) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

0-36 0,70 €    
37-200 1,00 €    
201-2000 1,10 €    

2001 και 
άνω  1,20 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

ΚΩΔ 
ΧΡΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΓΙΑ - 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ

ΕΙΣ  
ΑΞΙΑ  
/m3 

020 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

0-36 0,96 € 

36-72 1,10 € 

72-100 1,40 € 

100-140 1,40 € 

140-220 1,80 € 

220-300 1,80 € 

300-450 1,85 € 

450-4000 2,20 € 

πάνω από 
4000 2,65 € 

002  
ΔΗΜΟΣΙΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΙΤΕ  

0-36 0,96 € 

37-100 1,40 € 

101 και άνω  2,30 € 

006  (025-
006-012) 

 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΣΤΡΑΤ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 

0-36 1,80 € 

36-72 1,80 € 

72-100 1,80 € 

100-140 1,80 € 

140-220 1,80 € 

220-300 1,80 € 

300-450 1,80 € 
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450-4000 1,80 € 

πάνω από 
4000 1,80 € 

028 

ΛΟΙΠΕΣ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ  

0-36 0,25 € 

36-72 0,25 € 

72-100 0,25 € 

100-140 0,25 € 

140-220 0,25 € 

220-300 0,25 € 

300-450 0,25 € 

450-4000 0,25 € 

πάνω από 
4000 0,25 € 

027 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

0-36 0,01 € 

36-72 0,02 € 

72-100 0,03 € 

100-140 0,04 € 

140-220 0,05 € 

220-300 0,06 € 

300-450 0,07 € 

450-4000 0,15 € 

πάνω από 
4000 1,50 € 

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΚΩΔ 
ΧΡΕΩΣΗ

Σ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΓΙΑ - 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ

Σ  
ΑΞΙΑ  
/m3 

003 
 (003-

004-008) 

ΟΙΚΙΕΣ -  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- 
 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ -ΑΜΕΑ 40% ΜΕΙΩΜΕΝΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 003 

0-36 0,15 € 

37-72 1,2 

73-100 1,60 € 

101-140 2,20 € 

141-220 2,70 € 

221-300 3,20 € 

301-500 3,80 € 

501 KAI πάνω 5,50 € 

013  (013-
022-005-

017) 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΥΑ -ΔΗΜΟΙ -ΕΑΚΗ 

0-500 1,00 € 

501 ΚΑΙ πάνω 1,25 € 

006  (025-
006-012) 

ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ -  
ΤΡΑΠΕΖ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- 
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-  
ΙΔΙΩΤ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

0-40 0,70 € 

41-200 1,25 € 

201-3000 1,30 € 

3000 και πανω 1,40 € 

002  

ΔΗΜΟΣΙΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - 
ΣΤΡ. ΜΟΝΑΔΕΣ - ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ)  

0-40 0,30 € 

41-100 1,00 € 

101-500 1,50 € 

501 ΚΑΙ ΠΑΝΩ  1,80 € 
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 ΙΤΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - 
ΦΙΛ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  

 
ΣΧΟΛΕΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΦΙΛ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΙΤΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚ
ΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
  

  

 ΜΕΙΩΜΕΝΟ  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΚΑΤΑ 50% 

020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

0-200 1,00 € 

200-4000 2,00€ 

4001 ΚΑΙ ΠΑΝΩ  2,60 € 

028 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ  0-40 0,30 € 

    41-100 0,32 € 

    101-4000 0,34 € 

    πάνω από 4000 0,36 € 

027 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
0-40 0,01 € 

    41-80 0,02 € 

    81-120 0,03 € 

    121-180 0,04 € 

    181-250 0,05 € 

    251-350 0,06 € 

    351-500 0,07 € 

    501-4000 0,15 € 

    πάνω από 4001 1,50 € 

 
ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7/ ΜΗΝΑ  
ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 60% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ 
ΥΔΑΤΟΣ 
 

Επιπροσθέτως για όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΗ που δεν εμπίπτουν στον έντυπο 
λογαριασμό (τιμ. Υδρ.-Αποχ.) προτείνουμε ονομαστική αύξηση 15% με στρογγυλοποίηση των ποσών των 
δύο δεκαδικών όπου υπάρχει  σε ακέραιο προς τα κάτω, ως πίνακες που ακολουθούν :  

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

 

  ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ εως 350m3 58,10 66,00 € 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 350m3 εως 5000m3 m3 x 0,17 m3 x 0,19 
 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 
ΦΟΙΝΙΚΙΑ -ΜΑΛΑΔΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΔΡΑΚΟΥΛΙΑΡΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5000m3 

5000m3 - 10000m3  1500€ 
10000m3 - 20000m3  2000€ 

20000m3 και άνω 2500€ 

5000m3 - 10000m3  
1725€ 10000m3 - 
20000m3  2300€ 

20000m3  και  άνω   
2875€ 

 

Άνω των 5000m3 εκτός των περιοχών αυτών 20% 
επιπλέον     

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΗΣ ΝΕΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/2 30,00 34,00 € 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΗΣ ΝΕΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1΄΄ 45,00 51,00 € 
 

ΕΣΚΑΦΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ /ΜΕΤΡΟ 37,18 42,00 € 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ /ΜΕΤΡΟ 26,41 30,00 € 
 

ΕΣΚΑΦΗ ΜΠΕΤΟΝ- ΧΩΜΑ /ΜΕΤΡΟ 33,06 38,00 € 
 

ΣΩΛΗΝΑ /ΜΕΤΡΟ 0,70 0,80 € 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1/2 53,75 61,00 € 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1'' 122,65 141,00 € 
 

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 34,07 39,00 € 
 

    
 

● Ελάχιστη χρέωση για εκσκαφή ασφάλτου σε νέα παροχή 2 μέτρα.  
 

● Όγκο  οικοδομής χρέωση βάσει αδείας οικοδομής.   
 

● Όταν δεν υπάρχει δίκτυο ο δημότης μπορεί να πάρει από μακριά με λάστιχο μέχρι 250 μ 
το αναφέρει ο κανονισμός ύδρευσης .Το υδρόμετρο τοποθετείται στο σημείο υδροληψίας και 
το λάστιχο είναι ευθύνη του δημότη. Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση έτοιμη την οποία 
συμπληρώνει ο δημότης. 

 
 

 
 

 
 

● Όταν έχουμε να εκδώσουμε  λογαριασμό ύδρευσης και αποχέτευσης και  έχουν κοινό 
σκάμμα δεν το χρεώνουμε στην υδροδότηση 
  

 
 

 
 

 
 

Εξαιρείται η επανατοποθέτηση υδρομετρητή  που καθορίζεται σε 40 € από 44 το κόστος 
άντλησης νερού σε 0,85/μ3 και το διοικητικό πρόστιμο λόγο κλοπής νερού που καθορίζεται σε 
800 € με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου. 
 

Επίσης όπως προαναφέραμε οι αναλύσεις του  Χημικού μας εργαστηρίου και η χρέωση 
των Βυτιοφορέων για την εναπόθεση των βοθρολυμάτων στο Σταθμό, αυξάνονται κατά 15% και 
αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:  

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

α/α - Παράμετροι - Τιμοκατάλογος σε € 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

PH 3,00 

Ειδική Αγωγιμότητα 3,00 

ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
77,47 89,00 €

0,23 x m3 0,26€ x m3

5000m3 - 10000m3  1500€ 

10000m3 - 20000m3  2000€ 

20000m3  και άνω 2500€

5000m3 - 10000m3  1725€ 

10000m3 - 20000m3  2300€ 

20000m3  και άνω 2875€

78,06 89,00 €

26,41 30,00 €

75,02 86,00 €

718,00 825,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

● Όγκο  οικοδομής χρεώνουμε με βάσει την άδεια οικοδομής 

● Όταν έχουμε να εκδώσουμε  λογαριασμό ύδρευσης και αποχέτευσης και  έχουν κοινό 

σκάμμα δεν το χρεώνουμε στην υδροδότηση

● Από τον όγκο οικοδομής αφαιρουμε το υπόγειο. Αν δεν το αναφέρει η άδεια ζητάμε 

διάγραμμα κάλυψης.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ  έως 4 μέτρα - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Άνω των 5000m3 εκτός των περιοχών αυτών 20% επιπλέον

ΕΣΚΑΦΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ/ΜΕΤΡΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΕΣΚΑΦΗ ΧΩΜΑ/ΜΕΤΡΟ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 

ΦΟΙΝΙΚΙΑ -ΜΑΛΑΔΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΔΡΑΚΟΥΛΙΑΡΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5000m3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΔΕΣΗΣ m3 εως 320 m3

ΤΕΛΗ ΣΥΔΕΣΗΣ 320 m3 και 5000m3

● Η αποχέτευση δεν μεταφέρεται .Γίνεται δεύτερη παροχή αποχέτευσης

ΑΔΑ: Ψ36ΘΟΡΙΗ-722
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Ολική Σκληρότητα 4,00 

Παροδική Σκληρότητα 3,00 

Θολερότητα 3,00 

Αλκαλικότητα (P ή Μ) 3,00 

Οξύτητα 3,00 

Χρώμα 3,00 

Χλωριόντα 4,00 

Θειϊκά 5,00 

Νιτρικά 5,00 

Νιτρώδη 5,00 

Αμμωνιακά 5,00 

Φωσφορικά 5,00 

Ανθρακικά 3,00 

Όξινα Ανθρακικά 3,00 

Πυριτικά 8,00 

θειούχα, Υδρόθειο (η μία) 9,00 

Φθοριούχα 6,00 

Ολικό Άζωτο κατά Keldhal (TKN) 20,00 

Οργανικό Άζωτο 25,00 

Ολικός Φωσφόρος 16,00 

Κυανιούχα 11,00 

Απορρυπαντικά (L.A.S.) 20,00 

Διαλ. Οξυγόνο 4,00 

Υπολειμματικό χλώριο 3,00 

Ολικά Στερεά 10,00 

Ολικά Διαλ. Στερεά 11,00 

Ολικά αιωρούμενα Στερεά 11,00 

Ολικά πτητικά Στερεά 13,00 

Στερεά (καθιζάνοντα κατά Imhoff) 3,00 

Ca, Mg, Na, K, (έκαστο) 6,00 

Mεταλλοκατιόντα με φωτόμετρο (Fe, Cu, Mn, Ζn, Na, K, κ.λπ.) 
(έκαστο) 8,00 

Κατιόντα με Ατομ. Απορρόφηση (φλόγα) (έκαστο)  13,00 

Βαριά Μέταλλα (Pb, Cd, Ni,Cr) (έκαστο) 32,00 

Λίπη και Έλαια 28,00 

Φαινόλες (ανίχνευση) 28,00 
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Για τα συνήθη βοθρολύματα : Μέγεθος βυτιοφόρου Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (ευρώ) 
Τριάξονα 13,90 
Τετράξονα 15,70 

Συρόμενα 17,60 
Για τις λάσπες : Μέγεθος βυτιοφόρου Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (ευρώ) 

Τριάξονα 111,00 
Τετράξονα 126,00 
Συρόμενα 140,00 
Για τα λίπη : Μέγεθος βυτιοφόρου Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (ευρώ) 

Τριάξονα 222,00 
Τετράξονα 252,00 

Συρόμενα 281,00 

 

Για το νερό που μπορεί να προμηθευτεί ιδιώτης από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ-

υδροστόμια η τιμή καθορίζεται σε 3€/M3 και για το επεξεργασμένο νερό με τριτοβάθμια 

επεξεργασία  η τιμή καθορίζεται σε  0,12/Μ3, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η χρήση αυτού του 

‘’εναλλακτικού’’ υδατικού πόρου για άρδευση του αστικού – περιαστικού πράσινου , αλλά και των 

καλλιεργειών της περιοχής, αφ΄ενός  συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόσιμου νερού και αφετέρου 

στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών .   

            Με την αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, πέραν του οφέλους στην 

τοπική οικονομία και την ανάπτυξη, εξοικονομούνται υδατικοί πόροι και ποσότητες πόσιμου  

νερού, που θα χρησιμοποιούνται πλέον για τις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης του Δήμου 

Ηρακλείου.  

            Όλες οι παραπάνω αναγραφόμενες τιμές όλων των Υπηρεσιών επιβαρύνονται με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α.  

 

            Όσον αφορά τη ρύθμιση και τους τόκους ληξιπρόθεσμων οφειλών εξακολουθούν να 

ισχύουν όσα αναφέρονται στην 150/2019 απόφασή σας. 

 
             Εφόσον η εν λόγω εισήγηση εγκριθεί από το Δ.Σ σας  και τεθεί σε εφαρμογή από την 

ημερομηνία έγκρισης  από τους κατά το νόμο αρμοδίους φορείς , ευελπιστούμε ότι η επιχείρηση 

θα εξορθολογίσει  τα οικονομικά της μεγέθη εναρμονιζόμενη στην αρχή της ανταποδοτικότητας 

όπως ρητά ορίζει ο ιδρυτικός νόμος των ΔΕΥΑ 1069/80, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητά της 

προς όφελος των Δημοτών μας αλλά και εν γένει των αποδεκτών των υπηρεσιών της. 

Διαφορετικά,  και λαμβάνοντας υπόψη τις ανατιμήσεις και στην ενέργεια αλλά και στα λοιπά 

αγαθά, η Δημοτική Επιχείρηση δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδά της με άμεσο κίνδυνο 

διακοπής της λειτουργίας της. 

              Κλείνοντας να μας επιτραπεί να επισημάνουμε ότι η ΔΕΥΑΗ, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες 

συνθήκες λειτουργίας της, επιμένει στην παροχή οικονομικά προσιτών υπηρεσιών, 

αντιλαμβανόμενη τις υπηρεσίες της ως ζωτικές για το κοινωνικό σύνολο, τις οποίες δεν πρέπει να 

στερείται κανένας Δημότης ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση. Η διατήρηση του 

κοινωνικού τιμολογίου, οι εκπτώσεις σε άλλες κατηγορίες (πολύτεκνοι-ΑΜΕΑ), το χαμηλό οικιακό 

τιμολόγιο για τις βασικές καταναλώσεις καταδεικνύουν την κοινωνική ευαισθησία, με την οποία η 

Δημοτική μας Επιχείρηση επιτελεί επί δεκαετίες το έργο της, παρά τα γνωστά αναμέτρητα 

προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετωπίζει. 

                                      

       Παρακαλούμε, για την απόφασή σας . » 

ΑΔΑ: Ψ36ΘΟΡΙΗ-722
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  Μετά την ανακοίνωση των ανωτέρω, ακολούθησε σχετική διαλογική συζήτηση μεταξύ 

των παρευρισκόμενων και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη, για τη λήψη απόφασης 
επί του θέματος. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

              Αφού έλαβε υπόψη : 
 

• Την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας. 

• Τη με αρ. 135275/2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1751/22-05-2017) Απόφαση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΥΔΑΤΩΝ   

• Την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• Τις πληθωριστικές τάσεις της αγοράς και κυρίως τις αυξήσεις της ενέργειας και όλων των 
ειδών που μας αφορούν, όπως χαλκό, πλαστικό, που θα κυμανθούν πλέον  του 40%. 

• Την μη ανάκτηση του οικονομικού κόστους το 2020 με αποτέλεσμα να υπάρξει ζημιογόνο 
αποτέλεσμα που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης  

• Την μείωση των πωλήσεων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια  

• Το ετήσιο δυσβάστακτο και άδικο τοκοχρεολύσιο των δανείων που έχουν  βεβαιωθεί στο 
Ελληνικό Δημόσιο και είχαν συνομολογηθεί με την Ε.Τ.Ε για την κατασκευή του Β.Κ  και 
συνοδών έργων  ποσού 1.254.000 ,00€ της Πόλης του Ηρακλείου. 

• Την μη ουσιαστική αναπροσαρμογή του τιμολογίου από το 2010 έως σήμερα  με 
εξαίρεση τον μερικό εξορθολογισμό του στα πλαίσια της ΑΡ 135275/2017 ΦΕΚ Β 
1751/22.0517 απόφασης Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, 

• Την έλλειψη οποιασδήποτε κρατικής ή δημοτικής χρηματοδότησης, καθώς οι Δ.Ε.Υ.Α. 
δεν επιχορηγούνται πλέον από το Κράτος ενώ απαγορεύεται η αύξηση του κεφαλαίου τους εκ 
μέρους του Δήμου, στον οποίο υπάγονται.  

• To γεγονός ότι με βάση τη νέα τιμολογιακή πολιτική πραγματοποιείται ανάκτηση του 
χρηματοοικονομικού κόστους. 

• Τον Κανονισμό Ύδρευσης της Επιχείρησης  

• Το ισχύον Τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η.  

• Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017. 

• Τις ανάγκες της Επιχείρησης και   

• Το σχετικό Πρακτικό Συνεδρίασης, 

 
Αποφασίζει, κατά πλειοψηφία  

 μειοψηφούντων των μελών κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΑΤΣΑΚΗ, 

οι οποίοι ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΝ  

 
              Κάνει  δεκτή  την  εισήγηση  της  Υπηρεσίας,  ως  έχει και για τους λόγους  που 

ως άνω αναλυτικά αναφέρονται εγκρίνει την αναπροσαρμογή του τιμολογίου, ως 

ακολούθως :  

           Έτσι το νέο Τιμολόγιο διαμορφώνεται ως κάτωθι :  
 

ΚΩΔ 
ΧΡΕΩΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΓΙΑ - 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ  

ΑΞΙΑ  
/m3 

ΟΙΚΙΕΣ -  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- 
 

0-36 0,15 € 

37-72 1,2 
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003 
 (003-004-

008) 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΑΜΕΑ 40% ΜΕΙΩΜΕΝΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 003 

73-100 1,60 € 

101-140 2,20 € 

141-220 2,70 € 

221-300 3,20 € 

301-500 3,80 € 

501 KAI πάνω 5,50 € 

013  (013-
022-005-

017) 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΥΑ - ΔΗΜΟΙ -ΕΑΚΗ 

0-500 1,00 € 

501 ΚΑΙ πάνω 1,25 € 

006  (025-
006-012) 

ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ -  
ΤΡΑΠΕΖ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- 
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-  
ΙΔΙΩΤ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

0-40 0,70 € 

41-200 1,25 € 

201-3000 1,30 € 

3000 και πανω 1,40 € 

002  

ΔΗΜΟΣΙΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - 
ΣΤΡ. ΜΟΝΑΔΕΣ - ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ)  
 ΙΤΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - 

ΦΙΛ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
 
ΣΧΟΛΕΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΦΙΛ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΙΤΕ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
  

0-40 0,30 € 

41-100 1,00 € 

101-500 1,50 € 

501 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 1,80 € 

  

ΜΕΙΩΜΕΝΟ  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΤΑ 50% 

020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

0-200 1,00 € 

200-4000 2,00€ 

4001 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 2,60 € 

028 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ- 
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ  0-40 0,30 € 

    41-100 0,32 € 

    101-4000 0,34 € 

    πάνω από 4000 0,36 € 

027 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
0-40 0,01 € 

    41-80 0,02 € 

    81-120 0,03 € 

    121-180 0,04 € 

    181-250 0,05 € 

    251-350 0,06 € 

    351-500 0,07 € 

    501-4000 0,15 € 

    πάνω από 4001 1,50 € 

 
 

ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7/ ΜΗΝΑ  
ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 60% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 
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   Επιπροσθέτως για όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Η. που δεν 

εμπίπτουν στον έντυπο λογαριασμό (τιμ. Υδρ.-Αποχ.) προτείνουμε ονομαστική αύξηση 

15% με στρογγυλοποίηση των ποσών των δύο δεκαδικών όπου υπάρχει  σε ακέραιο προς 

τα κάτω, ως πίνακες που ακολουθούν : 

 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ έως 350 m3 66,00 € 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 350m3 έως 5000 m3 m3 x 0,19 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΦΟΙΝΙΚΙΑ -
ΜΑΛΑΔΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΙΑΡΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5000 m3 

5000m3 - 
10000m3  1725€ 

10000m3 - 
20000m3  2300€ 

20000m3  και  άνω   
2875€ 

Άνω των 5000 m3 εκτός των περιοχών αυτών 20% επιπλέον   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/2 34,00 € 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1΄΄ 51,00 € 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ /ΜΕΤΡΟ 42,00 € 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ /ΜΕΤΡΟ 30,00 € 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΜΠΕΤΟΝ- ΧΩΜΑ /ΜΕΤΡΟ 38,00 € 

ΣΩΛΗΝΑ /ΜΕΤΡΟ 0,80 € 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1/2 61,00 € 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1'' 141,00 € 

ΚΟΛΕΚΤΕΡ 39,00 € 

 

• Ελάχιστη χρέωση για εκσκαφή ασφάλτου σε νέα παροχή 2 μέτρα. 

• Όγκο  οικοδομής χρέωση βάσει αδείας οικοδομής. 

• Όταν δεν υπάρχει δίκτυο ο δημότης μπορεί να πάρει από μακριά  με 

λάστιχο μέχρι 250 μ., το αναφέρει ο Κανονισμός Ύδρευσης. Το 

υδρόμετρο τοποθετείται στο σημείο υδροληψίας και το λάστιχο είναι 

ευθύνη του δημότη. Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση έτοιμη την οποία 

συμπληρώνει ο δημότης. 

• Όταν έχουμε να εκδώσουμε  λογαριασμό ύδρευσης και αποχέτευσης 

και  έχουν κοινό σκάμμα δεν το χρεώνουμε στην υδροδότηση. 
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Εξαιρείται η επανατοποθέτηση υδρομετρητή  που καθορίζεται σε σαράντα (40) 

ευρώ από σαράντα τέσσερα (44) ευρώ το κόστος άντλησης νερού σε ογδόντα πέντε λεπτά 

το κυβικό (0,85 € / Μ3) και το διοικητικό πρόστιμο λόγο κλοπής νερού που καθορίζεται σε 

οκτακόσια (800,00) ευρώ με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής πλέον του 

αναλογούντος χαρτοσήμου. 

Για το νερό που μπορεί να προμηθευτεί ιδιώτης από τις εγκαταστάσεις της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η. - υδροστόμια η τιμή καθορίζεται σε τρία ευρώ το κυβικό (3 € / M3) και για το 

επεξεργασμένο νερό με τριτοβάθμια επεξεργασία  η τιμή καθορίζεται σε  δώδεκα λεπτά το 

κυβικό (0,12 € / Μ3).  

Οι αναλύσεις του  Χημικού μας εργαστηρίου και η χρέωση των Βυτιοφορέων για 

την εναπόθεση των βοθρολυμάτων στο Σταθμό, αυξάνονται κατά 15% και αναλύονται 

στους παρακάτω πίνακες :  

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

α/α - Παράμετροι - Τιμοκατάλογος σε € 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

PH 3,00 

Ειδική Αγωγιμότητα 3,00 

Ολική Σκληρότητα 4,00 

Παροδική Σκληρότητα 3,00 

Θολερότητα 3,00 

Αλκαλικότητα (P ή Μ) 3,00 

89,00 €

0,26€ x m3

5000m3 - 10000m3  1725€ 

10000m3 - 20000m3  2300€ 

20000m3  και άνω 2875€

89,00 €

30,00 €

86,00 €

825,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

● Όγκο  οικοδομής χρεώνουμε με βάσει την άδεια οικοδομής 

● Όταν έχουμε να εκδώσουμε  λογαριασμό ύδρευσης και αποχέτευσης και  έχουν 

κοινό σκάμμα δεν το χρεώνουμε στην υδροδότηση

● Από τον όγκο οικοδομής αφαιρουμε το υπόγειο. Αν δεν το αναφέρει η άδεια 

ζητάμε διάγραμμα κάλυψης.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ  έως 4 μέτρα - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Άνω των 5000m3 εκτός των περιοχών αυτών 20% επιπλέον

ΕΣΚΑΦΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ/ΜΕΤΡΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΕΣΚΑΦΗ ΧΩΜΑ/ΜΕΤΡΟ

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΦΟΙΝΙΚΙΑ -ΜΑΛΑΔΕΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΙΑΡΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5000m3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΗ ΣΥΔΕΣΗΣ m3 εως 320 m3

ΤΕΛΗ ΣΥΔΕΣΗΣ 320 m3 και 5000m3

● Η αποχέτευση δεν μεταφέρεται .Γίνεται δεύτερη παροχή αποχέτευσης

ΑΔΑ: Ψ36ΘΟΡΙΗ-722
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Οξύτητα 3,00 

Χρώμα 3,00 

Χλωριόντα 4,00 

Θειϊκά 5,00 

Νιτρικά 5,00 

Νιτρώδη 5,00 

Αμμωνιακά 5,00 

Φωσφορικά 5,00 

Ανθρακικά 3,00 

Όξινα Ανθρακικά 3,00 

Πυριτικά 8,00 

θειούχα, Υδρόθειο (η μία) 9,00 

Φθοριούχα 6,00 

Ολικό Άζωτο κατά Keldhal (TKN) 20,00 

Οργανικό Άζωτο 25,00 

Ολικός Φωσφόρος 16,00 

Κυανιούχα 11,00 

Απορρυπαντικά (L.A.S.) 20,00 

Διαλ. Οξυγόνο 4,00 

Υπολειμματικό χλώριο 3,00 

Ολικά Στερεά 10,00 

Ολικά Διαλ. Στερεά 11,00 

Ολικά αιωρούμενα Στερεά 11,00 

Ολικά πτητικά Στερεά 13,00 

Στερεά (καθιζάνοντα κατά Imhoff) 3,00 

Ca, Mg, Na, K, (έκαστο) 6,00 

Mεταλλοκατιόντα με φωτόμετρο (Fe, Cu, Mn, Ζn, Na, K, κ.λπ.) (έκαστο) 8,00 

Κατιόντα με Ατομ. Απορρόφηση (φλόγα) (έκαστο)  13,00 

Βαριά Μέταλλα (Pb, Cd, Ni,Cr) (έκαστο) 32,00 

Λίπη και Έλαια 28,00 

Φαινόλες (ανίχνευση) 28,00 

 

Για τα συνήθη βοθρολύματα : Μέγεθος βυτιοφόρου Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (ευρώ) 

Τριάξονα 13,90 
Τετράξονα 15,70 
Συρόμενα 17,60 
Για τις λάσπες : Μέγεθος βυτιοφόρου Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (ευρώ) 

Τριάξονα 111,00 
Τετράξονα 126,00 
Συρόμενα 140,00 
Για τα λίπη : Μέγεθος βυτιοφόρου Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (ευρώ) 
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Τριάξονα 222,00 
Τετράξονα 252,00 

Συρόμενα 281,00 

 

Όλες οι παραπάνω αναγραφόμενες τιμές όλων των Υπηρεσιών επιβαρύνονται με 

τον αναλογούντα Φ.Π.Α.  

            Όσον αφορά τη ρύθμιση και τους τόκους ληξιπρόθεσμων οφειλών εξακολουθούν 

να ισχύουν όσα αναφέρονται στην 150/2019 απόφασή σας. 

 

            

 

 
Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη 
(Ακολουθούν υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 
Ηράκλειο 5 – 1 – 2022  

Η Γραμματέας 
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