
Σελίδα 1 από 2 
ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.doc 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Άγιος Στέφανος, 19-6-2012 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ   

   

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου   

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Πληροφορίες: Νίκος Ζολοταριώφ   
Τηλέφωνο: 2132030652   
Αριθ. Fax: 2132030630   
Email: nzolotar@dionysos.gr    
   

ΘΕΜΑ: Ενοποίηση τελών ύδρευσης Δήμου 
 

Για την ενοποίηση των τελών ύδρευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων (ΔΚ) του Δήμου 
Διονύσου το Τμήμα Εσόδων συνέταξε μελέτη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα 
και αναλογικότητα των τελών σε ένα, ενιαίο τιμολόγιο ύδρευσης για όλο το Δήμο Διονύσου, 
με τα πλέον αντικειμενικά διαθέσιμα στοιχεία. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη 
πρέπει να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της 
ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να  τηρείται  αυστηρά η 
θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την 
αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Στην εν λόγω μελέτη αναφέρονται αναλυτικά οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό έτους 2012, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 
4.982.507,50 €, ενώ γίνονται υπολογισμοί επί τη βάσει των καταναλώσεων έτους 2010, αφού 
ήταν τα μόνο ετήσια διαθέσιμα στοιχεία κατά την έναρξη της μελέτης αυτής. Προτείνεται ως 
ενιαίο τιμολόγιο ύδρευσης, το εξής: 
 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Από 0 έως 10 κ.μ. χρέωση 0,30 € 

Από 11 έως 40 κ.μ. χρέωση 0,50 € 

Από 41 έως 120 κ.μ. χρέωση 0,75 € 

Από 121 έως 200 κ.μ. χρέωση 1,50 € 

Από 201 έως 300 κ.μ. χρέωση 1,90 € 

Από 301 κ.μ. και άνω χρέωση 2,90 € 

 
 Οι μετρήσεις και η έκδοση των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης για όλες τις 
Δημοτικές Κοινότητες θα γίνονται ανά τετράμηνο, αρχομένης από το Α’ τετράμηνο του 2012 
και το ενιαίο τιμολόγιο θα αφορά όλες τις παροχές, ανεξαρτήτως χρήσης 

Για όλες τις παροχές του Δήμου, προτείνεται πάγιο τέλος ύψους 12,00 € ανά 
τετράμηνο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έγιναν, βάσει των παραδοχών της σχετικής 
μελέτης, το συνολικό ύψος των εσόδων που προκύπτει από το τιμολόγιο αυτό ανέρχεται σε 
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4.982.478,45 €, δηλ. προκύπτει διαφορά 29,05 € για τον πλήρη ισοσκελισμό σε σχέση με τις 
συνολικές δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό έτους 2012. 
 
 Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις Αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών 
Κοινοτήτων για μειωμένα τέλη ύδρευσης σε ορισμένες κατηγορίες υδρευομένων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθ. 202 του Ν. 3463/2006, καθώς και τις διατάξεις του άρθ. 84 § 3 του Ν. 
3852/2010, προτείνονται τα εξής ειδικά (μειωμένα) τιμολόγια ύδρευσης, ανά κατηγορία 
δυνητικά ωφελουμένων: 
 

ΕΙΔΙΚΟ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Από 0 έως 10 κ.μ. χρέωση 0,30 € 

Από 11 έως 40 κ.μ. χρέωση 0,50 € 

Από 41 έως 120 κ.μ. χρέωση 0,50 € 

Από 121 έως 200 κ.μ. χρέωση 1,50 € 

Από 201 έως 300 κ.μ. χρέωση 1,90 € 

Από 301 κ.μ. και άνω χρέωση 2,90 € 

 
Κατηγορίες ωφελουμένων: 
1. ΑΜΕΑ 

με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό 
αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ή άλλης δημόσιας αρχής. 

2. Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω) 
τα τέκνα να είναι ανήλικα, ή όταν σπουδάζουν με ηλικία έως 25 έτη, σύμφωνα με 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και βεβαίωση φοίτησης ή σπουδών για όσους 
σπουδάζουν). 

3. Μονογονεϊκές οικογένειες  
με δύο (2) τουλάχιστον ανήλικα τέκνα, ή όταν σπουδάζουν με ηλικία έως 25 έτη, σύμφωνα 
με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και βεβαίωση φοίτησης ή σπουδών για 
όσους σπουδάζουν). 

4. Οικονομικά ασθενέστεροι 
άτομα με εισόδημα έως 5.000 € ετησίως, ή οικογενειακό έως 8.000 €, σύμφωνα με το 
εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης προηγούμενου οικονομικού έτους.  

 
 Επισημαίνουμε ότι βάσει της υπάρχουσας μελέτης και των στοιχείων που έχουν ληφθεί 
υπ’ όψιν, οι περιπτώσεις ωφελουμένων δεν αναμένεται να προκαλέσουν επιβάρυνση, καθώς 
αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου υδρευομένων και οι όποιες πιθανές απώλειες 
εσόδων ισοσκελίζονται από την αύξηση του αριθμού παροχών και τα εισπραττόμενα τέλη. 
 
Η υποβολή των απόψεων μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση nzolotar@dionysos.gr. 
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