
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α 4ΑΧΧΩΡΣ-Θ7Ν 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 21/30-08-2011 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 429/2011      ΘΕΜΑ : «Έγκριση τιµολογιακής 
πολιτικής της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης 
(∆.Ε.Υ.Α.Θ.)» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 30-08-2011 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθµ. 31037/25-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
(αποχώρησε µετά την συζήτηση του 20ου 
θέµατος)  

  

1. Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος ∆.Σ. 1. Αναγνώστου Πασχάλης 

2.  Αντωνίου Αντώνιος 2. Βεζυρτζής Νικόλαος 

3.  Αποστόλου Στυλιανός 3. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (προσήλθε 
κατά την συζήτηση του 12ου θέµατος) 

4. Βασιλειάδου Σοφία 4. Σαµαράς Νικηφόρος 

5.  Βογιατζής ∆ηµήτριος 5. Τριανταφυλλίδης Παύλος (προσήλθε 
κατά την συζήτηση του 33ου θέµατος) 

6. Γακούδη Βασιλική, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 6. Τσιλιάς Χρήστος (προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 13ου θέµατος) 

7.  Γιαννακίδου Κυριακή    

8. Γκουστίλης Θεόδωρος (αποχώρησε κατά 
την συζήτηση του 11ου θέµατος) 

  

9.  Γκρόζος Παναγιώτης   

10 Ηρακλής Βασίλειος   

11.  Ιγνατιάδης  Θεόδωρος   

12. Καπουσούζη Μαριάνθη (αποχώρησε µετά 
την συζήτηση του 20ου θέµατος και 
επανήλθε κατά την συζήτηση του 33ου 
θέµατος) 

  

13. Καρκατζίνος Νικόλαος (αποχώρησε µετά 
την συζήτηση του 20ου θέµατος) 

  

14. Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Κουγιάµης Αργύριος   

16 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17. Μουστάκας Βασίλειος   

18. Μπίκος Κωνσταντίνος   

19. Παπαφιλίππου Νικόλαος   

20. Πονερίδης Παναγιώτης   

21. Σαµαράς Σωκράτης   
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22. Στάθης Κων/νος   

23. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραµµατέας ∆.Σ.   

24 Τσιολάκης Αριστόβουλος    

25. Φάµελλος Σωκράτης (αποχώρησε µετά την 
συζήτηση του 13ου θέµατος) 

  

26. Χίνη ∆ήµητρα   

27. Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλος του ∆ήµου 
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/80, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει «Με 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό 
Συµβούλιο καθορίζονται χωριστά τιµολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως».  
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ αριθµ. 49/2011 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης, µε 
τον διακριτικό τίτλο «∆.Ε.Υ.Α.Θ.», µε την οποία καθορίζεται η τιµολογιακή πολιτική της 
επιχείρησης.  
Συγκεκριµένα η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης αποφάσισε :  
α. την εφαρµογή ενιαίας τιµολογιακής  πολιτικής σε όλο το νέο ∆ήµο Θέρµης, µε ενιαία 
κλίµακα κατανάλωσης νερού σε όλες τις τοπικές κοινότητες του ∆ήµου, εφαρµογή όµοιου 
τιµολογίου και εφαρµογή τετραµηνιαίας µέτρησης κατανάλωσης. 
β. τη µείωση ποσοστού 50% επί των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις πολύτεκνες 
οικογένειες µε εισόδηµα έως 55.000,00€ ετησίως µε την προσκόµιση των ανάλογων 
δικαιολογητικών και µόνο για την κύρια κατοικία αυτών,  
γ. τη χρέωση των κυβικών κατανάλωσης νερού επί της τιµής της α’ κλίµακας για την 
κατηγορία των πολιτών που διατηρούν κτηνοτροφικές µονάδες καθώς το κόστος λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αυτού του είδους τις µονάδες είναι χαµηλότερο, 
δ. τον ορισµό ως ηµεροµηνία λήξης των λογαριασµών την 35η ηµέρα (ηµερολογιακές) µετά 
από την ηµεροµηνία βεβαίωσης των χρηµατικών καταλόγων. Στην περίπτωση που η 35η 
µέρα είναι αργία, η ηµέρα λήξης των λογαριασµών ορίζεται η αµέσως εργάσιµη ηµέρα µετά 
την 35η. 
ε. εφαρµοσθεί η προτεινόµενη τιµολογιακή πολιτική στη ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών µετά τη 
βεβαίωση του 1ου εξαµήνου 2011 από τη ∆.Ε.Υ.Α.Θ., καθώς η υπηρεσία ύδρευσης της ∆.Ε. 
Βασιλικών εντάσσεται στην ενιαία ∆.Ε.Υ.Α. µετά την 02α–06-2011, ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
του Φ.Ε.Κ. σύστασης της ενιαίας ∆.Ε.Υ.Α., έτσι ώστε οι καταναλώσεις του 1ου εξαµήνου 2011  
να τιµολογηθούν βάσει του τιµολογίου που ίσχυε πριν τη σύσταση της νέας Επιχείρησης. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, την υπ αριθµ. 49/2011 απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 1069/1980, Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και Ν. 3852/2010 
 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  µε πλειοψηφία 
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Α. Εγκρίνει την εφαρµογή ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής σε όλο το νέο ∆ήµο Θέρµης µε 
ενιαία κλίµακα κατανάλωσης νερού σε όλες τις τοπικές κοινότητες του ∆ήµου, εφαρµογή 
όµοιου τιµολογίου και εφαρµογή τετραµηνιαίας µέτρησης κατανάλωσης. 
 
Β. Εγκρίνει την τιµολογιακή πολιτική της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Θέρµης, µε τον διακριτικό τίτλο «∆.Ε.Υ.Α.Θ.», η οποία έχει ως εξής :  
 
Α. Τιµολόγιο κατανάλωσης ύδρευσης ∆ήµου Θέρµης ανά τετράµηνο 
Α1.  

Χρέωση ανά κλίµακα m3 

Από m3 Εως m3 TIMH /M3 

0 35 0,30 €/m3 

35 70 0,40€/m3 

70 105 0,60€/m3 

105 140 1,00/m3 

140  1,60/m3 
 

Α2. Ελάχιστη κατανάλωση νερού : 6,00 € 
Σηµ. : Ελάχιστη κατανάλωση ορίζεται τα 20m3 πολλαπλασιαζόµενο επί της τιµής της πρώτης 
κλίµακας.  

 
Α3. Ελάχιστη κατανάλωση  πυροσβεστικού υδροµετρητή : 6,00 € 
Σηµ.: Ελάχιστη κατανάλωση ορίζεται τα 20 m3 πολλαπλασιαζόµενο επί της τιµής της πρώτης 
κλίµακας. 

 
Α4. Συντήρηση δικτύου : 2,00 € 
 
Β.  Τιµολόγιο αποχέτευσης ανά τετράµηνο (για τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου 
Θέρµης όπου υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο)   

Πάγιο τέλος αποχέτευσης : 7,00 € 
Τιµή αποχέτευσης: 0,32€/m3 
Σηµ.: Ως τιµολογούµενα κυβικά ορίζεται το 75% της πραγµατικής κατανάλωσης νερού 
 
Γ. Τιµολόγιο υδροληψίας 
Γ1.  ∆ικαίωµα παροχής εντός σχεδίου 

 

∆ιατοµή παροχής Τιµή / διατοµή παροχής 

Υδρ.1/2'' 185,00 € 

Υδρ.3/4'' 230,00 € 

Υδρ.1'' 275,00 € 

Υδρ.1&1/2'' 580,00 € 

Υδρ.2'' 735,00 € 

 
Γ2. ∆ικαίωµα παροχής εκτός σχεδίου 

 
∆ιατοµή παροχής Τιµή / διατοµή παροχής 

Υδρ.1/2'' 367,00 € 

Υδρ.3/4'' 395,00 € 

Υδρ.1'' 428,00 € 

Υδρ.1&1/2'' 735,00 € 

Υδρ.2'' 885,00 € 
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Γ3. Αρχική σύνδεση οικοδοµής εντός σχεδίου : 500,00 € 
Σηµ. : Για πάνω από δυο (2) έως δέκα (10) παροχές χρεώνεται µια αρχική σύνδεση ανά 10 
παροχές ισχύει µια (1) αρχική σύνδεση. 

 
Γ4. Αρχική σύνδεση οικοδοµής εκτός σχεδίου : 550,00 € 
Σηµ. : Για πάνω από δυο (2)  έως δέκα (10) παροχές χρεώνεται µια αρχική σύνδεση ανά 10 
παροχές ισχύει µια (1) αρχική σύνδεση 
 
Γ5. Τοµή ασφάλτου 
 

Ποσότητα € 

0m-10m 115,00 € 

11m-20m 230,00€ 

Σηµ. : Ανά 10m τοµής χρεώνονται 115,00 € 
 

Γ6. Τέλος αποχέτευσης (για τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Θέρµης όπου υφίσταται 
αποχετευτικό δίκτυο) 
 

Ποσότητα € / Παροχή 

1 125,00 € 
 

Γ7. Επέκταση δικτύου ύδρευσης : Για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης συντάσσεται 
τεχνική µελέτη και κοστολογείται αναλόγως η εκτέλεση των εργασιών µε ελάχιστη χρέωση 
12,80 € / µέτρο επέκτασης 
 

∆. Άλλες χρεώσεις 
∆1. Εγγύηση προσθήκης υπόχρεου : 50,00 € 
 
∆2. Τέλος αλλαγής υδροµετρητή 
 

∆ιατοµή παροχής Τιµή 

Υδρ.1/2'' 23,00 € 

Υδρ.3/4'' 37,00 € 

Υδρ.1'' 77,00 € 

Υδρ.1&1/2'' 182,00 € 

Υδρ.2'' 210,00 € 

 
 
∆3. Τέλος επανασύνδεσης λόγω χρέους : 10,00 € 

 
∆4. Τέλος επανασύνδεσης λόγω οικειοθελούς (προσωρινής) διακοπής : 60,00 € 

 
∆5. Τέλος ελέγχου υδροµετρητή : 10,00 € 

 
∆6. Τέλος µετατόπισης  υδροµετρητή : για την µετατόπιση του υδροµετρητή συντάσσεται 
τεχνική µελέτη και κοστολογείται αναλόγως η εκτέλεση των εργασιών 
 
Σηµ. : Η χρέωση γίνεται µόνο σε περίπτωση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ∆.Ε.Υ.Α. 
 
∆7. Αλλαγή διατοµής παροχών : χρέωση της διαφοράς  της τιµής του δικαιώµατος 
παροχής. 
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Ε. Ειδικά τιµολόγια 
 
Ε1. Πολυτεκνικό : 50% µείωση επί των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις οικογένειες 
πολυτέκνων των οποίων το εισόδηµα ανέρχεται έως 55.000,00€ ετησίως και µόνο για την 
κύρια κατοικία αυτών. 
 
Ε2. Κτηνοτροφικό : m3 κατανάλωσης Χ 0,30€ 
 
Οι παραπάνω αναφερόµενες τιµές επιβαρύνονται µε τον ανάλογο Φ.Π.Α. κατά τη χρέωση. 
 
Γ.  
Εγκρίνει τη µείωση ποσοστού 50% επί των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις 
πολύτεκνες οικογένειες µε εισόδηµα έως 55.000,00 € ετησίως µε την προσκόµιση των 
ανάλογων δικαιολογητικών και µόνο για την κύρια κατοικία αυτών. 
 
∆.  
Εγκρίνει τη χρέωση των κυβικών κατανάλωσης επί της τιµής της α’ κλίµακας για την 
κατηγορία των πολιτών που διατηρούν κτηνοτροφικές µονάδες, καθώς το κόστος λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αυτού του είδους τις µονάδες είναι χαµηλότερο. 
 
Ε.  
Ορίζει ηµεροµηνία λήξης των λογαριασµών, την 35η ηµέρα (ηµερολογιακές) µετά από την 
ηµεροµηνία βεβαίωσης των χρηµατικών καταλόγων. Στην περίπτωση που η 35η µέρα είναι 
αργία, η ηµέρα λήξης των λογαριασµών ορίζεται η αµέσως εργάσιµη ηµέρα µετά την 35η. 
 
ΣΤ.  
Η παραπάνω τιµολογιακή πολιτική θα εφαρµοσθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών µετά τη 
βεβαίωση του 1ου εξαµήνου 2011, καθώς οι καταναλώσεις ύδρευσης του συγκεκριµένου 
εξαµήνου πραγµατοποιήθηκαν πριν τη σύσταση της ενιαίας ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης  Θέρµης (Φ.Ε.Κ. 1101/τεύχος Β΄/02-06-2011).  
 
Ζ.  
Εγκρίνει την επιβολή πρόσθετου ειδικού τέλους υπολογιζόµενο σε ποσοστό 80% επί της 
αξίας του καταναλισκόµενου ύδατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 11 του Ν. 1069/80. 
 
 
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Γακούδη Βασιλική, Βασιλειάδου Σοφία, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, 
Αντωνίου Αντώνιος, Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Παπαφιλίππου Νικόλαος, Καπουσούζη 
Μαριάνθη και Τσιλιάς Χρήστος.  
 
Ο ∆.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος διαφωνεί µε την ανταποδοτική λογική και την επιβάρυνση των 
λαϊκών οικογενειών και πρότεινε την επιβολή συµβολικού τιµήµατος στην κατανάλωση του 
νερού, το οποίο είναι κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να είναι προσβάσιµο σε όλους.  
Η ∆.Σ. Βασιλειάδου Σοφία πρότεινε το νερό να αντιµετωπίζεται ως αγαθό και όχι ως 
εµπόρευµα.  
Η ∆.Σ. Γακούδη Βασιλική διαφωνεί µε την επιβολή ενιαίας τιµολογιακής πολιτικής καθώς η 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών δεν είναι η ίδια σε όλους τους οικισµούς του ∆ήµου.  
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  429/2011. 
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Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                          Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

            ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΘΕΡΜΗ    01-09-2011 
∆ Η Μ Ο Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 32034 
==================== 
∆/ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 
              Τ.Κ. 57001   ΘΕΡΜΗ 
ΠΛΗΡ. :  
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆.Σ.) 
ΤΗΛ: 2313-300740  
FAX: 2310478201  

 
 ΠΡΟΣ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
Κ.ΡΟΥΣΙ∆Η 11 - Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η 

                Τ.Κ.541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 
ΘΕΜΑ : «Υποβολή για έλεγχο της υπ αριθµ. 429/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σχετικά µε την «Έγκριση τιµολογιακής πολιτικής της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Θέρµης (∆.Ε.Υ.Α.Θ.)». 
 
ΣΧΕΤ :  
 
 
 Υποβάλλουµε επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου της 30ης-08-2011, που περιέχει την υπ’ αριθµ. 429/2011 απόφασή 

του µαζί µε το αντίστοιχο αποδεικτικό δηµοσίευσής της και τα σχετικά έγγραφα.  

 Παρακαλώ να ελέγξετε την απόφαση αυτή, όπως ορίζει ο Νόµος. 

 
 

  Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

∆.Ε.Υ.Α.Θ.  
 

 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
            

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  
49/2011 Α.∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
 
 
 

 ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 --------------------------------------------------------------- 

 

Στη Θέρµη σήµερα την 01η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 η υπογεγραµµένη 
Παπαθεοδώρου Χρυσούλα τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος την υπ’ αριθµ. 429/2011 Α.∆.Σ. σχετικά µε την έγκριση 
τιµολογιακής πολιτικής της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρµης 
(∆.Ε.Υ.Α.Θ.).  

Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν : 
1. Παπαδοπούλου Μαρία 
2. Τσανούκα Πηνελόπη 
 Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό. 
 
Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση     Οι µάρτυρες 
       1, 
 
 
 
 
       2, 
 
 
 


