
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
                                                                                               ΑΓΑ: 
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Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 13εο/2021 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Αγξηλίνπ 
 

Αξηζκόο απόθαζεο 201/21 
 
ΘΔΜΑ: Σηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2022 

ην Αγξίλην ζήκεξα ζηηο 16 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο 
εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 7:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Α. Η ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παιαηά αίζνπζα ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην δεκαξρείν Αγξηλίνπ, θαη έγηλε ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζκό 
986/11-11-2021 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ ε νπνία 
επηδόζεθε ζε θάζε έλα ζύκβνπιν.  

ηελ ζπλεδξίαζε πξνήδξεπζε ν Αληηπξόεδξνο ηεο ΓΔΤΑΑ θ. Κηηζνπάλνο 
Κσλζηαληίλνο ν νπνίνο λνκίκσο αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ θ. Παπαλαζηαζίνπ 
Γεώξγην, απηό έγηλε θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνλ Πξόεδξν θ. Παπαλαζηαζίνπ 
Γεώξγην θαζώο απηόο θσιύνληαλ ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ.  

ηελ ζπλεδξίαζε ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν έληεθα (11) 
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα επηά (7) ήηνη: 
 

Παξόληεο Απόληεο  
1. Κηηζνπάλνο Κσλ/λνο (Αληηπξόεδξνο) 
2. θνξδόπνπινο Γεκήηξηνο 
3. Καςάιεο Παλαγηώηεο 
4. Κνπηξνπκάλνο Υξήζηνο 
5. Καξαγεώξγνπ Αηθαηεξίλε 
6. Γηνλύζηνο Μαηζνύθαο 
7. Ληνύπξαο Κσλ/λνο 

 

1. Παπαλαζηαζίνπ Γεώξγηνο 
(Πξόεδξνο) 

2. Καξαθώζηαο Βαζίιεηνο  
3. Γξίβαο Δπζύκηνο 
4. Ναζηνύιεο Κσλ/λνο  

 

 
 

 
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο θ. Κσζηάθεο Υξηζηόθνξνο εηζεγείηαη ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη αλαθέξεη όηη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΑ ζπλέηαμε θαη πξνηείλεη 

κε ηελ επηζπλαπηόκελε εηζήγεζε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ έηνπο 2022 θαη έρεη σο 

αθνινύζσο: 

Διζήγηζη Σιμολογιακήρ Πολιηικήρ έηοςρ 2022  

Ανάλςζη Δζόδων – Δξόδων 

     Σαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηος έηοςρ  2022 ν νπνίνο 

έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80 πνπ δηέπεη ηηο δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο χδξεπζεο -απνρέηεπζεο.  

Σθνπφο ηεο Δπηρείξεζεο είλαη ε άζθεζε νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ζην θχθιν 

Υδξνδφηεζεο - Απνρέηεπζεο - Πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ 

δηθηχσλ Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



Αληηθείκελν ηεο Δπηρείξεζεο είλαη ε κειέηε, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, 

εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο φκβξησλ θαη 

αθάζαξησλ πδάησλ, θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ  επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ θαη ιπκάησλ 

Βηνινγηθφο  Καζαξηζκφο. 

Σχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.135275/2017 Απφθαζε ηεο Δζληθήο  Δπηηξνπήο Υδάησλ 

επηβάιιεηαη νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαλαισζέληνο 

χδαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη ζην θφζηνο πφξνπ. Με  Κνηλή 

Απφθαζε κε αξηζ. πξση. ΟΙΚ.195107/26-10-21, θαζνξίζηεθαλ  ηα αλσηέξσ θφζηε, ηα νπνία 

ζα πεξηιεθζνχλ ζην ηηκνιφγην θαη ζα  απνδίδνληαη ππέξ ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ. Σηα ηηκνιφγηα 

– ινγαξηαζκνί, ζα αλαγξάθεηαη κε δηαθξηηφ ηξφπν ην «πεξηβαιινληηθφ ηέινο». 

 

O πξνυπνινγηζκφο αλαθέξεηαη  ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1/1-31/12/2022. 

Η ηηκνιφγεζε ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ξπζκίδεηαη απφ  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80 θαη 

εηδηθφηεξα απφ  ην άξζξν 25, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4483/17. Υπάξρεη ξεηή θαη 

αλαγθαζηηθή δηάηαμε, φηη ηα εθ ησλ ηειψλ έζνδα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαιχπηνπλ ηηο αλαγθαίεο 

δαπάλεο πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ δηθηχσλ, ηηο απνζβέζεηο παγίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα ηνθνρξενιχζηα ησλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ. Τα ηέιε κε αιιά ιφγηα πξέπεη λα 

είλαη αληαπνδνηηθά ησλ εμφδσλ θαη ζπληζηά παξάβαζε θαζήθνληνο ε κε εθαξκνγή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο. 

 

 

 

ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΑ 
    ΣΟΜΕΑ 1 

    ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2020 2021 

ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ       

ΑΓΡΙΝΙΟ 001-000-000/256-999-999 27.950 28.382 

ΑΓΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ 500-000-000/530-999-999 3.055 3.041 

ΚΑΛΤΒΙΑ 310-000-000/321-999-999 740 738 

ΔΟΚΙΜΙ 350-000-000/359-999-999 810 815 

ΚΑΜΑΡΟΤΛΑ  400-000-000/430-999-999 710 701 

ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 670-000-000/672-999-999 150 144 

ΚΟΤΣΕΙΑΔΑ 870-000-000/871-999-999 135 132 

ΤΝΟΛΟ   33.550 33.953 

  

ΣΟΜΕΑ 2 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2020 2021 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ       
Δ.Ε. 

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΡΟΤ 160-000-000/165-999-999 
1.480 1.469 

Δ.Ε. ΑΡΑΚΤΝΘΟΤ 
260-000-000/265-999-999 

3.590 3.563 

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



Δ.Ε. ΘΕΣΙΕΩΝ 
300-000-000/308-999-999 

4.970 4.905 

Δ.Ε. ΜΑΚΡΤΝΕΙΑ 
450-000-000/459-999-999 

4.390 4.380 

Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗ 
540-000-000/570-999-999 

3.430 3.392 

Δ.Ε. ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 
600-000-000/607-999-999 

780 767 

Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
700-000-000/720-999-999 

3.240 3.228 

Δ.Ε. 
ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΛΙΩΝ 805-000-000/850-999-999 

1.610 1.553 

Δ.Ε. ΣΡΑΣΟΤ 
900-000-000/970-999-999 

3.250 3.206 

ΤΝΟΛΟ   26.740 26.463 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   60.290 60.416 
 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2022 ζα βαζηζηεί ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ  έηνπο 2022 . 

Πξσηαξρηθφο  ζηφρνο είλαη ε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη αχμεζε  ηεο 

εηζπξαμηκφηεηαο  ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.   

     Υπνδηαηξείηαη ζε επί κέξνπο πξνυπνινγηζκνχο σο εμήο :  

 Πξνυπνινγηζκφο   Λειηοςπγικών Δζόδων  Δξόδων . 

 Πξνυπνινγηζκφο Έπγων και  Δπενδύζεων . 
Καηαπηίζθηκε με βάζη :  

1. Τελ ππάξρνπζα νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ινγηζηηθή νξγάλσζε ηεο 

επηρείξεζεο 

2. Τε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο  

3. Τε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ηφζν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε κεραλνινγηθφ πιηθφ αμηνπνηψληαο ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία 

αιιά θαη ηνπο δείθηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.  

4. Tελ επέθηαζε ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο ΓΔΥΑΑ ζηα φξηα ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ 

Γήκνπ Αγξηλίνπ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ αξ.809 Β -14/3/2017. 

 

ηόσοι ηος πποϋπολογιζμού ηος οικονομικού έηοςρ 2022 είναι οι εξήρ: 

1. Η βειηίσζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

Γεκφηεο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο ζε ζχληνκν ρξφλν 

εμππεξέηεζήο ηνπο.  

2. Η εμνηθνλφκεζε ησλ κεγάινπ κεγέζνπο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.  

3. Η ζπλέρηζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ηεο ΓΔΥΑΑ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ έξγσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ζηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ θαη ζηα 

Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα πνπ έρνπλ πεξηέιζεη αθελφο απφ ηελ ζπλέλσζε 

ηνπ Καπνδίζηξηα θαη αθεηέξνπ απφ ηελ δηεχξπλζε ησλ   Γηνηθεηηθψλ  

νξίσλ ηνπ Καιιηθξάηε.  

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



4. Υινπνίεζε έξγνπ παξαγσγήο ηνπνζέηεζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε  ησλ 

εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο.  

5. Η επειημία ζηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα 

θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δεκφηε.  

6. Δίζπξαμε ινγαξηαζκψλ κέζσ Γηαηξαπεδηθψλ  ζπλαιιαγψλ π.ρ. ΓΙΑΣ, 

πηζησηηθέο θάξηεο, πξνο εμππεξέηεζε ησλ Γεκνηψλ πνπ δνπλ έθηνο 

Αγξηλίνπ.  

7. Η δεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ γηα θάιπςε κειινληηθψλ 

επελδπηηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.   

8. Τν 2022 νη πξνβιεπφκελεο θαηαλαιψζεηο χδαηνο ζα αλέιζνπλ   ζηα 

6.900.000 θπβηθά.  

        

Ζ ζςγκπάηηζη ηων δαπανών επιηςγσάνεηαι με:  

Α) Τελ κείσζε ησλ ειαζηηθψλ δαπαλψλ -δηάζεζεο. 

Β) H κείσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ( ζχκθσλα κε ην εληαίν κηζζνιφγην).  

Γ) Τελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ κε θαιχηεξε νξγάλσζε θαη 

πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

απνζήθεο θαη ηνπ γξαθείνπ πξνκεζεηψλ.  

Γ) Υινπνίεζε έξγσλ κε ηα νπνία ζα κεησζνχλ νη βιάβεο θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο γεληθφηεξα.  

Δ) Τνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

Σ) Καηάξγεζε ελεξγνβφξσλ εγθαηαζηάζεσλ  θαη δεκηνπξγία λέσλ κε 

ρακειφηεξεο θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο.  

Ε) Τελ ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο αγνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα εκπνξεπκάησλ,  αλαισζίκσλ 

πιηθψλ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.  

Ζ) Τελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εμέιημε ηεο 

κεραλνγξάθεζεο κε λέα πξνγξάκκαηα.  

Θ)  Με αληηθαηάζηαζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε 

λέα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
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ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΚΥΑ.135275/2017 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡ.15 Ν.1069/80 - (ΑΡ.10 Ν.4383/2017) 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΆ ΔΞΟΓΑ 2022 

20-

25 Αγνξέο θαη δηαθνξά (  +,-  ) απνζεκάησλ 315.000,00 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.739.950,00 

61 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 830.000,00 

62 Παξνρέο ηξίησλ 2.602.700,00 

63 Φφξνη - Τέιε 11.000,00 

64 Γηάθνξα έμνδα 251.000,00 

65 Τφθνη & Σπλαθή έμνδα 0,00 

66 Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ 944.000,00 

68 Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0,00 

  ύνολο λειηοςπγικών εξόδων 6.693.650,00 

  Γαπάνερ ηλεκηπικού πεύμαηορ 1.950.000,00 

  Έμνδα Γηνηθ. Λεηηνπξγίαο 360.000,00 

ΔΟΓΑ 2021 

  
Έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ χδξεπζε, επ/ζε, Δηδ. Τέινο, Τέινο 

θχθινπ λεξνχ θιπ 5.648.500,00 

  
Έζνδα ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ(ζεηηθέο απνζβέζεηο επηρνξ.παγίσλ 

& έζνδα πξνεγ.ρξήζεσλ) 1.045.150,00 

  ύνολο εζόδων 6.693.650,00 

 
Αιηιολογία 2022 

 
Κπβηθά θαηαλάισζεο 6.350.000 

 

Απφδνζε θεθαιαίνπ ζε ελαιιαθηηθέο ηνπνζεηήζεηο / εχινγε εηήζηα 

απφδνζε ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
1,00% 

 
Κφζηνο επθαηξίαο επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζε ελαιιαθηηθέο ηνπνζεηήζεηο 4.000,00 

 
Σχλνιν θφζηνπο έξγσλ ρσξίο ΦΠΑ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί                                                 400.000,00 

 
Πποζδιοπιζμόρ Υπημαηοοικονομικού Κόζηοςρ  

 
Αιηιολογία 2022 

 
Κόζηορ Κεθαλαίος 0,149 

 
     Αναλιζκόμενο εηήζιο πάγιο κεθάλαιο 0,149 

 
     Κόζηορ Δςκαιπίαρ 0,001 

 
Λειηοςπγικό Κόζηορ 0,696 

 
     Λειηοςπγικό Κόζηορ ηαθεπέρ Γαπάνερ 0,276 

 
     Λειηοςπγικό Κόζηορ Μεηαβληηέρ Γαπάνερ 0,421 

 
Κόζηορ ζςνηήπηζηρ 0,152 

 
Κόζηορ Γιοίκηζηρ & άλλα 0,057 

 
ύνολο σπημαηοοικονομικού κόζηοςρ 1,0547 

 
Αιηιολογία 2022 

 

Τθιζηάμενη μέζη ζηαθμιζμένη ηιμή Μ3 νεπού (έζοδα ύδπεςζηρ, 

αποσέηεςζηρ, ηέλοςρ κύκλος νεπού / Μ3 σπέωζηρ) 0,8895 

 

Τθιζηάμενη μέζη ζηαθμιζμένη ηιμή Μ3 νεπού (λοιπά έζοδα / 

Μ3 σπέωζηρ) 0,1646 

 

Τθιζηάμενη μέζη ζηαθμιζμένη ηιμή Μ3 νεπού (ζύνολο εζόδων 

πωλήζεων / Μ3 καηανάλωζηρ) 1,0541 

 

Ποζό πος ππέπει να επιβάλλει ο θοπέαρ/Μ3 για να 

καλύπηεηαι ηο σπημαηοοικονομικό κόζηορ 0,0006 

 
Ποζοζηό επί ηοιρ εκαηό (%) πος ππέπει να καλςθθεί 0,06% 

 

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ   ΑΝΑ  ΚΛΙΜΑΚΑ 
 

ΑΓΡΙΝΙΟ 
Σηην αξία νεπού ςπολογίζηηκε ποζοζηό 11,11%  έζοδα για Τεσνικά Έπγα  - (Τιμολόγια ωρ  

απ.25  ηος Ν.1069/80). Όπος  διέπσεηαι δίκηςο αποσέηεςζηρ θα σπεώνεηαι ανηίζηοισα και ηο ηέλορ σπήζηρ 
αςηήρ.  
 

1. 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 – 80 Μ3 0,559 + 0,062 = 0,621 € 

81 Μ3  θαη άλσ 0,969 + 0,108 = 1,077  € 

  

Σέινο Βηνινγηθνύ: 18,40 € εηεζίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ 
εμππεξεηνύληαη 

Υξήζε Απνρέηεπζεο:  60% ηεο αμίαο λεξνύ (κόλν όηαλ 
δηέξρεηαη δίθηπν απνρέηεπζεο). 

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 10 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά ηξίκελν. 

 
2. ΑΓΙΟ  ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 – 105 Μ3 0,354 + 0,039 = 0,393 € 

106 Μ3  θαη άλσ 0,545 + 0,061 = 0,606  € 

  

Σέινο Βηνινγηθνύ: 18,40 € εηεζίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ 
εμππεξεηνύληαη 

Υξήζε Απνρέηεπζεο:  60% ηεο αμίαο λεξνύ (κόλν όηαλ 
δηέξρεηαη δίθηπν απνρέηεπζεο). 

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 13 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά ηεηξάκελν. 
 

3. ΓΟΚΙΜΙ – ΚΑΜΑΡΟΤΛΑ – ΚΑΛΤΒΙΑ – ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ -
ΚΟΤΣΔΙΑΓΑ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 – 160 Μ3 0,354 + 0,039 = 0,393 € 

161 Μ3 θαη άλσ 0,545 + 0,061 = 0,606 € 

Σέινο Βηνινγηθνύ: 18,40 € εηεζίσο ζηα Γ.Γ. ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΚΑΙ 
ΚΑΜΑΡΟΤΛΑ,  όπνπ εμππεξεηνύληαη. 

Υξήζε Απνρέηεπζεο:  60% ηεο αμίαο λεξνύ. (Μόλν όηαλ 
δηέξρεηαη Απνρέηεπζε) 

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 20 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΔ ΓΗΜΟΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 
Σηην αξία νεπού ςπολογίζηηκε ποζοζηό 11,11%  έζοδα για Τεσνικά Έπγα 

(Τιμολόγια    ωρ  απ.25  ηος Ν.1069/80) .Όπος διέπσεηαι δίκηςο αποσέηεςζηρ θα σπεώνεηαι  
ανηίζηοισα και ηο ηέλορ σπήζηρ αςηήρ.  
 
4.ΑΓΓΔΛΟΚΑΣΡΟ-ΑΡΑΚΤΝΘΟΤ  

Κπβηθά Αμία λεξνύ - Έζνδα έξγσλ 

0 –50 Μ3 0 

51Μ3 - 200Μ3 0,61 + 0,07= 0,68 

201Μ3 - 300Μ3             0,73 + 0,08= 0,81 

301Μ3 θαη άλσ 0,86 +0,10= 0,96  

 

Πάγην ύδξεπζεο 13,20 € πιένλ ΦΠΑ 

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 50 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 

 

   
5.ΣΡΑΣΟΤ - ΛΔΠΔΝΟΤ  

Κπβηθά Αμία λεξνύ - Έζνδα έξγσλ 

0 –50 Μ3 0 

51Μ3 - 200Μ3 0,61 + 0,07= 0,68 

201Μ3 - 300Μ3             0,73 + 0,08= 0,81 

301Μ3 θαη άλσ 0,86 +0,10= 0,96  

 

Πάγην ύδξεπζεο 13,20 € πιένλ ΦΠΑ 

Πάγην απνρέηεπζεο 30,00 € πιένλ ΦΠΑ 

Υξήζε Απνρέηεπζεο: 60% ηεο αμίαο λεξνύ.  

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 50 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 

 
   
 6.ΘΔΣΙΔΩΝ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 –50 Μ3 0 

51Μ3 - 200Μ3 0,29+0,032=0,322 

201Μ3 - 300Μ3 0,34+0,038=0,378 

301Μ3 θαη άλσ 0,40+0,044=0,444 

 

Πάγην ύδξεπζεο 13,20 € πιένλ ΦΠΑ  

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 50 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 
 

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



7.ΝΔΑΠΟΛΗ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 –50 Μ3 0 

51Μ3 - 200Μ3 0,38+0,042=0,422 

201Μ3 - 300Μ3 0,46+0,051=0,511 

301Μ3 θαη άλσ 0,53 +0,59=0,589 

Πάγην ύδξεπζεο 13,20 € πιένλ ΦΠΑ  

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 50 Μ3 

Δηζθνξά ΓΔΤΑΑ 10,95 + 24% ΦΠΑ 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 
 

8.ΜΑΚΡΤΝΔΙΑ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ  

0 –50 Μ3 0 

51Μ3 - 200Μ3 0,48+0,053=0,533 

201Μ3 - 300Μ3 0,57+0,063=0,633 

301Μ3 θαη άλσ 0,67+0,074=0,744 

 

Πάγην ύδξεπζεο 13,20 € πιένλ ΦΠΑ  

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 50 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 

 
9.ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΚΟΤ-ΚΟΤΣΔΡΑ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 –120 Μ3 0,29+0.032=0,322 

121Μ3 - 180Μ3 0,76+0,084=0,844 

181Μ3 - 240Μ3 1,52+0,169=1,689 

241Μ3 θαη άλσ 1,90+0,211=2,111 

 

Πάγην ύδξεπζεο 11,09 € πιένλ ΦΠΑ 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 

 
10.ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΚΟΤ ΛΟΙΠΔ ΣΚ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 –120 Μ3 0,12+0,013=0,133 

121Μ3 - 180Μ3 0,76+0,084=0,844 

181Μ3 - 240Μ3 1,52+0,169=1,689 

241Μ3 θαη άλσ 1,90+0,211=2,111 

 

Πάγην ύδξεπζεο 26,39 €  πιένλ ΦΠΑ 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά έηνο. 

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



 
11.ΠΑΡΑΒΟΛΑ-ΑΓ. ΓΔΩΡΓΙΟ-ΑΦΡΑΣΟ-ΠΑΝΣΑΝΑΑ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 –50 Μ3 0 

51Μ3 - 200Μ3 0,61 + 0,07= 0,68 

201Μ3 - 300Μ3             0,73 + 0,08= 0,81 

301Μ3 θαη άλσ 0,86 +0,10= 0,96  

 

Πάγην ύδξεπζεο 13,20 € πιένλ ΦΠΑ  

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 50 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 

 
12.ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΔ ΣΚ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 θαη άλσ 0,19+0,021=0,211 

 

Πάγην ύδξεπζεο 26,39 € πιένλ ΦΠΑ 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά έηνο. 

 
13.ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΑΜΠΙΡΙ 

Υσξίο πδξόκεηξα 

Πάγην ύδξεπζεο 52,78 € πιένλ ΦΠΑ 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά έηνο. 

 
14.ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΛΙΩΝ-ΠΟΣΑΜΟΤΛΑ-ΑΡΓΙΑΓΑ 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 –50 Μ3 0 

51Μ3 - 200Μ3 0,33+0,037=0,367 

201Μ3 - 300Μ3 0,40+0,044=0,444 

301Μ3 θαη άλσ 0,47+0,052=0,522 

 

Πάγην ύδξεπζεο 18,48 €  πιένλ ΦΠΑ 

Διάρηζηε θαηαλάισζε: 50 Μ3 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά εμάκελν. 

 
15.ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΛΙΩΝ ΛΟΙΠΔ Σ.Κ. 

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

0 –50 Μ3 0 

51Μ3 - 200Μ3 0,33+0,037=0,367 

            201Μ3 - 300Μ3 0,40+0,044=0,444 

301Μ3 θαη άλσ 0,47+0,052=0,522 

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



 

Πάγην ύδξεπζεο 36,94 € πιένλ ΦΠΑ 

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά έηνο. 

 
16.Κνηλόηεηα Κνπβαξά - ΞΗΡΟΜΔΡΟ  

Κπβηθά Αμία λεξνύ & Έζνδα έξγσλ 

  

0 Μ3 θαη άλσ  0,866 € +0,096 €=0,962 

  

Έθδνζε ινγαξηαζκώλ αλά κήλα. 

 
Κνηλσληθό ηηκνιόγην όπσο ηζρύεη ζηνλ επξύηεξν Γήκν Αγξηλίνπ 
   
ΔΙΓΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ  ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ 
 
α) ηνπο πνιύηεθλνπο παξέρεηαη έθπησζε 50 % επί ηνπ ηηκνινγίνπ 
ύδξεπζεο γηα όια αλεμαηξέησο ηα κέιε ησλ πνιπηεθληθώλ πιιόγσλ 
Αγξηλίνπ θαη Πεξηρώξσλ θαη Μαηαξάγθαο, κε ηελ κνλαδηθή απαξαίηεηε 
πξνϋπόζεζε γηα λα ηύρνπλ ηεο κείσζεο λα είλαη όηη πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηε ΓΔΤΑΑ βεβαίσζε κέινπο από ην ύιινγν 
Πνιπηέθλσλ Αγξηλίνπ θαη Πεξηρώξσλ θαη Μαηαξάγθαο θάζε έηνο. Σν 
κέηξν λα αθνξά θαη ηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ελειηθησζεί ηα 
παηδηά ηνπο ζρεηηθή Απόθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑΑ αξ. 20/2019 (ΟΡΘΗ 

ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ). Ιζρύεη γηα κία νηθηαθή παξνρή αλά δηθαηνύρν νηθνγέλεηα. 
   
β) ηνπο ηξίηεθλνπο παξέρεηαη έθπησζε 50 % επί ηνπ ινγαξηαζκνύ 
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Αθνξά δεκόηεο πνπ είλαη κόληκνη θάηνηθνη 
Αγξηλίνπ κε αλήιηθα ηέθλα έσο 18 εηώλ, ή ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ ζε ΑΔΙ 
ή ΣΔΙ έσο ηελ ειηθία ησλ 25 εηώλ), ε εηήζην εηζόδεκα 10.000 επξώ 
πξνζαπμεκέλν κε ην πνζό ηνλ 3.000 επξώ γηα θάζε ηέθλν. Δμαηξείηαη ην 
ηέινο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ. Iζρύεη γηα κία νηθηαθή παξνρή αλά 
δηθαηνύρν νηθνγέλεηα. 
 
γ) ε άηνκα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ, παξέρεηαη έθπησζε 50%, επί ηνπ 
ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Αθνξά δεκόηεο πνπ είλαη 
κόληκνη θάηνηθνη Γήκνπ Αγξηλίνπ κε εηήζην εηζόδεκα  10.000 επξώ 
πξνζαπμεκέλν θαηά  5.000 επξώ γηα θάζε επηπιένλ πξνζηαηεπόκελν 
κέινο κε αλαπεξία. 
Δμαηξείηαη ην ηέινο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ. Iζρύεη γηα κία νηθηαθή παξνρή 
αλά δηθαηνύρν νηθνγέλεηα. 
 
δ) Άπνξνη άλεξγνη θαη εππαζείο νκάδεο:  Όζνη δεκόηεο είλαη άπνξνη 
καθξνρξόληα άλεξγνη ή εγγεγξακκέλνη ζην Κνηλσληθό Παληνπσιείν ή 

ΑΔΑ: 6Κ3ΑΟΡΜ9-8ΝΖ



Γεκόηεο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο ζηνπο ζην Κνηλσληθό 
Παληνπσιείν αιιά δελ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζε απηό ή ζηηίδνληαη από 
ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ (εππαζείο νκάδεο)  από 0-10 θπβηθά ζα  
απαιιάζζνληαη ηεο πιεξσκήο απηώλ θαη από 11 θπβηθά θαη πάλσ ζα 
έρνπλ κείσζε 50% επί ηνπ ινγαξηαζκνύ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο.  
Δμαηξείηαη ην ηέινο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ. Iζρύεη γηα κία νηθηαθή παξνρή 
αλά δηθαηoύρν νηθνγέλεηα. 
 

ΔΙΓΙΚΗ  ENIAIA ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΓΗΜΟΙΟΤ  
 

ην  Γεκόζην επηβάιιεηαη  εληαία  ηηκή  λεξνύ  αλά  θπβηθό.  ύκθσλα κε 
ην έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΓΑ Α.Π. 52823/14-11-2006 , Γελ. Γ/λζε Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ, ηκήκα θνξνινγηθό (εγθύθιηνο 
48) ην νπνίν αλαθέξεη  όηη νη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο απαιιάζζνληαη ηεο 
ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ εηδηθνύ ηέινπο θαη ηνπ ηέινπο απνρέηεπζεο, 
θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ αθνινπζεί  παξαθάησ εηδηθή ηηκνιόγεζε ηνπ 
Γεκνζίνπ γηα ην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. ηελ ηηκνιόγεζε Γεκνζίνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα (Νεπηαγσγεία-
Γεκνηηθά-Γπκλάζηα-Λύθεηα θιπ) όπνπ ρξεώλνληαη  ζύκθσλα κε ηα 
θαηαγεγξακκέλα  θαηά ηελ θαηακέηξεζε θπβηθά ζην ζύλνιό ηνπο. Η 
ζπλεηή ρξήζε ηνπ λεξνύ γίλεηαη κε επζύλε ησλ ππεπζύλσλ ζηα 
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Η ρξέσζε έρεη σο εμήο: 

 
Γήκνο Αγξηλίνπ  
(Καπνδίζηξηαο & Καιιηθξάηεο)    

Αλά  Κπβηθό 

1ε  Κιίκαθα   0 – 80 Μ3 0,866 € 

2ε  Κιίκαθα   81  Μ3  θαη άλσ 1,494 € 

  

 

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ( Γεληθνύ  Ννζνθνκείνπ ) 
Σν θαηαλαιηζθόκελν λεξό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο  
(λνζειεπηηθή κνλάδα Αγξηλίνπ) ζα θνζηνινγείηαη κε εληαία ηηκή 
αλεμαξηήηνπ θαηαλάισζεο δειαδή κε ηελ ηηκή ηεο 1εο θιίκαθαο ηνπ 
αλσηέξσ πίλαθα 0,866€/m3, ηα ζρεηηθά πδξόκεηξα  αλαθέξνληαη ζηελ 
Απόθ.72/2016 ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΑ. 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ  ΥΩΡΩΝ ΓΗΜΟΤ  
Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη γηα ην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ ήηνη Γεκνηηθέο 
Δλόηεηεο, Καπνδίζηξηα θαη Καιιηθξάηε,  ζα ηηκνινγνύληαη εληαία ζύκθσλα 
κε ηηο θιίκαθεο - ηηκνιόγην   παξάγξαθν, 1. Αγξηλίνπ.  
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Δληαία ηηκνιόγεζε γηα όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο   

 ΣΑ  ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΤΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  έρνπλ σο εμήο :  

Γηθαίσκα ζύλδεζεο κε δίθηπν ύδξεπζεο 75,04€. 
Γηθαίσκα ζύλδεζεο κε δίθηπν ύδξεπζεο από ππάξρνπζα παξνρή 79,41€. 
Σν δηθαίσκα ζύλδεζεο κε δίθηπν απνρέηεπζεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο : 
        Από 1-500 m3          0,33 €/m3 
         <<  501-1500 m3     0,34 €/m3 
         <<  1501 m3 & άλσ 0,46 €/m3 
Γηα  επαλαζύλδεζε - δηαθνπή πδξνκέηξνπ δηακνξθώλεηαη  ζε 8,91€. 
Γηα έιεγρν θαιήο  ιεηηνπξγίαο πδξνκέηξνπ  7,14€. 
Παξαβίαζε ζθξαγίδαο - παξάλνκε ζύλδεζε πδξνκέηξνπ 42,02€. 
Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο λεξνύ θαηόπηλ αίηεζεο 10,00€. 
Δγγύεζε ρξήζεο πδξνκέηξνπ ½΄΄ ζε 38,00€. Η εγγύεζε απμάλεηαη θαηά 
38,00€ €/ίληζα πδξνκέηξνπ (3/4΄΄,1΄΄,11/4΄΄ θιπ). 
Δγγύεζε πδξνκέηξνπ γηα ελνηθηαζηέο αθηλήησλ (νηθίεο) 76,00€. 
Δγγύεζε πδξνκέηξνπ γηα ελνηθηαζηέο Δπαγγεικαηηθώλ Υώξσλ (εζηίαζεο, 
πιπληήξηα, βελδηλάδηθα, ζπλεξγεία θιπ.)  πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 
150,00€. 
Δγγύεζε πδξνκέηξνπ γηα Κηελνηξνθηθή – Δπαγγεικαηηθή ρξήζε  300,00€. 
Δγγύεζε πδξνκέηξνπ Βηνκεραληθήο ρξήζεο- Δηδηθώλ θηηξίσλ  350,00€. 
Δγγύεζε ξίςεο ιπκάησλ ζηνλ Βηνινγηθό Καζαξηζκό  350,00€. 
Γηα πξνζσξηλή ή εξγνηαμηαθή παξνρή, ε εγγύεζε ρξήζεσο πδξνκέηξνπ 
δηακνξθώλεηαη ζηηο  0,21€/ m3 ηνπ όγθνπ νηθνδνκήο, κε ειάρηζηε  ρξέσζε 
235,00€ . 
Γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο δεκνηώλ (θαζαξηζκόο αγσγνύ 
παξνρέηεπζεο) ζα ρξεώλεηαη  61,01€ /ώξα. 
 
Η εθθέλσζε ησλ Βνζξνιπκάησλ κε ηδησηηθό βπηηνθόξν  από 
επαγγεικαηίεο Βπηηνθνξείο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΒΙΟ.ΚΑ. κε θόζηνο 
25€ αλά βπηίν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Απνζηνιή  ινγαξηαζκώλ ηαρπδξνκηθώο εθηόο επξύηεξεο πεξηνρήο Γήκνπ 
Αγξηλίνπ  0,52€. 

Σέινο επί ησλ θαζπζηεξνύκελσλ ινγαξηαζκώλ επηβάιιεηαη πξνζαύμεζε 
1% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηνπ 50%. 
Οη σο άλσ ηηκέο πιελ ησλ εγγπήζεσλ επηβαξύλνληαη κε ηνλ 
αλάινγν ΦΠΑ. 
 
Ο θ. Πξόεδξνο δίλεη ην ιόγν ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα ζπδεηήζνπλ θαη 
λα απνθαζίζνπλ επί ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε όζα 
παξαπάλσ εθηέζεθαλ νκόθσλα επί παξόλησλ επηά κειώλ θαη κε ηε ζεκείσζε από 
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ηνπο θ.θ. Κνπηξνπκάλν Υξήζην θαη Καςάιε Παλαγηώηε λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα  
κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ λεξνύ εηδηθά γηα ηηο νκάδεο κε ρακειό εηζόδεκα. 
 

 
απνθαζίδεη 

λα εγθξίλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ έηνπο 2022 ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ 
εηζήγεζε  
 

H παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 201/2021 
 

Γη' απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΚΙΣΟΠΑΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΗ 
Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Αγξίλην 16-11-2021 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 
 

ΚΙΣΟΠΑΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  
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