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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 350/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 114/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΈΔΕΣΣΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑΕ 2021». 
 

   Σήμερα Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 

Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 16.440/19-11-2021 του Προέδρου της, που είχε 

επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 

Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης. 

          Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος, 
7. Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. Μέλος). 

1.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 
 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, 
Μιχάλης Σαμλίδης και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης 

ενώ τα υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη. 
           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
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           Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν  
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέμα:  
1.Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης «Εκπόνηση Μελέτης για τη "Λειτουργική 

αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και 

επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας"». 
2.Τροποποίηση της αριθμ. 232/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα «Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και 
αξιολόγησης των προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Γευμάτων σε Απόρους 
Κατοίκους της Έδεσσας»». 

3.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και 
βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 921A/2021 
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 

και να ληφθούν  σχετικές αποφάσεις.  
           Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε 

γνωστοποιήσει στα μέλη ηλεκτρονικά το αριθμ. πρωτ. 1233/6-10-2021 έγγραφο της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας με το οποίο διαβίβασε προς 
έγκριση στο Δήμο την αριθμ. 114/2021 απόφασή της με θέμα «Αναμόρφωση της 

Τιμολογιακής Πολιτικής ΔΕΥΑΕ 2021», και η οποία έχει ωε εξής: 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης / 28-7-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.). 

 

Στην Έδεσσα σήμερα 28-7-2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, 

κατόπιν της υπ’ αριθμ. 980/23-7-2021 πρόσκλησης του Προέδρου, και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 με την παρ. 1 του άρθρου 10 της 55/Α’/11-3-

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνέχεια των εγκυκλίων του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθμό ΥΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/ 07.11.2020 και 

εγκ.426/77233/13.11.2020, διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης κι έλαβε αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Συμμετείχαν στη συνεδρίαση: Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση: 

1. Χατζόγλου Ιωάννης Πρόεδρος 1. Καρατσώρη Θεανώ Μέλος 

2. Μούκας Σωτήριος Αντιπρόεδρο
ς 

2. Πασιαλής Πέτρος  Μέλος 

3. Δελής Αθανάσιος Μέλος 3. Τζιάκος Δημήτριος  Μέλος 

4. Ιατρίδου Αναστασία Μέλος   
5. Κατσάρα Μαρία Μέλος   
6. Κουκουλής Θεόδωρος Μέλος   

https://dimosnet.gr/blog/laws/404860/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
ΑΔΑ: 6ΑΑΞΩΡΠ-9Δ5



 3 

7. Παπαστεφάνου 
Ευάγγελος  

Μέλος  

8. Σαμλίδης Μιχαήλ Μέλος   

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η κα Σύρκου Θεανώ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 114η  

ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑΕ 2021 

Ο Πρόεδρος που εισηγείται το θέμα, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι εξαιτίας της 

κατάργησης του Ειδικού Τέλους, και με βάση Οικονομοτεχνική Μελέτη που συντάχθηκε 

από την εταιρία «ΒΚ & Συνεργάτες ΙΚΕ» σε συνέχεια της 279/2020 απόφασης του ΔΣ, 

προτείνεται τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης, ώστε να είναι 

δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής.  

Ο Πρόεδρος επισημαίνει τα ακόλουθα σημεία: 

Α. Το ειδικό τέλος, σύμφωνα με τον ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων (έργα, πάγιος 

εξοπλισμός), η δε κατάργησή του θα σήμαινε σημαντική υστέρηση εσόδων, καθώς από 

τους υπόλοιπους πόρους καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες της Επιχείρησης. 

Προτείνεται η αύξηση της αξίας του κυβικού με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός λογαριασμός 

που φτάνει στον καταναλωτή να μην έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση, αντίθετα 

προκύπτει μείωση λόγω της διαφοράς στην τάξη του ΦΠΑ.  

Β. Για τις τοπικές κοινότητες που διαθέτουν υδρόμετρα, προτείνεται η πάγια 

κατανάλωση να διαμορφωθεί σε 50μ3 από τα 60μ3 που ίσχυε ως τώρα. 

Γ. Σχετικά με τις χρεώσεις στη Δ.Ε. Βεγορίτιδας, αυξάνεται η ετήσια χρέωση ανά άτομο 

από €20,00 σε €25,00 καθώς το κόστος συντήρησης και λειτουργίας είναι αυξημένο, 

και ώστε να υπάρχει δικαιότερη αντιμετώπιση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων. Επιπλέον, 

αναπροσαρμόστηκαν οι κατηγορίες των ακινήτων, ανάλογα με τη χρήση τους. 

Δ. Προστέθηκε νέα κατηγορία χρέωσης, για τις σταυλικές εγκαταστάσεις. 

Ε. Προτείνεται να μη δίνονται νέες παροχές σε οικόπεδα, εκτός και αν έχει εκδοθεί 

άδεια δόμησης ή υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση. 

ΣΤ. Το κόστος παροχής υπηρεσιών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, υπάρχουν μόνο 

μικρές διαφοροποιήσεις για στρογγυλοποίηση των ποσών 

Η πρόταση της νέας τιμολογιακής πολιτικής είναι η ακόλουθη: 

• ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Α. Δ.Κ. Έδεσσας 

• Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο. 

• Η καταμέτρηση του υδρομέτρου γίνεται κάθε τετράμηνο. 

• Η χρέωση είναι κλιμακωτή 

• Ελάχιστη ανά τετράμηνο κατανάλωση (πάγιο) 34m3 

• Συντήρηση δικτύου ύδρευσης €3,10  

• Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης €8,10  
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• Φ.Π.Α ύδρευσης 13%  

• Φ.Π.Α λοιπών 24%  

Με βάση την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, ενδεικτικά το κόστος ανά τετράμηνο 

διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

 
από 0-
34m3 από 35-80 m3  

ΧΡΕΩΣΗ 0,3022 0,342 

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 10,28 
10,28+(46*0,3420)=
26,01 

ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3,10 3,10 

ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤ. 8,10 8,10 

ΦΠΑ 13% 1,34 3,38 

ΦΠΑ 24% 2,69 2,69 

ΤΕΛΙΚΟ 25,51 43,28 

πριν 25,84 44,33 

Από 81 m3 και πάνω , η χρέωση του νερού γίνεται   
0,5220/m3     

Η πόλη της Έδεσσας, Καισαρειανά, Προάστιο και όποια περιοχή ή Τοπική Κοινότητα 

έχει συνδεθεί ή θα συνδεθεί στο μέλλον με την Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού, 

επιβαρύνεται με το Τέλος Επεξεργασίας Λυμάτων, του οποίου το ποσό ανέρχεται σε 

20,33 ευρώ συν Φ.Π.Α. / τετράμηνο. 

Λόγω του όγκου αλλά και της λειτουργίας τους κάποιες κατηγορίες κτηρίων 

επιβαρύνονται με επιπλέον πάγια: 

• Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας:πενήντα (50) πάγια 

• Κτήριο Διοικητηρίου:είκοσι (20) πάγια 

• Ξενοδοχεία:(1) πάγιο ανά τρία δωμάτια 

Β. Τοπικές Κοινότητες Ριζαρίου, Μεσημερίου, Άγρα, Βρυττων, Καρυδιάς, Κερασιάς, 

Σωτήρας, Σαμαρίου, Μαργαρίτας, Λύκων, Πλατάνης, Αγ. Φωτεινής. 

• Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε τετράμηνο. 

• Η χρέωση είναι κλιμακωτή 

• Συντήρηση δικτύων €8,00 

• Φ.Π.Α ύδρευσης 13%  

• Φ.Π.Α λοιπών 24%  

Με βάση την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, ενδεικτικά το κόστος ανά τετράμηνο 

διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

 από 0-50m3 από 51-100 m3 
από 101-150 
m3 

ΧΡΕΩΣΗ 0,18 0,36 0,54 

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 9,00 
9,00+(50*0,36)=27,
00 

27+(50*0,54)=5
4 

ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤΥΩΝ  8,00 8,00 8,00 

ΦΠΑ 13% 1,17 3,51 7,02 

ΦΠΑ 24% 1,92 1,92 1,92 
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ΤΕΛΙΚΟ 20,09 40,43 70,94 

Από 151 m3 και πάνω , η χρέωση του νερού γίνεται   
0,90m3      

Οι Τοπικές Κοινότητες που έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν στο μέλλον με την Μονάδα 

Βιολογικού Καθαρισμού, επιβαρύνεται με το Τέλος Επεξεργασίας Λυμάτων, του οποίου 

το ποσό ανέρχεται σε 20,33 ευρώ συν Φ.Π.Α. / τετράμηνο. 

Γ. Τοπικές Κοινότητες Νησιού, Φλαμουριάς 

• Οι λογαριασμοί εκδίδονται μία φορά το χρόνο (ετήσια) 

• Η χρέωση γίνεται κατά άτομο 

• Φ.Π.Α ύδρευσης 13%  

• Φ.Π.Α λοιπών 24%  

Με βάση την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, ενδεικτικά το κόστος ανά έτος 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 ΝΗΣΙ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ  

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ    

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 
3,25 
ευρώ/άτομο 

11,45ευρω/ατομ
ο 

ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤ. 0,00 1,58 

ΦΠΑ 13% 0,42 1,49 

ΦΠΑ 24%  0,38 

ΤΕΛΙΚΟ 3,67ευρω/άτομο 
14,90ευρώ 
/άτομο 

πριν 3,80 15,39 

   

Δ. Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Άρνισσα, Παναγίτσα, Ζέρβη, Ν. Άγιος Αθανάσιος, Π. Άγιος 

Αθανάσιος, Περαία, Κάτω Γραμματικό, Άνω Γραμματικό) 

• Οι λογαριασμοί εκδίδονται μια φορά το χρόνο (Ετήσια) 

• Η χρέωση γίνεται κατά άτομο για τις κατοικίες, ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία και 

ενοικιαζόμενα και ανάλογα με τη χρήση για τα υπόλοιπα υδροδοτούμενα 

ακίνητα. 

• Συντήρηση δικτύων 5,00 ή 10,00 ευρώ) 

• Φ.Π.Α ύδρευσης 13%  

• Φ.Π.Α λοιπών 24%  

Με βάση την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, ενδεικτικά το κόστος ανά έτος 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΑΤΟΙΚ
ΙΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜ

ΕΝΑ 

ΕΞΟΧΙΚ
ΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙ
ΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ
ΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΟΣ 

MINI 
MARKET 

ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

άτομο κλίνη κατοικία κατάστημα κατάστημ
α 

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 16,636 10,01 40,00 90,00 70,00 

ΑΔΑ: 6ΑΑΞΩΡΠ-9Δ5



 6 

ΣΥΝΤ. 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

5,00 5,00  10,00 10,00 10,00 

ΦΠΑ 13% 2,162 1,30 5,20 11,70 9,10 

ΦΠΑ 24% 1,20 1,20 2,40 2,40 2,40 

ΤΕΛΙΚΟ 25,00  17,51 57,60  114,10  91,50 

πριν 20,25 17,89 59,28 118,00 94,52 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΑΖΑΝ
ΙΑ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙ
Α 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΡΕΩΣΗΣ 

καζάνι αρτοποιείο 

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 50,00 190,08 

ΣΥΝΤ. 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

10,00 10,00 

ΦΠΑ 13% 6,50 24,71 

ΦΠΑ 24% 2,40 2,40 

ΤΕΛΙΚΟ 68,90 227,19 

πριν 71,02 235,54 

Οι Τοπικές Κοινότητες που έχουν συνδεθεί ή θα συνδεθούν στο μέλλον με Μονάδα 

Βιολογικού Καθαρισμού, επιβαρύνεται με το Τέλος Επεξεργασίας Λυμάτων ως 

ακολούθως: 

• Περαία €20,00/κατοικία ή κλίνη ή κατάστημα ή καζάνι ή αρτοποίιο 

• Κάτω Γραμματικό €10,00/ κατοικία ή κλίνη ή κατάστημα ή καζάνι ή αρτοποίιο 

• Άνω Γραμματικό €20,00/ κατοικία ή κλίνη ή κατάστημα ή καζάνι ή αρτοποίιο 

• Άρνισσα €20,00/κατοικία ή κλίνη ή κατάστημα ή καζάνι ή αρτοποίιο 

Ε. Οικόπεδα - αγροί - σταυλικές εγκαταστάσεις 

Αποκλειστική χρήση για ύδρευση 

• Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο. 

• Η καταμέτρηση του υδρομέτρου γίνεται κάθε τετράμηνο. 

• Η χρέωση είναι κλιμακωτή 

• Δεν υφίσταται πάγιο 

• Συντήρηση δικτύου ύδρευσης €3,10/τετράμηνο 

• Φ.Π.Α ύδρευσης 13%  

• Φ.Π.Α λοιπών 24%  

Με βάση την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, ενδεικτικά το κόστος ανά τετράμηνο 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 από 1-15 m3 από 16-30 m3 από 31-45 m3 

ΧΡΕΩΣΗ 0,72 1,40 1,44 

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ 
για 15m3   
10,80 € για 30m3   27,00 € 

για 45m3   
48,60 € 

ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   3,10 ευρώ    3,10 ευρώ    3,10 ευρώ    

ΦΠΑ 13% 1,40 3,51 6,32 

ΦΠΑ 24% 0,744 0,744 0,744 
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ΤΕΛΙΚΟ 16,04 34,35 58,76 

πριν 16,50 35,52 60,89 

Από 46 m3 και πάνω , η χρέωση του νερού γίνεται   
1,80/m3      

 

Στην περίπτωση που η κατανάλωση είναι μηδενική, ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο 

με τη συντήρηση δικτύου ύδρευσης. 

Στις περιπτώσεις των Οικοπέδων – αγρών - σταυλικών εγκαταστάσεων όπου δεν 

υπάρχουν τοποθετημένοι υδρομετρητές η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τη Τ.Κ όπου 

βρίσκονται, με χρέωση ενός ατόμου. 

ΣΤ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΠΑΡΚΑ – ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Υποχρέωση τοποθέτησης υδρομετρητών από το Δήμο Έδεσσας  

Μέχρι την τοποθέτηση των υδρομετρητών η χρέωση θα πραγματοποιείται ως εξής : 

• Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο. 

• Η καταμέτρηση του υδρομέτρου γίνεται κάθε τετράμηνο. 

• Η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα τιμολόγια χρέωσης της 

ΔΕΥΑΕ για τις ιδιωτικές παροχές ανάλογα με την περιοχή. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ 

1 Πάρκα-πλατείες -αρδευόμενοι χώροι  1000,00 
m3/τετράμηνο 

2 Κοινόχρηστες 
βρύσες  

 400,00 
m3/τετράμηνο 

3 Σχολικές μονάδες   400,00 
m3/τετράμηνο 

4 Αθλητικές εγκαταστάσεις  800,00 
m3/τετράμηνο 

5 Δημοτικά και Κοινοτικά Κτίρια   

 Α. Δημαρχείο 
Έδεσσας  

 800,00 
m3/τετράμηνο 

 Β. Λοιπά κτίρια  400,00 
m3/τετράμηνο 

6 Κοιμητήρια   300,00 
m3/τετράμηνο 

• Παροχή Υπηρεσιών 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

α/
α 

Υπηρεσία Κόστος  

1 Τέλος σύνδεσης παροχής υδροδότησης     

 1/2 '' ίντσας  101,63€ + 
ΦΠΑ 

 

 3/4 '' ίντσας 243,90€ + 
ΦΠΑ 
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 1΄΄  ίντσα 390,24€ + 
ΦΠΑ 

 

 1΄΄ 1/2 ίντσας 869,92€ + 
ΦΠΑ 

 

 2'' ίντσα 1544,72€ + 
ΦΠΑ 

 

 Για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας  45,00€ + 
ΦΠΑ 

 

2 Ύψος εγγύησης υδρομετρητή για μη ιδιοκτήτη 60,00€ + 
ΦΠΑ 

 

3 Διακοπή υδροδότησης μετά από αίτηση  4,03€ + ΦΠΑ πριν 
4,06€ 

4 Επανασύνδεση υδροδότησης μετά από αίτηση 4,03€ + ΦΠΑ πριν 
4,06€ 

5 Επανασύνδεση υδροδότησης σε περίπτωση 
διακοπής 

8,06€ + ΦΠΑ πριν 
8,13€ 

6 Μετακίνηση και αλλαγή υδρομετρητή  8,06€ + ΦΠΑ πριν 
8,13€ 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1 Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο 
αποχέτευσης  

1,63€m2 επιφ. κτίσματος  + ΦΠΑ 

2 Τέλος επεξεργασίας λυμάτων  20,16€ + ΦΠΑ πριν 20,32€ 

3 Χρέωση όγκου βοθρολυμάτων 20,00€ + ΦΠΑ  

4 Βεβαίωση αποδοχής 
βοθρολυμάτων  

0,6 €/m3 + ΦΠΑ με μέγιστη χρέωση τα 200,00€ 
+ ΦΠΑ 

5 Τέλος απόφραξης παροχών 
σύνδεσης  

32,52€/βυτίο νερού +ΦΠΑ με ελάχιστη χρέωση 
ανά βυτίο 

Τα μέλη του ΔΣ, ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνουν την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική. 

Ο κος Δελής δήλωσε παρών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 114η /2021 
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕ κ. Ιωάννη Χατζόγλου να δώσει περεταίρω 

εξηγήσεις στα μέλη σχετικά με το  Ειδικό Τέλος η κατάργηση του οποίου σημαίνει 
σημαντική υστέρηση εσόδων για τη ΔΕΥΑΕ, καθώς από τους υπόλοιπους πόρους 
καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες της Επιχείρησης. 
          Το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης επισήμανε στα μέλη πως δεν προκύπτει ότι έχει 
καταργηθεί το Ειδικό Τέλος αλλά προβλέπεται μόνο η αναστολή του και άλλοι Δήμοι 

ανέστειλαν την εφαρμογή του Ειδικού Τέλους και δεν προχώρησαν στην κατάργησή 
του. Η κατάργηση του τέλους και η αύξηση της τιμής του νερού  έχει σκοπό μόνο να 
εισπράττει η ΔΕΥΑΕ τα ίδια έσοδα αλλά να μπορεί να τα χρησιμοποιεί για άλλες 

δαπάνες και όχι για έργα. 
        Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. 114/2021 απόφαση του του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), την Οικονομοτεχνική μελέτη που συντάχθηκε από την εταιρία 
«ΒΚ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 
4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 

πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», και τις διατάξεις του  άρθρου 11 παρ. 5 

τουΝ.4674/2020 όπως τέθηκε σε ισχύ  από 24-02-2020, 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

      Εγκρίνει την αριθμ. 114/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) με θέμα 

«Αναμόρφωση της Τιμολογιακής Πολιτικής ΔΕΥΑΕ 2021», όπως αυτή εμφανίζεται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
             Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς μειοψηφεί σύμφωνα με τις πολιτικές θέσεις που 

υποστήριξε η παράταξη του κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

              Το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης μειοψηφεί προτείνοντας ότι δεν προκύπτει ότι 
έχει καταργηθεί το Ειδικό Τέλος αλλά στην περίπτωση που έχει καταργηθεί, να 
παραμείνουν οι τιμές του νερού ως έχουν και να μην αυξηθούν. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 350/2021. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:10 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 1-12-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Αντώνιος 

Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος). 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας(ΔΕΥΑΕ).  
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

 - Πρόεδρο ΔΕΥΑΕ κ. Ιωάννη Χατζόγλου 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι. Μουράτογλου. 
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