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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της µε αριθµό 21 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας.
Αριθµός απόφασης 146/2021
ΘΕΜΑ: Αναδιάρθωση τιµολόγησης υπηρεσιών ∆ΕΥΑΑ.

Στην Άρτα και στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήµερα την 6η του µηνός
∆εκεµβρίου του έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε
σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΑ ύστερα από την µε αριθµό
2733/30-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύµβουλο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδροµείο (E-mail).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών
βρέθηκαν παρόντα 11 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1.Τσιρογιάννης Χρήστος
2.Χρηστούλης Σωτήριος
3.Καραγεώργος Γεώργιος
4.Πανέτας Γεώργιος
5.Αλυµάρα Αικατερίνη
6.Σφήκας ∆ηµήτριος
7.Σιαφάκας Χριστόφορος
8.Βασιλάκης Σωτήριος
9.Σπύρου Νικόλαος
10.Υφαντή Φωτεινή
11.Σκουτέρη Φωτεινή

ΑΠΟΝΤΑ

Ο Γενικός ∆ιευθυντής εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, περι
αναδιάρθρωσης τιµολόγησης των υπηρεσιών της ∆ΕΥΑΑ, ανέφερε ότι ύστερα από
την έγκριση της µελέτης κοστολόγησης – τιµολόγησης των υπηρεσιών της
Επιχείρησης µε την υπ’ αριθ. 145/2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρέπει
να υιοθετηθούν οι προτεινόµενες αλλαγές που προέκυψαν απ’ αυτήν διότι ωφελείται
το σύνολο των καταναλωτών καθώς επιτυγχάνεται για όλους τους καταναλωτές
που κάνουν ορθολογική κατανάλωση ύδατος µείωση των λογαριασµών σε
ποσοστό που φτάνει και το 11,53% για τις µέσες καταναλώσεις νερού (η οποία
σύµφωνα µε την µελέτη προσδιορίστηκε σε 30,85 m³). Επιπροσθέτως για την
αποτροπή της αλόγιστης-υπερβολικής κατανάλωσης νερού που παρατηρήθηκε,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτη στους τοµείς Ζ και Ι της ∆.Ε. Άρτας καθώς και
στις ∆.Ε. Φιλοθέης (τοµέας Κ), Αµβρακικού (τοµέας Λ), Βλαχερνών (τοµέας Μ) και
Ξηροβουνίου (τοµέας Ν) επιβάλλεται υψηλότερη τιµή στα δύο µεγαλύτερα κλιµάκια
για τους συγκεκριµένους τοµείς προκειµένου να αποφευχθεί η αλόγιστη
κατανάλωση που οδηγεί σε λειψυδρία κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Σηµειώνεται επίσης ότι το ποσοστό των καταναλωτών που κατατάσσεται στα δύο
υψηλότερα κλιµάκια (σύµφωνα µε την ανάλυση της µελέτης) στους ανωτέρω
συγκεκριµένους τοµείς όπου και παρατηρήθηκε µη ορθολογική (αλόγιστηυπερβολική) κατανάλωση νερού, ανέρχεται σε 5% επι του συνόλου των
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καταναλωτών. Τέλος µε την προτεινόµενη τιµολογιακή πολιτική οι τοµείς Ζ και Ι της
∆.Ε Άρτας αντιµετωπίζονται οµοιόµορφα µε τις ∆.Ε. Φιλοθέης (τοµέας Κ),
Αµβρακικού (τοµέας Λ), Βλαχερνών (τοµέας Μ) και Ξηροβουνίου (τοµέας Ν) καθώς
πράγµατι πρόκειται για περιοχές εκτός πόλης που επί το πλείστον έχουν κοινά
χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου επιβάλλεται κοινή αντιµετώπιση.
Από την µελέτη κοστολόγησης, προκύπτει ότι οι χρεώσεις της
προτεινόµενης
τιµολογιακής
πολιτικής
λειτουργούν
ως
κίνητρο για την ορθολογική κατανάλωση του νερού και
παρέχουν
επαρκή
κίνητρα
στους
καταναλωτές
για
την
ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων επιβραβεύοντας τους
καταναλωτές που κάνουν ορθολογική χρήση του νερού (µη
αλόγιστες
καταναλώσεις)
µε
µείωση
των
τιµών
και
αποτρέποντας
την
µη
ορθολογική
χρήση
του
νερού
(αλόγιστες-υπερβολικές καταναλώσεις) µε υψηλότερες τιµές
στα υψηλά κλιµάκια κατανάλωσης. Επίσης επιτυγχάνεται
οµοιοµορφία στην έκδοση των λογαριασµών (τριµηνιαία
έκδοση) για το σύνολο των καταναλωτών και επιπροσθέτως
εκτιµάται ότι η ανωτέρω αλλαγή θα επιφέρει ενίσχυση της
εισπραξιµότητας της επιχείρησης χωρίς ιδιαίτερο επιπλέον
κόστος.
Τέλος
επισήµανε
το
γεγονός
ότι
µε
την
προτεινόµενη
τιµολογιακή πολιτική της µελέτης επιτυγχάνεται:
α)αποτελεσµατικότερη
και
δικαιότερη
τιµολόγηση
των
διάφορων κατηγοριών καταναλωτών,
β)αποτροπή της µη ορθολογικής (αλόγιστης) κατανάλωσης
ύδατος
γ)ενίσχυση των κοινωνικών παροχών
δ)οµοιόµορφη
αντιµετώπιση
των
διάφορων
κατηγοριών
καταναλωτών
ε)ενίσχυση της εισπραξιµότητας
στ)προστασία περιβάλλοντος
ε)προώθηση ψηφιακών εφαρµογών
Ως εκ τούτου προτείνει στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
όπως αναδιαρθρώσουν την τιµολογιακή πολιτική µε βάση τις
προτεινόµενες αλλαγές της µελέτης.
ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙ Α
(Μειοψηφούντος
ψηφίζει παρών)

του

κου

Σωτηρίου

Βασιλάκη,

ο

οποίος

την αναδιάρθωση του τιµολογίου, τελών και υπηρεσιών της Επιχείρησης ως εξής:
Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
1) Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται ανα τρίµηνο για το σύνολο των καταναλωτών της
∆.Ε. Άρτας.
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2) Το πάγιο τέλος ύδρευσης, στην ∆.Ε. Άρτας (τοµείς Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Ι) θα
ανέρχεται σε 8,55€ ανα τρίµηνο (2,85€/µήνα ανεξάρτητα από την κατανάλωση.
Επιπροσθέτως το ανωτέρω πάγιο τέλος ύδρευσης θα µειώνεται κατά 0,50 €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ανα εκδοθέν τριµηνιαίο λογαριασµό, υπό την
προϋπόθεση λήψης του τριµηνιαίου λογαριασµού από τους οφειλέτες σε
ηλεκτρονική µορφή (µέσω e-mail).
3) Οι κλίµακες κατανάλωσης ύδατος καθώς και οι τιµές ανα κλίµακα κατανάλωσης
ύδατος και ανα τοµέα διαµορφώνονται ως εξής:
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΝΕΡΟΥ

∆.Ε. ΑΡΤΑΣ
(Τοµείς Α,Β,Γ,∆,Ε,Η)

∆.Ε. ΑΡΤΑΣ
(Τοµείς Z,I)

0
1-20
21-30
31-60
61-100
Άνω των 100

0,00
0,12
0,50
0,75
1,10
1,20

0,00
0,12
0,25
0,60
1,30
1,50

4) Το ειδικό τέλος θα είναι µηδέν.
5) Το πάγιο τέλος αποχέτευσης, στην ∆.Ε. Άρτας (τοµείς Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Ι)
ανέρχεται σε 10,55€ ανα τρίµηνο (3,52€/µήνα).
6) Οι κλίµακες αποχέτευσης καθώς και οι τιµές ανα κλίµακα αποχέτευσης και ανα
τοµέα διαµορφώνονται ως εξής:
ΤΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΕΡΟΥ

∆.Ε. ΑΡΤΑΣ
(Τοµείς Α,Β,Γ,∆,Ε,Η)

∆.Ε. ΑΡΤΑΣ
(Τοµείς Z,I)

0
1-20
21-30
31-60
61-100
Άνω των 100

0,00
0,10
0,40
0,40
0,40
0,40

0,00
0,10
0,40
0,40
0,40
0,40

Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ & ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
1) Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται ανα τρίµηνο. για το σύνολο των καταναλωτών των
∆ηµοτικών Ενότητων Φιλοθέης (τοµέας Κ), Αµβρακικού (τοµέας Λ), Βλαχερνών
(τοµέας Μ) και Ξηροβουνίου (τοµέας Ν).
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2) Το πάγιο τέλος ύδρευσης στις ∆ηµοτικές Ενότητες Φιλοθέης (τοµέας Κ),
Αµβρακικού (τοµέας Λ), Βλαχερνών (τοµέας Μ) και Ξηροβουνίου (τοµέας Ν) θα
ανέρχεται σε 6 € ανα τρίµηνο (2,00 €/µήνα). Επιπροσθέτως το ανωτέρω πάγιο τέλος
ύδρευσης θα µειώνεται κατά 0,50 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ανα εκδοθέν
τριµηνιαίο λογαριασµό, υπό την προϋπόθεση λήψης του τριµηνιαίου λογαριασµού
από τους οφειλέτες σε ηλεκτρονική µορφή (µέσω e-mail).
3) Οι κλίµακες κατανάλωσης ύδατος καθώς και οι τιµές ανα κλίµακα κατανάλωσης
ύδατος και ανα ∆ηµοτική Ενότητα/Τοµέα διαµορφώνονται ως εξής:
ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΝΕΡΟΥ
0
1-20
21-30
31-60
61-100
Άνω των
100

∆.Ε.
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
(Τοµέας Κ)

∆.Ε.
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
(Τοµέας Λ)

∆.Ε.
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
(Τοµέας Μ)

∆.Ε.
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
(Τοµέας Ν)

0,00
0,12
0,25
0,60
1,30

0,00
0,12
0,25
0,60
1,30

0,00
0,12
0,25
0,60
1,30

0,00
0,12
0,25
0,60
1,30

1,50

1,50

1,50

1,50

4) Το ειδικό τέλος θα είναι µηδέν.
5) Λόγω έλλειψης δικτύου αποχέτευσης, δεν υφίσταται πάγιο τέλος αποχέτευσης.
6)Λόγω έλλειψης δικτύου αποχέτευσης, δεν υφίσταται τέλος χρήσεως αποχέτευσης.

Γ. ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ
Παρέχεται έκπτωση 50% στην κατανάλωση νερού από το πρώτο κυβικό για τις εξής
οµάδες καταναλωτών:
1) Πολύτεκνοι µέχρι και το 24ο έτος του µικρότερου τέκνου της οικογένειας.
2) Τρίτεκνοι για όσο διάστηµα έχει η οικογένεια τρία προστατευόµενα τέκνα.
3) Στα πολυµεταγγιζόµενα άτοµα που πάσχουν από µεσογειακή ή
δρεπανοκυτταρική αναιµία.
4) Στα άτοµα που υπόκεινται σε αιµοκάθαρση.
5) Στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες µε αναπηρία από 80% και άνω.
6) Στα οικονοµικά αδύναµα άτοµα (όσοι είναι δικαιούχοι του Επιδόµατος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
7) Μονογονεικές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα.
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∆. ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
1. Η άδεια παροχής νερού ορίζεται στα 180,00 €ανά
παροχή για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες.
2. Τα
τέλη
καθυστέρησης
εξόφλησης
των
λογαριασµών θα υπολογίζεται µε το ισχύον κάθε
φορά επιτόκιο υπερηµερίας και µέχρι 100 % του
κεφαλαίου και δεν θα εισπράττονται αν το ποσόν
είναι µικρότερο των 0,20 € µε αρχή υπολογισµού
την 31η ηµέρα από της ηµεροµηνίας λήξεως.
3. Για
το
Γενικό
Νοσοκοµείο
Αρτας,
το
παλαιό
Νοσοκοµείο, το ∆ηµοτικό κολυµβητήριο και τα
Σχολεία Α/βάθµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης, η
ανώτερη κλίµακα κατανάλωσης θα τιµολογείται µε
1,10 €/m3 νερού και όχι µε 1,20 €/m3 νερού.
4. Σε περίπτωση πιθανών κερδών της Επιχείρησης µε
απόφαση του ∆.Σ. θα διατίθεται ένα ποσό για
κοινωνικούς σκοπούς, µη δυνάµενο να υπερβεί τις
10.000,00 €.
Η παρούσα ισχύει για λογαριασµούς που θα εκδοθούν από
την χρήση 2022.
Οι
όροι
των
προηγούµενων
αποφάσεων,
που
δεν
τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Η

παρούσα

απόφαση

έλαβε αυξ. αριθµό

146/2021

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα
Άρτα 10-12-2021
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

