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ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 
 

Προς το Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ 
Προκειμένου να καθοριστεί η τιμολογιακή πολιτική για το διαχειριστικό έτος του 2016 σας 
παραθέτω τα συνοπτικά τα λειτουργικά έσοδα της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκαν  
το έτος 2015 (έως 30/9/2015) 
 

Κωδικός εσόδου Ποσό 

Πωλήσεις κιβωτίων-υδρομέτρων 165,08 

Πωλήσεις νερού  263.908,67 

Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 914.345,04 

Τέλη σύνδεσης  ύδρευσης 38.901,41 

Έσοδα από άρδευση 75.566,45 

Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 367.689,21 

Έσοδα  αποχέτευσης 63.271,53 

Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης 65.162,03 

Έσοδα βυτίου αποχέτευσης  5.401,00 

Διακοπές-επανασυνδέσεις 23.965,16 

ΣΥΝΟΛΑ 1.818.375,58 

 
 
Ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης 
 

Κωδικός εξόδου Ποσό 

Αγορές υλικών ύδρευσης αποχέτευσης και 
ανταλλακτικά παγίων 

244.482,30 € 

Αμοιβές προσωπικού και εργοδοτικές 
εισφορές 

1.085.021,44 € 

 Αμοιβές κ έξοδα τρίτων 
(Δικηγόροι ,λογιστές αμοιβές μελών Δ.Σ)  

184.872,03 € 

Παροχές τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ταχυδρομικά, 
συντήρηση δικτύων ασφάλιστρα 

590.819,44 € 

Φόροι-τέλη (χαρτόσημο Κερδών, τέλη κυκλοφ. 
Μεταφορικών μέσων) 

2.489,84 € 

 Διάφορα έξοδα (καύσιμα, μεταφ. δαπάνες, 
γραφ. ύλη, αναλώσιμα)  

80.735,20 € 

Τόκοι και έξοδα τραπεζών                                                       10.200,47 € 

Σύνολο 2.198.620,72 € 
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Είναι σ’ όλους σας πλέον γνωστό ότι σύμφωνα με το Νόμο 1069/80 αρθρ.25 τα λειτουργικά 
έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α δηλαδή τα έσοδα  που προκύπτουν από την παροχή και μόνο των 
υπηρεσιών της  πρέπει να καλύπτουν τα λειτουργικά της έξοδα δηλαδή τις αναγκαίες 
δαπάνες για την παραγωγική διαδικασία των υπηρεσιών της . 
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει μια διαφορά της τάξης των 380.245,14 ευρώ προς  
κάλυψη . 
Τέλος θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα παρακάτω: 

 Από τα έσοδα απουσιάζουν οι επιχορηγήσεις διότι δεν είναι τακτικό έσοδο και 

υπάρχει επισφάλεια για την είσπραξη του. Το 2015 η επιχορήγηση των 

αφαλατώσεων ανέρχεται σε 715.000,00€. 

 Από τα έξοδα απουσιάζει το τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης του οποίου η 

χρηματοδότηση γινόταν από τις εισπράξεις του ειδικού τέλους. Όμως το ειδικό 

τέλος από το 2014 έχει καταργηθεί άρα θα πρέπει να βρεθούν πόροι 

χρηματοδότησης για το ύψος που εσείς θα αποφασίσετε. 

 Η επιχείρηση προχώρησε σε ρύθμιση των οφειλών της προς την ΔΕΗ, σε 36 

μηνιαίες δόσεις ύψους 14.904,00€ η κάθε μία, με παράλληλη  εξόφληση των 

τρεχόντων λογαριασμών της που ανέρχονται περίπου σε 75.000,00 τον μήνα. 

 Εκδόθηκε επιτέλους η Κ.Υ.Α. που ρυθμίζει το δάνειο της ΔΕΥΑΧ από την Ε.Τ.Ε. σε 60 

εξαμηνιαίες δόσεις ύψους 91.083,00 η κάθε μία. 

Κλείνοντας σας επισυνάπτω την περσινή τιμολογιακή πολιτική και παρακαλώ για τις δικές 

σας ενέργειες. 
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1 Τιμολογιακή πολίτικη   

1.1 Πόλη της Χίου 

Τρίμηνες Μετρήσεις – Τρίμηνοι Λογαριασμοί 

Κλίμακα νερού Τιμή 

Από 0 – 10 m3 0,00 € 

Από 11 – 20 m3 0,00 € 

Από 21 – 45 m3 0,80 € 

Από 46 – 70 m3 1,20 € 

Από 71 – 100 m3 1,25 € 

Από 101 και άνω 1,38 € 

 

 Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 4,00 € για κατανάλωση έως και 10 m3 και 

επιπλέον 1,00 € για μεγαλύτερες καταναλώσεις.  

 Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 2,00 € 

 Χρήση της αποχέτευσης 30% ανά καταναλισκόμενο κυβικό νερού  

 9% ΦΠΑ στην αξία νερού 

 16% ΦΠΑ στις ετοιμότητες και στην χρήση αποχέτευσης 



 

5 
 

 

1.2 Περιοχές εντός λεκάνη Κορακάρη 

Βροντάδος, Καμποχώρα  και Άγιος Μηνάς 

Τετράμηνες Μετρήσεις / Τετράμηνοι Λογαριασμοί 
 

Κλίμακα νερού Τιμή 

Από 0 – 15 m3 0,00 € 

Από 16 – 25 m3 0,00 € 

Από 26 – 55 m3 0,80 € 

Από 56 – 80 m3 1,20 € 

Από 81 – 110 m3 1,25 € 

Από 111 και άνω 1,38 € 

 

 Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 4,00 € για κατανάλωση έως και 15 m3 και 

επιπλέον 1,00 € για μεγαλύτερες καταναλώσεις. 

 Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 2,00 € 

 Χρήση της αποχέτευσης 30% ανά καταναλισκόμενο κυβικό νερού  

 9% ΦΠΑ στην αξία νερού 

 16% ΦΠΑ στις ετοιμότητες στο ειδικό τέλος και στην χρήση αποχέτευσης 
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1.3 Περιοχές  Εκτός Λεκάνη Κορακάρη 

Ετήσια Μέτρηση / Τετράμηνοι Λογαριασμοί (οι δύο έναντι, ο τρίτος 
εκκαθαριστικός) 

Εδώ ανήκουν: Μαστιχόχωρα, Ιωνία, Καρυές, Λαγκάδα, Συκιάδα, Αυγώνυμα, 

Σιδηρούντα, Πυτιός, Ανάβατος, Αυγώνυμα, Βολισσός, Καρδάμυλα (χωριό) 

Κλίμακα  νερού Τιμή 

Από 0 – 60 m3 0,00 € 

Από 61 – 90 m3 0,20 € 

Από 91 – 120 m3 0,40 € 

Από 121 – 250 m3 0,80 € 

Από 251 και άνω 1,30 € 

 

 Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 2,00 € 

 Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 2,00 € όσοι είναι συνδεμένοι σε δίκτυο που 

καταλήγει σε βιολογικό και 1,00 € όσοι είναι συνδεμένοι σε απλό δίκτυο 

 Χρήση της αποχέτευσης 30% ανά καταναλισκόμενο κυβικό νερού μόνο για 

αυτούς που είναι συνδεμένοι σε δίκτυο που καταλήγει σε βιολογικό 

 9% ΦΠΑ στην αξία νερού 

 16% ΦΠΑ στις ετοιμότητες στο ειδικό τέλος και στην χρήση αποχέτευσης 
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1.4 Χωριά Αμανής και υπόλοιπα χωριά Καρδαμύλων έκτος της παρ. 
1.3 

Ετήσια Μέτρηση / Τετράμηνοι Λογαριασμοί 

(οι δύο έναντι, ο τρίτος εκκαθαριστικός) 

 

 Κλίμακα  

νερού 
Τιμή 

Από 0 – 180 m3 0,00 € 

Από 181 – 250 m3 1,10 € 

Από 251 και άνω 1,30 € 

 

 Ετοιμότητα δικτύου ύδρευσης 2,00 € 

 Ετοιμότητα δικτύου αποχέτευσης 2,00 € όσοι είναι συνδεμένοι σε δίκτυο που 

καταλήγει σε βιολογικό και 0,50 € όσοι είναι συνδεμένοι σε απλό δίκτυο 

 Χρήση της αποχέτευσης 30% ανά καταναλισκόμενο κυβικό νερού μόνο για 

αυτούς που είναι συνδεμένοι σε δίκτυο που καταλήγει σε βιολογικό 

 9% ΦΠΑ στην αξία νερού 

 16% ΦΠΑ στις ετοιμότητες στο ειδικό τέλος και στην χρήση αποχέτευσης 
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2 Άρδευση 
 Όσοι είναι συνδεμένοι σε δίκτυο άρδευσης 0,30 € το κυβικό 

 Όσοι είναι συνδεμένοι σε δίκτυο ύδρευσης 0,60 € το κυβικό 

 Ελάχιστη κατανάλωση 60 κυβικά το έτος 

    Τετράμηνοι λογαριασμοί ετήσιες μετρήσεις 
 

 Σε υψηλούς λογαριασμούς που υπάρχουν έως σήμερα εφόσον η αυξημένη 

κατανάλωση δικαιολογείται από αγροτική δραστηριότητα (κήπος ή χωράφι)  

συστήνεται στον καταναλωτή η εγκατάσταση μιας επιπλέον ανεξάρτητης 

παροχής με όρους άρδευσης και ταυτόχρονα εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό το 

50% της κατανάλωσης  θα χρεώνεται ως αρδευτικό στη νέα παροχή με 

αναδρομική ισχύ. Εάν κάποιος ζητήσει διακοπή, αυτή θα γίνεται είτε μόνο 

στην αρδευτική είτε και στις δύο παροχές. Επίσης η αρχική οικιακή παροχή 

δε γίνεται να έχει μικρές καταναλώσεις. Εάν διαπιστωθεί από έλεγχο ότι 

χρησιμοποιείται η αρδευτική παροχή για οικιακή χρήση θα διακόπτεται 

αυτόματα η ρύθμιση. Οι καταναλώσεις στην αρδευτική παροχή πρέπει τέλος 

σε χειμερινή περίοδο να είναι πολύ μικρές ή μηδενικές 

 

3 Ειδικές Επιβαρύνσεις – Εκπτώσεις Λογαριασμών 

3.1 Έκπτωση Οικονομικά Ασθενέστερων. 

Στους οικονομικά αδύνατους που είναι αυτοί που πληρούν ένα από τα παρακάτω 
κριτήρια: 

 

1. 6.000,00 € ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. 

2. 7.200,00 € οι παντρεμένοι. 

3. 8.400,00 € οι παντρεμένοι με ένα παιδί. 

4. 9.600,00 € οι παντρεμένοι με δυο παιδιά κλπ. 

5. Τα ποσά διπλασιάζονται για άτομα ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω. 

6. Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση και επισυνάπτουν το  τελευταίο εκκαθαριστικό 

σημείωμα της φορολογικής τους δήλωσης. Όσοι πληρούν τα κριτήρια θα έχουν 

έκπτωση 50% στο σύνολο του λογαριασμού τους  
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3.2 Έκπτωση Λειτουργίας Φουντάνας. 

Σε όσους διαθέτουν και λειτουργούν φουντάνες συλλογής ομβρίων η τιμή του 

νερού μειώνεται κατά 10% και μόνο για ένα υδρόμετρο ανά οικοδομή. Στόχος η 

ενθάρρυνση κατασκευής φουντανών διότι έχει υπολογιστεί ότι αν το 25% των 

κατοίκων ακολουθήσει αυτήν την πρακτική το συνολικό όφελος ισοδυναμεί με την 

κατασκευή ενός φράγματος ανάλογο του Ζυφιά. Επιπλέον μειώνονται αισθητά τα 

πλημμυρικά φαινόμενα στις κατοικημένες περιοχές που τελευταία γίνονται όλο και 

πιο έντονα. 

Για να γίνει αυτό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει: 

Α) να κάνει αίτηση στην υπηρεσία 

Β) να γίνει αυτοψία βεβαίωσης ύπαρξης και η λειτουργίας της Φοντάνας από τη    

     ΔΕΥΑΝΧ 

Γ)  να ισχύσει μόνο για ένα υδρόμετρο , 

Δ) να είναι κατασκευασμένη από αδρανή υλικά 

 

 

3.3 Επιβάρυνση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικά όσες διαθέτουν  

παρασκευαστήρια και κουζίνες, επιβαρύνουν σημαντικά τα δίκτυα  αποχέτευσης 

καθότι τα λύματα τους έχουν πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις ρυπογόνων 

παραγόντων σε σχέση με τα αστικά λύματα. Ως εκ τούτου στις επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος θα επιβάλλεται πρόσθετο ποσό για επιβάρυνση 

υπονόμων ακαθάρτων ίσο  με το 50%  της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος. 

Έτσι θα καλύπτονται οι επιπλέον δαπάνες  λειτουργίας και συντήρησης των  

δικτύων αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας  λυμάτων που 

προκύπτουν  από τα επιβαρυμένα λύματα των επιχειρήσεων αυτών. (φερτά λίπη , 

έλαια ,σαπούνια κλπ.)  

Επίσης θα ζητείται από τις επιχειρήσεις αυτές να προσκομίζουν στοιχεία  για την 

παράδοση λιπών και ελαίων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται για αυτό το 

σκοπό, καθώς και να διαθέτουν και να συντηρούν λιποσυλλέκτη στη γραμμή  

σύνδεσης τους  με τα δίκτυα αποχέτευσης.  

Σε αντίθετη περίπτωση το ως άνω πρόσθετο ποσό επιβάρυνσης υπονόμων 

ακαθάρτων  θα ανεβαίνει στο 100%  της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος. 
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4 Τιμές Που Ισχύουν Για Όλο Το Νησί 

4.1 Δαπάνη Σύνδεσης Με Δίκτυο Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

Καλύπτει το κόστος κατασκευής από τον κεντρικό αγωγό (ή τον αγωγό διανομής) 

μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή όπου και θα τοποθετούνται οι υδρομετρητές. Ο 

ιδιώτης έχει στη συνέχεια την υποχρέωση να συνδέσει σε εκείνο το σημείο το 

εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου του.  

4.1.1 Κοστολόγηση 

Η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα κοστολογείται με 

απολογιστικές εργασίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αντί της πάγιας 

αποδοχής απόστασης των πέντε μέτρων πράγμα που θα επιφέρει επίσης 

σημαντικές μειώσεις στους καταναλωτές. 

Α/Α Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή (€) Δαπάνη (€) 

Υ1 
Νέα Σύνδεση Ύδρευσης 

Σε Κεντρικό Αγωγό 
Τεμ.  60,00  

Υ2 
Νέα Σύνδεση Ύδρευσης 

Ανά Μέτρο 
m  20,00  

Υ3 
Φρεάτιο Κολεκτέρ Ύδρευσης Με Ένα 

Υδρόμετρο 
Τεμ.  220,00  

Υ4 
Επιτοίχιο Κολεκτέρ Ύδρευσης Με Ένα 

Υδρόμετρο 
Τεμ.  120,00  

Υ5 Κάθε Επιπλέον Υδρόμετρο Τεμ.  50,00  

Α1 
Νέα Σύνδεση Αποχέτευσης Σε Κεντρικό 

Αγωγό ή Φρεάτιο 
Τεμ.  120,00  

Α2 Νέα Σύνδεση Αποχέτευσης Ανά Μέτρο m  40,00  

Α3 Φρεάτιο Μηχανοσίφωνα Αποχέτευσης Τεμ.  220,00  

Α4 Κάθε Επιπλέον Σύνδεση Αποχέτευσης Τεμ.  50,00  

 
 

4.2 Επιπλέον Σύνδεση Της Αρχικής 

Η επιβάρυνση για τις περιπτώσεις απλού διαχωρισμού χωρίς χωματουργικές 

εργασίες ( δηλαδή με ΤΑΦ υδρόμετρο ) θα κοστολογούνται με 50,00 € ανά σύνδεση 

με υλικά και εργασία της υπηρεσίας για ύδρευση και άρδευση + εγγύηση. 

Ομοίως η αποχέτευση χωρίς εργασίες Θα κοστολογείται 50,00 € . 
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4.3  Δαπάνη Σύνδεσης Με Δίκτυο Άρδευσης 

o Με υδρόμετρο  1 ίντσας: 150,00 € και η ΔΕΥΑΧ τοποθετεί ταυ, βάνα και 

υδρόμετρο στον κεντρικό επιφανειακό αγωγό. 

o Με υδρόμετρο  1,5 ίντσας: 200,00 € και η ΔΕΥΑΧ τοποθετεί ταυ, βάνα και 

υδρόμετρο στον κεντρικό επιφανειακό αγωγό. 

o Όταν ο αγωγός είναι υπόγειος σε δρόμο με άσφαλτο επιπλέον χρέωση 200,00 € 

για την εκσκαφή, την κατασκευή διακλάδωσης και την αποκατάσταση του 

οδοστρώματος. 

o Η δαπάνη προμήθειας και κατασκευής αγωγού από το υδρόμετρο (το οποίο 

τοποθετείται επί του κεντρικού αγωγού ή σε κολλεκτέρ) και μέχρι το ακίνητο 

προς άρδευση καλύπτεται από τον ιδιώτη. 

o Άρδευση από δίκτυο ύδρευσης  δίνεται μετά από έγκριση του τοπικού 

αντιδημάρχου. 

4.4 Δαπάνη Διακοπής - Επανασύνδεσης  

Σε περίπτωση που ο υδρολήπτης (είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε είναι ενοικιαστής) ο 

οποίος έχει καταβάλει εγγύηση και η παροχή είναι στο όνομα του, επιθυμεί την 

διακοπή υδροδότησης του ακινήτου πρέπει πρώτα να εξοφλήσει τις οφειλές του 

μέχρι και την ημέρα που υποβάλει την αίτηση διακοπής και να καταβάλει την 

δαπάνη διακοπής η οποία ανέρχεται στα 15,00 € με το φπα.  

Η επανασύνδεση του ακινήτου από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο θα γίνεται αφού 

καταβάλει την εγγύηση και τη δαπάνη επανασύνδεσης η οποία ανέρχεται στα 15,00 

€ με το φπα για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο ετών από την τελευταία διακοπή. 

 Σε περίπτωση που η επανασύνδεση του ακινήτου γίνει μετά από τα δύο έτη  τότε η 

δαπάνη επανασύνδεσης ορίζεται στα 45,00 € με το φπα 

Για την άρδευση η δαπάνη με το φπα ανέρχεται, για διακοπή 15,00 € και για 

επανασύνδεση 15,00 €  όσα χρόνια και αν είναι κλειστό. 

 

4.5 Μεταβατική Διάταξη Δαπανών Σύνδεσης Στη Περιφέρεια 

Λόγω αλλαγής του τρόπου κατασκευής και τιμολόγησης νέων συνδέσεων ύδρευσης 

ορισμένοι καταναλωτές έχουν προχωρήσει (σύμφωνα με τον παλαιό τρόπο) σε 

κατασκευή της διακλάδωσης από τον κεντρικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις και μέχρι 

τις 31/8/2012 δεν θα επιβάλλεται επιπλέον δαπάνη σύνδεσης σε όσους ζητήσουν 

νέες παροχές ύδρευσης αποχέτευσης και τις έχουν ήδη κατασκευάσει, με δεδομένο 

ότι η κατασκευή καλύπτει τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Από 1/9/2012 και οι 

παροχές που έχουν κατασκευασθεί από τους ιδιοκτήτες χωρίς να έχουν δηλωθεί 

χρεώνονται με τη δαπάνη σύνδεσης. 
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4.6 Αγορά Υδρομέτρων Από Τους Καταναλωτές 

- Η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου  επιθυμεί να αγοράσει  τα υδρόμετρα  που έχουν ήδη στην 

κυριότητα τους οι καταναλωτές  έναντι του ποσού  των 0,50 € τα οποία θα 

αφαιρούνται  από τον λογαριασμό τους όταν υπογραφεί  το συμφωνητικό αγοράς. 

- Στο συμφωνητικό θα αναφέρεται ότι υπεύθυνη για την λειτουργία, συντήρηση η 

αντικατάσταση  του υδρομέτρου  θα είναι πια μόνο η ΔΕΥΑΝΧ. 

- Στις νέες παροχές  που κατασκευάζονται εφεξής τα υδρόμετρα  θα ανήκουν 

αυτόματα στη ΔΕΥΑΝΧ. 

- Αντίστοιχα οι αναμονές και διακλαδώσεις αποχέτευσης που έχουν κατασκευασθεί 

από ιδιώτες ανήκουν πλέον στη ΔΕΥΑΝΧ 

- Στην άρδευση παραχώρηση υδρομέτρου γίνεται δεκτή μόνο για υγρόμετρα έως 

και 1’’ σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 353/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

- Εφόσον ο υδρολήπτης κάνει αίτηση για συσσωρευμένες καταναλώσεις 

υποχρεούται να υπογράψει συμφωνητικό παραχώρησης υγρομέτρου προτού καν 

εξεταστεί η αίτηση του από την αντίστοιχη επιτροπή σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 

380/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

- Η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου θέλοντας να ασφαλίσει τα υγρόμετρα της, έχει τοποθετήσει 

πλαστικές σφραγίδες. Η σφραγίδα έχει σκοπό την φύλαξη του υδρομέτρου ώστε να 

μην μετακινείται ή να μην αλλοιώνεται η ένδειξη του.  

- Εάν κάποιος υδρολήπτης θελήσει να κάνει εργασίες που απαιτούν μετακίνηση του 

υδρομέτρου πρέπει να ειδοποιήσει πριν τη Δ.Ε.Υ.Α. Χίου . 

- Εάν από ατύχημα σπάσει η σφραγίδα του υδρομέτρου, ο υδρολήπτης πρέπει να 

ειδοποιήσει αμέσως τη Δ.Ε.Υ.Α Χίου για την επανατοποθέτηση της. 

 - Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εάν παρατηρηθούν αλλοιώσεις - παρεμβάσεις ή 

οποιαδήποτε ένδειξη παραβίασης της πλαστικής σφραγίδας θα επιβάλλονται στον 

υδρολήπτη οι προβλεπόμενες ποινές σύμφωνα με την υπ’ αρ. 307/2013 απόφαση 

του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την εφαρμογή του κανονισμού ύδρευσης και των άρθρων 28 

παρ. 1 και 29 παρ. του Ν. 1069/80 περί αστυνόμευσης δικτύων, οι οποίες έχουν ως 

εξής: 

Α. Αυτοτελές πρόστιμο 100,00 € , 

Β. Χρέωση τρεις φόρες την ετησία κατανάλωση του στον επόμενο λογαριασμό. 

Γ. Άσκηση ποινικής δίωξης 

Σε περίπτωση που επαναληφθεί η παραβίαση της σφραγίδας θα εξετάζεται κατά 

περίπτωση από το Δ.Σ. η νομική οδός και η οριστική διακοπή της παροχής  

 

4.7 Ανάγκη Κατασκευής Κεντρικού Δικτύου 

- Σε περίπτωση που κατόπιν αίτησης δημότη (ή δημοτών) για σύνδεση διαπιστωθεί 

από τους αρμόδιους υπάλληλους ότι απαιτείται κατασκευή επέκτασης του δικτύου 

ύδρευσης, άρδευσης ή αποχέτευσης καθότι η σύνδεση δεν μπορεί να γίνει στα 

υπάρχοντα δίκτυα, σύμφωνα και με παλαιότερες αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΧ η 
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δαπάνη κατασκευής του δικτύου επιμερίζεται (60% - 40% σε τιμές 

προϋπολογισμού) μεταξύ της ΔΕΥΑΧ και του δημότη (ή των δημοτών) και για τις 

συνδέσεις αυτές δεν επιβάλλονται επιπλέον δαπάνες σύνδεσης. 

 

4.8 Τιμές Υπηρεσιών Και Εμπορευμάτων 

4.8.1 Πώληση Κιβωτίων  

 
 

 

Η τιμή των λιποσυλλεκτών και κιβωτίων αναπροσαρμόζεται  αυτόματα με τις 

αλλαγές στο κόστος αγοράς τους κρατώντας σταθερό το ποσοστό κέρδους τους. 

 

4.8.2 Εγγύηση Κατανάλωσης 

 
 

Η εγγύηση καταβάλλεται για κάθε νέα παροχή νερού και επιστρέφεται με κάθε 

αλλαγή καταναλωτή. 

 

4.8.3  Άδειασμα Βόθρου - Απόφραξη Βόθρου 

 

Άδειασμα βόθρου 65,00 € και 1,50 € ανά χιλ μετά τα 15χλμ 

Απόφραξη αποχέτευσης  120,00 € και 1,50 € ανά χλμ μετά τα 15χλμ 

 

4.8.4 Λοιπές τιμές 

 
I) Η τιμή ανά κυβικό λυμάτων που αδειάζονται  στις εγκαταστάσεις του 

βιολογικού ανέρχεται σε 5,00 €/m3. 

II) Έλεγχος παροχής ύδρευσης 15,00 €  την ώρα ανά εργάτη και πλέον το κόστος 

των υλικών που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν. 

III) Έλεγχος υδρομέτρου καταναλωτή και εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  σε 10,00 € 

Λιποσυλλέκτες 350,00€ 

   Κιβώτια υδρομέτρων 33,00 € 

 Ιδιοκτήτης 50,00 € 

Ενοικιαστής 50,00 € 
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IV) Τιμή κυβικού σε αγορά μη πόσιμου νερού από υδροφόρες στο 4,00 €/m3 πλέον 

φπα 

V) Τιμή κυβικού πόσιμου νερού σε επαγγελματίες που το επιθυμούν στα 2,00 

€/m3. 

VI) Ενοικίαση μηχανημάτων έργων 5,00 € ανά μέτρο μήκους και ανά πλάτος 

διατομής και πάγιο 500,00 € ανά θέση εργασίας 

 

 

 

Όλες οι τιμές που ισχύουν για όλο το νησί είναι χωρίς φπα εκτός και 

αν αναφέρεται ειδικά. Επιβαρύνονται με φπα 16% εκτός της εγγύησης 

κατανάλωσης που είναι απαλλασσόμενη του φπα και της αγοράς 

πόσιμου και μη πόσιμου νερού που επιβαρύνεται με φπα 9%                                                     

 
 

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ 
 

Γαΐλα Ειρήνη 
 
 
 


