
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 29/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

      Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 114/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με το  

                τιμολόγιο τελών και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ , για το έτος 2021. 
 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.2186/22-01-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

την αριθμ. 114/2020 (ΑΔΑ: 66ΥΨΟΛ78-967) αποφάση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με το 

τιμολόγιο τελών και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ, για το έτος 2021. 

 

Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.    

Ο κ. Κορωναίος δήλωσε ότι πρέπει να γίνει  μείωση 10% σχετικά με το τιμολόγιο τελών και 

παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ, για το έτος 2021. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την 114/2020 (ΑΔΑ: 66ΥΨΟΛ78-967) αποφάση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΒ5ΨΩΞΧ-ΡΦΨ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 
 

 

Εγκρίνει την αριθμ114/2020 (ΑΔΑ: 66ΥΨΟΛ78-967) αποφάση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης   Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), που αφορά στο 

τιμολόγιο τελών και παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης για το Έτος 2021, χωρίς καμία 

αύξηση, και το οποίο θα ισχύει ως εξής:   

 

 

I. Για τη Δημοτική Ενότητα  Πρέβεζας : 

 

     Α.  ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

1. Κλίμακα νερού (έναντι το τρίμηνο εκκαθάριση το εξάμηνο) 

 

α. Οι λογ/σμοί νερού θα εκδίδονται κάθε τρίμηνο (με έναντι καταβολή) και εκκαθάριση το  

    εξάμηνο. 

β. Η τιμή  νερού για εξαμηνιαία κατανάλωση θα είναι :  

     Από     

0         -      30 m³ χωρίς χρέωση 

31        -    50  m³ 0,5995 € 

51        -  100  m³  0,6202  € 

101      -  160  m³  0,7442  € 

161      -  240  m³ 1,1039  € 

241    και άνω mᶟ 1,2900  € 

 

   γ. Πάγιο ύδρευσης εξαμήνου                         21,36    €   

    Μηνιαίο πάγιο                                            3,56    €       

δ. Για τα πλοία (Λιμενικό Ταμείο)                     2,700 €/m³ 

 

2. Τέλος σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης  

        Τιμή ανά m²  υδρευόμενου χώρου            1,17  €/m² 

 

3. Δαπάνη διακλάδωσης Ύδρευσης  

          Τιμή  ανά διακλάδωση με ένα (1) υδρόμετρο                112,22  € 

          Υλικά                                                                         27,98  € 

          Δαπάνη ανά υδρόμετρο πέραν του ενός                         37,41  € 

 

     4. Εγγύηση υδρομέτρων  

         Ποσό  εγγύησης                                                            60,00 € 

     5. Τέλος  επανασύνδεσης                                                     

         Ποσό                                                                            11,99 € 

 

       Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  

 

1. Τέλος χρήσης αποχέτευσης ,σύμφωνα με τη κλίμακα κατανάλωσης νερού και για  

εξαμηνιαία κατανάλωση η τιμή έχει όπως παρακάτω:  

 

   0    -      30   m³ χωρίς χρέωση  

  31     -    50   m³ «          « 

  51     -    100 m³ 0,6056   € 

101     -    160 m³ 0,7268   € 

161     -    240 mᶟ 1,0780   € 

 241  και άνω  mᶟ 1,2597  € 

ΑΔΑ: ΨΒ5ΨΩΞΧ-ΡΦΨ



                                     

 

    2. Πάγιο αποχέτευσης εξαμήνου               21,48 € 

        Μηνιαίο πάγιο                                      3,58 € 

 

    3. Τέλος σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης   

        Τιμή ανά m² αποχετευόμενου χώρου      2,03 € 

  

4. Δαπάνη διακλάδωσης με το δίκτυο αποχ/σης  

Τιμή ανά διακλ. με ένα αποχ/μενο χώρο                   237,73 €  

Υλικά                                                                      79,94 €  

Δαπάνη ανά αποχ/μενο ανεξάρτητο χώρο                   34,90 € 

. 

 

     Γ. ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ  

 

       Το τιμολόγιο για την εκκένωση βόθρου καθορίζεται ως εξής :  

 

       Χρέωση ανά βυτίο 31,17  € .      

 

       ΕΙΔΙΚΕΣ  ΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

    1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ   

        Μείωση 50% στο τιμολόγιο ύδρευσης - Αποχ/σης  (παγίων και καταναλώσεων)  

         Κριτήρια : 

     Α. Εισοδηματικά κριτήρια:  Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  (πραγματικό ή τεκμαρτό)     

         του προηγούμενου οικονομικού έτους ένταξης  έως 35.000 €  

     Β. Βεβαίωση για την πολυτεκνία  

 

    2.  ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ  

Α.  Μείωση 45% στο τιμολόγιο ύδρευσης – αποχέτευσης (παγίων και      καταναλώσεων) για 

οικογένεια με τρία προστατευόμενα τέκνα  

     Β. Μείωση 35% στο τιμολόγιο ύδρευσης – αποχέτευσης (παγίων και καταναλώσεων) 

     για οικογένεια με δύο προστατευόμενα τέκνα  

 Γ. Μείωση 25% στο τιμολόγιο ύδρευσης – αποχέτευσης (παγίων και καταναλώσεων) 

για οικογένεια με ένα προστατευόμενο τέκνο 

     Κριτήρια :  

1. Εισοδηματικά κριτήρια:  Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) του 

προηγούμενου οικονομικού έτους ένταξης έως 25.000 €  

2.  Βεβαίωση για την τριτεκνία  

 

    3. ΑΜΕΑ  

    Μείωση  50% στο τιμολόγιο νερού – Αποχ/σης – παγίων)   

         Κριτήρια:  

1. Εισοδηματικά κριτήρια:  Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ( πραγματικό ή τεκμαρτό) 

του προηγούμενου οικονομικού έτους ένταξης  έως 30.000 €  

    2.  Βεβαίωση ΚΕΠΑ για αναπηρία από  67% και άνω  

 

    4. ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ  

Μείωση 50% στο τιμολόγιο νερού  

Κριτήρια :  

1. Εισοδηματικά κριτήρια :  Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή  τεκμαρτό)       

του προηγούμενου οικονομικού έτους ένταξης έως 30.000 €.   

 2.  Ιατρική βεβαίωση ότι ο καταναλωτής είναι σε αιμοκάθαρση.  

      

       Δ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ  

 

1. Πρόστιμο επανασύνδεσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  

ΑΔΑ: ΨΒ5ΨΩΞΧ-ΡΦΨ



     ΥΔΡΕΥΣΗΣ (άρθρο 2 παρ. 10).  

2. Δαπάνη μεταφοράς υδρομέτρου άρθρο 5, παρ.Α5 (Καν. Ύδρευσης) 

2.1. Όταν απαιτείται διάτρηση αγωγού θα χρεώνεται       κεντρική διακλάδωση 

2.2. Όταν δεν απαιτείται διάτρηση η χρέωση θα γίνεται    απολογιστικά  

3. Δαπάνη ανύψωσης ,καταβίβασης παροχής άρθρο 5 παρ. Γ1  

(χρέωση 30,6+5,1 € ανά επιπλέον υδρόμετρο) 

4. Πρόστιμο για καλυμμένο φρεάτιο άρθρο 8 παρ. 3   χρέωση       61,20 € 

5. Άρθρο 16 παρ. 2 Αναπροσαρμογή εγγύησης μετά από διακοπή λόγω οφειλών 

(χρέωση 2 τελευταίων λογ/σμών, πλαφόν 2000 €) 

6. Επιβολή τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης λογ/σμού άρθρ. 17. Παρ. 2 

(χρέωση νόμιμο επιτόκιο) 

7. Πρόστιμο για παραβίαση κλειστής παροχής άρθρ. 17 παρ. 5 

(χρέωση 15 mᶟ/ημέρα) 

8. Έλεγχος (ογκομέτρηση) του υδρομέτρου άρθρο 21 παρ. 3  

(χρέωση 15,30 €) 

9. Πρόστιμο για σύνδεση χωρίς   υδρόμετρο άρθρο 22 παρ. 1  

(χρέωση 15 mᶟ/ημέρα) 

10. Βλάβες-φθορές στα δίκτυα από τρίτους άρθρο 22 παρ.7 (Καν. Ύδρευσης), άρθρο 9,  

παρ. 4 (Κανονισμός Αποχ/σης) 

      11. Βλάβη σε παροχή                                           56,10 € 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις   χρέωση με απόφαση Δ.Σ.  

Σε περίπτωση υποτροπής δικαστικά  

12. Παρέμβαση στον μετρητή  -  δίκτυα από τον υδρολήπτη άρθρο 6 παρ.6 

(Χρέωση  510,00 €) 

Σε περίπτωση υποτροπής (δικαστικά) 

13. Παράνομη σύνδεση ακινήτου με αγωγό αποχ/σης άρθρ. 9 παρ. 8  

(Χρέωση  1.020,00 €) 

14. Δαπάνη μεταφοράς παροχής αποχ/σης  

14.1 όταν απαιτείται διάτρηση αγωγού θα χρεώνεται  κεντρική διακλάδωση 

14.2 όταν δεν απαιτείται διάτρηση η χρέωση θα γίνεται  απολογιστικά     

      15. Μη συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ, κακή λειτουργία της εγκατάστασης 

            αποχέτευσης ή διοχέτευση απαγορευμένων ουσιών στο δίκτυο: Με απόφαση Δ.Σ.   

16.  ΔΗΜΟΣ, ΚΟΙΝ.ΟΡΓ/ΣΜΟΙ, ΝΑΟΙ,ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  καταβάλλουν όλη  

τη σχετική δαπάνη για σύνδεση.  

 

         Ε. ΑΛΛΕΣ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

1. Παροχή νερού  για πυρόσβεση σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη από την Πυρ. Υπηρεσία:  

Διατομή παροχής : 2” δηλ. 7 Χ παρ. κοινή 3/4'’ 

Χρέωση: 7 Χ 37,41 ΕΥΡΩ = 261,87 ΕΥΡΩ   

 

2. Κοινόχρηστη παροχή νερού σε οικοδομή με πολλούς ανεξάρτητους  χώρους:  

Χρέωση : Θα λαμβάνεται σαν  επιφ. Υπολογισμού 30 m² 

 

3. Παροχές νερού σε επιχειρήσεις που δεν  έχουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. 

μάντρες υλικών, θερμοκήπια κ.λ.π.) 

Χρέωση: Θα λαμβάνεται σαν ελάχιστη επιφάνεια υπολογισμού 70 m²  

 

4. Παροχές νερού – αποχέτευσης σε μη υδροβόρες επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις 

μεγάλης έκτασης (π.χ. βιομηχανικές, αγροτικές αποθήκες κ.λ.π.).  

Χρέωση : Σύμφωνα με την επιφάνεια των κτιρίων διοίκησης και κατ΄ελάχιστο 70 m². 

 

5. Εργοταξιακές παροχές νερού ή αποχέτευσης  

Χρέωση : Δαπάνη διακλάδωσης για όλη την οικοδομή (χώροι)  

 

6. Διάθεση βοθρολυμάτων τρίτων στο βιολογικό καθαρισμό: 

Χρέωση : 15,45 ΕΥΡΩ ανά βυτίο 

 

ΑΔΑ: ΨΒ5ΨΩΞΧ-ΡΦΨ



 II.  ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (Μύτικα – Νικόπολη – Μιχαλίτσι – Φλάμπουρα).  

 

        Α. ΥΔΡΕΥΣΗ  

     

1. Κλίμακα νερού  (έναντι το εξάμηνο εκκαθάριση το έτος) 

 

α. Οι λογ/σμοί θα εκδίδονται κάθε εξάμηνο (έναντι το εξάμηνο    

    εκκαθάριση το έτος) 

      

    β. Η τιμή νερού για ετήσια κατανάλωση θα είναι:   

 

Από      0    -      60  mᶟ χωρίς χρέωση  

  «       61    -    100  mᶟ 0,4130 € 

  «     101    -    400  mᶟ 0,4173 € 

  «     401 και άνω    mᶟ 0,4426 € 

      

     γ. Πάγιο ύδρευσης ετήσιο                                                  35,94 € 

         Μηνιαίο πάγιο                                                                2,995 € 

 

2. Τέλος σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης  

         Τιμή ανά m² υδρευόμενου χώρου                                   1,17 € 

 

    3. Δαπάνη διακλάδωσης ύδρευσης  

        Τιμή ανά διακλάδωση με ένα υδρόμετρο                      112,22 €  

         Υλικά                                                                              27,98 € 

        Δαπάνη ανά υδρόμετρο πέραν του ενός                        37,41 € 

  

4 . Εγγύηση υδρομέτρων  

Ποσό εγγύησης                                                              60,00 € 

 

5. Τέλος επανασύνδεσης                                                 11,99 € 

 

Β. ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ  

      Χρέωση ανά βυτίο                                                            31,17 € 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1  

 

Και για τις τοπικές κοινότητες ισχύουν οι ίδιες χρεώσεις και πρόστιμα που προκύπτουν από τον 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2  

 

Για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑΜΕΑ και  νεφροπαθείς σε αιμοκάθαρση, ισχύουν τα ίδια με 

την πόλη της Πρέβεζας.  

 

        ΕΙΔΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

1. Παροχή νερού  για πυρόσβεση σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη από την Πυρ. Υπηρεσία:  

Διατομή παροχής : 2” δηλ. 7 Χ παρ. κοινή 3/4'’ 

Χρέωση: 7 Χ 37,41 ΕΥΡΩ = 261,87 ΕΥΡΩ   

 

2. Κοινόχρηστη παροχή νερού σε οικοδομή με πολλούς ανεξάρτητους  χώρους:  

Χρέωση : Θα λαμβάνεται σαν  επιφ. υπολογισμού 30 m² 

 

3. Παροχές νερού σε επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. 

μάντρες υλικών,θερμοκήπια κ.λ.π.) 

Χρέωση: Θα λαμβάνεται σαν ελάχιστη επιφάνεια υπολογισμού 70 m²  

 

ΑΔΑ: ΨΒ5ΨΩΞΧ-ΡΦΨ



4. Παροχές νερού σε  μη υδροβόρες επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις μεγάλης έκτασης 

(π.χ. βιομηχανικές, αγροτικές αποθήκες κ.λ.π.)  

Χρέωση: Σύμφωνα με την επιφάνεια των κτιρίων διοίκησης και κατ΄ ελάχιστο 70 m² 

 

5. Εργοταξιακές παροχές νερού  

Χρέωση: Δαπάνη διακλάδωσης για όλη την οικοδομή 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Κορωναίος μειοψήφησε. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  29/2021. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΒ5ΨΩΞΧ-ΡΦΨ
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