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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                        ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

         ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ                                                       

  ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ                                        

ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  

             ΦΑΡΑΛΩΝ 

                                             ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό ππ’ αξηζκ. 5/2011 ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο Φαξζάισλ 

 

Απ. Απόθαζηρ :18/2011                                       Πεπίλητη 

 

                                                                 «Καζνξηζκόο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο  

                                                                        απνρέηεπζεο πόιεο Φαξζάισλ» 

 
ηα Φάξζαια θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Φ. ζήκεξα 10 

Ηνπλίνπ 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο  Γ.Δ.Τ.Α.Φ., κεηά από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ 

(Ν.1069/1980 άξζξν 4 θαη 5 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2307/1995 άξζξν 6 παξ. 

1 θαη 14). 

Αξηζκ. Πξόζθιεζεο : 248/07-6-2011 

Αφοφ διαπιςτϊθηκε νόμιμη απαρτία καθϊσ από τα εννιά μζλη είναι παρόντα 
τα οκτϊ, ήτοι: 

 

  ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                   ΑΠΟΝΣΔ 

1.  Καξαράιηνο Αξηζηνκέλεο 1.  Γξαρκάλεο Αλαζηάζηνο 

2.  Γεκεηξαθόπνπινο Δπάγγεινο 

3.  Παληνύδεο Ησάλλεο 

4.  Παπαγεσξγίνπ Υξηζηόδνπινο 

5.  Γθαηδόγηαο Νηθόιανο 

6.  Νηαθόπνπινο Γεώξγηνο 

7.  Εαρόπνπινο Μηραήι 

8.  Υαηδεκήηξνο Αληώληνο 

ν πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Φ. θ. Αξκπνύηε 

σηεξία σο γξακκαηέαο ηνπ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Δηζεγνύκελνο ν θ. αληηπξόεδξνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε 

όηη από ηα επεμεξγαζζέληα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ζπλάγεηαη, όηη κέρξη ηώξα έρνπλ 

ζπλδεζεί 900 πεξίπνπ θαηαλαισηέο ζην δίθηπν απνρέηεπζεο. Σν θόζηνο ηνπ έξγνπ 

ηεο απνρέηεπζεο αλέξρεηαη ζε 8.340.000 επξώ, από ηα νπνία ηα 5.560.000 επξώ 

θαιύθζεθαλ κε δαλεηζκό θαη ηα ππόινηπα 2.780.000 επξώ κε δεκόζηα ζπκκεηνρή. 
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Παπαηηπήζειρ επί ηυν πποϋπολογιζθένηυν εζόδυν 

1. Σέλη ζύνδεζηρ 

Δίρε πξνϋπνινγηζζεί ζηελ νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ, όηη ηα 

έζνδα από ηελ ζύλδεζε 2000 παξνρώλ κε ηηκή 900 επξώ γηα θάζε παξνρή 

ζα εηζπξάηηνληαλ 1.800.000 επξώ κε ρξεκαηνδόηεο εζόδσλ 600.000 επξώ 

θάζε ρξόλν γηα ηελ πξώηε ηξηεηία.  ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ πξώηε 

ηξηεηία εηζπξαρηήθαλ κνλό 380.000 εςπώ πεξίπνπ από ηέιε ζύλδεζεο 

2. Σέλη σπήζηρ 

Δίρε πξνϋπνινγηζζεί ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο γηα 820.000 m3 

θαηαλάισζεο λεξνύ έζν κε 300.000 εςπώ εηηζίυρ πεξίπνπ, ελώ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ην πνζόλ πνπ εηζπξάρηεθε ην 2010 ήηαλ 46.000 εςπώ 

εηηζίυρ πνπ είλαη θαη ην κεγαιύηεξν ηεο ηξηεηίαο. 

 

Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία πξνϋπνινγίζηεθαλ έζνδα ηεο ΓΔΤΑΦ γηα ηα 3 

πξώηα ρξόληα πνπ άγγηδαλ ηα 1.290.000 επξώ εηεζίσο, ήηνη ζύλνιν 

3.870.000 επξώ ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εηζπξαρηήθαλ πεξίπνπ 480.000 

επξώ. 

Δίλαη εκθαλέο όηη ην απνρεηεπηηθό έξγν ζηελ πόιε ησλ Φαξζάισλ όζνλ αθνξά ζηηο 

ζπλδέζεηο ησλ ηδηνθηεζηώλ θαη ζηε ρξήζε ηνπ έξγνπ έρεη πεξηέιζεη ζε αδηέμνδν. 

Δίλαη επίζεο θαλεξό όηη ζην δίθηπν απνρέηεπζεο ζπλδένληαη κόλν λέεο νηθνδνκέο, 

νπνύ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ιόγσ ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ έθδνζε ησλ 

νηθνδνκηθώλ αδεηώλ. Γηα ηηο πθηζηάκελεο ηδηνθηεζίεο, ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε από ηελ έλαξμε ρξήζεο ηνπ έξγνπ θαη από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε, 

ζπλάγεηαη όηη ζην δίθηπν έρνπλ ζπλδεζεί θαηά θύξην ιόγν ηδηνθηεζίεο, νη νπνίεο είραλ 

εκθαλέο πξόβιεκα δηαρείξηζεο ησλ αθαζάξησλ ηνπο κε ηνπο βόζξνπο ηνπο. ήκεξα ε 

εηθόλα πνπ ππάξρεη είλαη ε εμήο. Τθηζηάκελεο ηδηνθηεζίεο δελ ζπλδένληαη κε ην 

δίθηπν κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πξνβιεκαηηθή ε ιεηηνπξγηά ηνπ έξγνπ, ε ΓΔΤΑ λα 

έρεη έλα κεγάιν θνξηίν νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ απέλαληη ζε ηξάπεδεο θαη 

πξνκεζεπηέο θαη ε ιεηηνπξγηά ηεο λα είλαη ζην ρείινο ηνπ γθξεκνύ. 

Οη ιόγνη νη νπνίνη νδήγεζαλ ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη πνιινί θαη 

ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο γηα λα κπνξέζεη ε ΓΔΤΑ λα βγεη από ην 

αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη.  

Δπηγξακκαηηθά ζα αλαθέξσ ηνπο παξαθάησ:  

- Δζθαικέλε νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ 

- Απνπζία θηλήηξσλ ζύλδεζεο 

- Τςειό θόζηνο ζύλδεζεο 

- Γεληθόηεξε θαθή νηθνλνκηθή ζπγθύξηα 

- Απνπζία αληηθηλήηξσλ κε ζύλδεζεο 

- Ρεαιηζηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή  

-  

- Τθιζηάμενη ηιμολογιακή πολιηική 

- Σν ηέινο ζύλδεζεο πνπ ηζρύεη απηή ηε ζηηγκή είλαη 10,0 επξώ/m
2
 ηνπ 

ζπλδεόκελνπ αθίλεηνπ, ην νπνίν επηβαξύλεηαη κε ΦΠΑ 23%. Ζ 
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απνπιεξσκή ηνπ γίλεηαη είηε κεηξεηνίο κε έθπησζε 10%, είηε ζε ηέζζεξηο 

ηζόπνζεο εμακεληαίεο δόζεηο. 

- Γηα ηελ ρξήζε ηνπ δηθηύνπ ε επηβάξπλζε είλαη ην ηέινο ρξήζεο, ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζην 80% ηνπ πνζνύ ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ύδξεπζεο. 

Γηα ηδηνθηεζίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπλδεζεί ζην δίθηπν αιιά δελ έρνπλ 

πιεξώζεη ην ηέινο ζύλδεζεο, επηβάιιεηαη πξόζηηκν, ίζνλ κε ην 130% ζην 

πνζόλ ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ. 

Νέα ηιμολογιακή πολιηική αποσέηεςζηρ - ππόηαζη ( ζε ιζσύ από 1/7/2011 ) 

Δπηδίσμε ηεο ΓΔΤΑΦ είλαη κέζσ ηεο λέαο ηηκνινγηαθήο πνιίηηθεο λα δώζεη θίλεηξα 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα ζπλδεζνύλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο. Ζ λέα ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή δίλεη θίλεηξα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο πόιεο λα ζπλδεζνύλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε 

ηνπ έξγνπ ηεο απνρέηεπζεο. Σα νθέιε από ηελ ζύλδεζε ησλ πνιηηώλ είλαη πνιιαπιά 

θαη αθνξνύλ ζηε πνηόηεηα ηεο δσήο καο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πδαηίλσλ πόξσλ θαη ζηνλ πνιηηηζκό καο. 

- Σέλορ ζύνδεζηρ αποσέηεςζηρ 

Σν ηέινο ζύλδεζεο απνρέηεπζεο ζα δηακνξθσζεί γηα κελ ηηο θαηνηθίεο ζε 

6,0 επξώ/m2 θαη γηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία ζηα 5,0 

επξώ/m2.  

Ζ πιεξσκή ηνπ ηέινπο απνρέηεπζεο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ηξηκεληαίνπ 

ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο θαη ζα αλέξρεηαη θάζε ηξίκελν ζηα 50,0 επξώ θαη 

γηα θάζε ηξίκελν, κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ πνζνύ πνπ αλαινγεί ζηελ 

θάζε ηδηνθηεζία ( 6,0 επξώ x ηεη. κέηξα ηδηνθηεζίαο θαηνηθίαο ε 5,0 επξώ 

x ηεη. κέηξα θαηαζηήκαηνο ε γξαθείνπ ) άηνθα. 

 

- Σέλορ σπήζηρ αποσέηεςζηρ 

Σν ηέινο ρξήζεο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζα αλέξρεηαη ζε 80% ηνπ 

πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαλάισζε λεξνύ ηεο ηδηνθηεζίαο, κε 

ειάρηζηε θαηαλάισζε ηα 20m
3 

πνπ είλαη ε πάγηα θαηαλάισζε. 

 

- Γιαδικαζία ςπαγυγήρ ηυν καηαναλυηών ζηη νέα ηιμολογιακή 

πολιηική 

1. Μη ζςνδεδεμένοι μέσπι 30/6/2011 καηαναλυηέρ (νέοι) 

- Οπνηνζδήπνηε θάηνρνο ηδηνθηεζίαο ζηε πόιε ησλ Φαξζάισλ πνπ ζέιεη λα 

ζπλδεζεί ζην δίθηπν απνρέηεπζεο, πξνζέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο ΓΔΤΑΦ 

θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζύλδεζεο, θαηαβάιινληαο ην πνζό ησλ 50 επξώ σο 

πξώηε δόζε έλαληη ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ ζα ηνπ αλαινγεί ζαλ ηέινο 

ζύλδεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ. ε θάζε ηξηκεληαίν ινγαξηαζκό λεξνύ 

ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη πνζόλ 50 επξώ, κέρξη ηελ πιήξε απνπιεξσκή 

ηνπ ηέινπο ζύλδεζεο.  Από ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζήο ηνπ θαη γηα 

δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ επόκελνπ ινγαξηαζκνύ λεξνύ δελ ζα 

ρξεώλεηαη ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο. Σν ηέινο ρξήζεο ζα ρξεώλεηαη 

θαλνληθά από ηνλ κεζεπόκελν ινγαξηαζκό λεξνύ. Όια ηα ηέιε θαη νη 

ρξεώζεηο πιένλ ζα ηππώλνληαη ζε έλαλ εληαίν ινγαξηαζκό λεξνύ θαη ην 
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πνζόλ ζα εμνθιείηαη θαλνληθά κε ηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία ζηα ηακεία 

ηεο ΓΔΤΑΦ. 

- Ηδηνθηήηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη 

ζηνπο νπνίνπο ν αγσγόο απνρέηεπζεο πεξλάεη κπξνζηά από ηηο 

ηδηνθηεζίεο ηνπο θαη ππάξρεη θξεάηην ζύλδεζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπλδεζνύλ ζην δίθηπν. Ζ ΓΔΤΑΦ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζε όινπο 

απηνύο ηνπο ηδηνθηήηεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζύλδεζεο ζην δίθηπν κέρξη 

ηελ 31/12/2011 ρσξίο πξόζζεηα ηέιε θαη επηβαξύλζεηο. Από 1/1/2012 

όκσο ζε όινπο ηνπο ηδηνθηήηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

ππνβάιιεη αίηεζε ζύλδεζεο ζα επηβάιιεηαη ην ηέινο ρξήζεο ηνπ δηθηύνπ 

(βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξγξ.2 ηνπ Ν.1069/80 ) αθόκε θη αλ δελ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε ην δίθηπν. 

 

2. ςνδεδεμένοι μέσπι 30/6/2011 καηαναλυηέρ 

 

- ςνδεδεμένοι καηαναλυηέρ οι οποίοι έσοςν εξοθλήζει ηα ηέλη 

ζύνδεζηρ  

ηα πιαίζηα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

θαηαλαισηέο, ε ΓΔΤΑΦ ζα ρξεώλεη κεησκέλν ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα 30 κελώλ, ήηνη από 1/7/2011 έσο 31/12/2013, ίζνλ 

κε 50%  αληί 80%  ηεο ρξεσκέλεο θαηαλάισζεο λεξνύ γηα θάζε ηξίκελν 

απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ. 

 

- ςνδεδεμένοι καηαναλυηέρ οι οποίοι δεν έσοςν εξοθλήζει ηα ηέλη 

ζύνδεζηρ  

Α. Καηαλαισηέο νη νπνίνη έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηώο δόζεσλ κέρξη  

30/6/2011 θαη δελ έρνπλ εμνθιήζεη αθόκε ην πνζόλ ην νπνίν αλαινγνύζε 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κε ηελ πξνεγνύκελε ρξέσζε, αιιά ην πνζόλ ην 

νπνίν έρνπλ πιεξώζεη είλαη κεγαιύηεξν από ην αλαινγνύλ κε ηε λέα 

ρξέσζε, ζεσξνύληαη εμνθιεζέληεο σο πξνο ην ηέινο ζύλδεζεο θαη 

ρξεώλνληαη θαλνληθά κόλν κε ην ηέινο ρξήζεο πνπ ηζρύεη. 

 

Β. Καηαλαισηέο νη νπνίνη έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηώο δόζεσλ κέρξη ηελ 

30/6/2011 θαη δελ έρνπλ εμνθιήζεη αθόκε ην πνζόλ ην νπνίν αλαινγνύζε 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κε ηελ πξνεγνύκελε ρξέσζε, αιιά ην πνζόλ ην 

νπνίν έρνπλ πιεξώζεη είλαη κηθξόηεξν από ην αλαινγνύλ κε ηε λέα 

ρξέσζε, ρξεώλνληαη κε ην ππόινηπν πνζόλ πνπ ππνιείπεηαη, 

ππνινγηδόκελν κε ηελ λέα ρξέσζε , όπσο θαη νη λένη ζπλδεδεκέλνη κέρξη 

ηελ απνπιεξσκή ηνπ λένπ ππνινγηζζέληνο πνζνύ. 

 

Γ. Καηαλαισηέο ησλ νπνίσλ ε ηδηνθηεζία απνηειεί θνκκάηη νηθνδνκήο ε 

νπνία έρεη ζπλδεζεί κε ην δίθηπν λνκίκσο αιιά νη ίδηνη θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

δηθηύνπ παξαλόκσο θαη δελ πξνζέιζνπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζύλδεζεο 

κε ηα λέα δεδνκέλα κέρξη 30/9/2011 θα επιβαπύνονηαι με ηο διπλάζιο 
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ηος ηέλοςρ σπήζηρ ηος δικηύος (80% + 80%) ζε κάθε λογαπιαζμό 

ύδπεςζηρ και αςηοηελέρ ππόζηιμο ίζον με 200 εςπώ, κέρξη λα 

ζπλδεζνύλ λνκίκσο.   

3. Παπάνομερ ζςνδέζειρ 

ε θαηαλαισηέο νη νπνίνη ζπλδένληαη παξάλνκα ζην δίθηπν 

απνρέηεπζεο, θα επιβάλλεηαι αςηοηελέρ σπημαηικό ππόζηιμο 200 

εςπώ εηηζίυρ και θα επιβαπύνονηαι με διπλάζιο ηέλορ σπήζηρ ηος 

νόμιμος, ζε θάζε ινγαξηαζκό ύδξεπζεο, κέρξη λα ζπλδεζνύλ λνκίκσο. 

 

4. Μη ζςνδεδεμένοι καηαναλυηέρ ζε πεπιοσέρ πος δεν ςπάπσει ακόμη 

δίκηςο 

Γηα όινπο ηνπο θαηαλαισηέο, νη όπνηνη δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην 

δίθηπν θαη κπξνζηά από ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο, δελ πεξλάεη αγσγόο 

απνρέηεπζεο ή δελ ππάξρεη θξεάηην ζύλδεζεο, δεν ςπόκεινηαι ζε 

καμία επιβάπςνζη πνπ λα αθνξά ζηελ απνρέηεπζε, κέρξη λα 

εθηειεζηεί έξγν πνπ λα θαζηζηά εθηθηή ηελ ζύλδεζε ηνπο. 

 

5. ΛΗΠΟΤΛΛΔΚΣΖ 

Παπαηήπηζη 1
η
 : Ζ ύπαξμε ιηπνζπιιέθηε ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο, 

ζίγνπξα πξνζηαηεύεη ην δίθηπν από ηα απαγόκελα ιίπε από ηηο 

ηδηνθηεζίεο, εηδηθά ζε δίθηπα ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε 

πεξηνρέο επίπεδεο ιίγν πνιύ πςνκεηξηθά, όπνπ δελ κπνξεί κε ηηο 

επηηξεπόκελεο θιίζεηο πνπ κπνξνύλ λα δνζνύλ από ηελ αξρή κέρξη ην 

ηέινο ηνπ δηθηύνπ λα δηαθπιάμνπλ ηελ απξόζθνπηε πνιπεηή ιεηηνπξγία 

ηνπ ρσξίο πξνβιήκαηα θαη απνθξάμεηο. 

Παπαηήπηζη 2
η
 : Σν απνρεηεπηηθό δίθηπν ηεο πόιεο ησλ Φαξζάισλ 

ιόγσ ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ηεο πόιεο από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ ξνή ησλ 

ιπκάησλ ζ’ απηόλ ρσξίο πξνβιήκαηα. 

Παπαηήπηζη 3
η
 : Σν θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ιηπνζπιιέθηε είλαη κε 

ηηο δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο αληηθεηκεληθά πνιύ πςειό, πνπ ην 

θαζηζηά από κόλν ηνπ αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ηεο πόιεο ησλ Φαξζάισλ λα ζπλδεζνύλ κε ην δίθηπν εηδηθά ζε όηη 

αθνξά ζηηο κνλνθαηνηθίεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία. 

 

Διζήγηζη 

Ζ θαηαζθεπή ιηπνζπιιέθηε πξηλ ηελ ζύλδεζε κε ην θξεάηην 

απνρέηεπζεο ηεο ΓΔΤΑΦ είλαη πξναηξεηηθή γηα όιεο ηηο ηδηνθηεζίεο 

πνπ αθνξνύλ ζε κνλνθαηνηθίεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία, 

ηαηξεία, εθπαηδεπηήξηα, δεκόζηεο ππεξεζίεο.  

Ζ θαηαζθεπή ιηπνζπιιέθηε είλαη ππνρξεσηηθή 1) ζε όιεο ηηο λέεο 

νηθνδνκέο, ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα ησλ νπνίσλ ππάξρεη κειέηε 

απνρέηεπζεο ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ζύλδεζε κε ην δίθηπν, 2) ζε όιεο 
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ηηο πθηζηάκελεο νηθνδνκέο κε ρξήζε θαηνηθίαο κε ειάρηζην αξηζκό 

ηδηνθηεζηώλ (3) ηξεηο, 3) ζε όια ηα επηζηηηζηηθά θαηαζηήκαηα θαη 

επηρεηξήζεηο ηεο πόιεο (εζηηαηόξηα, θαθελεία, θαζη θνπληο, 

ηπξνπηηάδηθα θιπ) θαη 4) ζε πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ θαη πιπληήξηα - 

ζηαζκνύο απηνθίλεησλ  πνπ ζπλδένληαη ε ζα ζπλδεζνύλ ζην δίθηπν.  

ε θάζε πεξίπησζε αξκόδηα λα θξίλεη γηα ηελ ππνρξέσζε ή όρη ηεο 

θαηαζθεπήο ιηπνζπιιέθηε είλαη ε ΓΔΤΑΦ. 

Ζ θαηαζθεπή ιηπνζπιιέθηε δελ είλαη απαξαίηεηε λα είλαη από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, αιιά γίλεηαη δεθηή θαη ε ρξήζε εηνίκσλ 

ηππνπνηεκέλσλ ιηπνζπιιεθηώλ ρπηνζίδεξνπ ή πιαζηηθήο θαηαζθεπήο. 

Γηα όιεο ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ ζα ζπλδεζνύλ ζην δίθηπν κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηεο λέαο πνιηηηθήο, αλεμαξηήησο ηεο ύπαξμεο ή όρη 

ιηπνζπιιέθηε, είλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο 

(θιαπέ) θαη κεραλνζίθσλα πξηλ ηελ ζύλδεζε κε ην θξεάηην ηεο 

ΓΔΤΑΦ. Ζ ζύλδεζε ζα ζεσξείηαη πεξαησκέλε, κεηά ηελ απηνςία θαη 

ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο ΓΔΤΑΦ. 

 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ..  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Καζνξίδεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο απνρέηεπζεο ηεο πόιεο Φαξζάισλ σο 

εμήο: 

- Σέλορ ζύνδεζηρ αποσέηεςζηρ 

Σν ηέινο ζύλδεζεο απνρέηεπζεο ζα δηακνξθσζεί γηα κελ ηηο θαηνηθίεο ζε 

6,0 επξώ/m2 θαη γηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία ζηα 5,0 

επξώ/m2.  

Ζ πιεξσκή ηνπ ηέινπο απνρέηεπζεο ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ηξηκεληαίνπ 

ινγαξηαζκνύ ύδξεπζεο θαη ζα αλέξρεηαη θάζε ηξίκελν ζηα 50,0 επξώ θαη 

γηα θάζε ηξίκελν, κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ πνζνύ πνπ αλαινγεί ζηελ 

θάζε ηδηνθηεζία ( 6,0 επξώ x ηεη. κέηξα ηδηνθηεζίαο θαηνηθίαο ε 5,0 επξώ 

x ηεη. κέηξα θαηαζηήκαηνο ε γξαθείνπ ) άηνθα. 

 

- Σέλορ σπήζηρ αποσέηεςζηρ 

Σν ηέινο ρξήζεο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζα αλέξρεηαη ζε 80% ηνπ 

πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηαλάισζε λεξνύ ηεο ηδηνθηεζίαο, κε 

ειάρηζηε θαηαλάισζε ηα 20m
3 

πνπ είλαη ε πάγηα θαηαλάισζε. 

 

- Γιαδικαζία ςπαγυγήρ ηυν καηαναλυηών ζηη νέα ηιμολογιακή 

πολιηική 

1.Μη ζςνδεδεμένοι μέσπι 30/6/2011 καηαναλυηέρ (νέοι) 
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- Οπνηνζδήπνηε θάηνρνο ηδηνθηεζίαο ζηε πόιε ησλ Φαξζάισλ πνπ ζέιεη λα 

ζπλδεζεί ζην δίθηπν απνρέηεπζεο, πξνζέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο ΓΔΤΑΦ 

θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζύλδεζεο, θαηαβάιινληαο ην πνζό ησλ 50 επξώ σο 

πξώηε δόζε έλαληη ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο πνπ ζα ηνπ αλαινγεί ζαλ ηέινο 

ζύλδεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ. ε θάζε ηξηκεληαίν ινγαξηαζκό λεξνύ 

ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη πνζόλ 50 επξώ, κέρξη ηελ πιήξε απνπιεξσκή 

ηνπ ηέινπο ζύλδεζεο.  Από ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζήο ηνπ θαη γηα 

δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ επόκελνπ ινγαξηαζκνύ λεξνύ δελ ζα 

ρξεώλεηαη ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο. Σν ηέινο ρξήζεο ζα ρξεώλεηαη 

θαλνληθά από ηνλ κεζεπόκελν ινγαξηαζκό λεξνύ. Όια ηα ηέιε θαη νη 

ρξεώζεηο πιένλ ζα ηππώλνληαη ζε έλαλ εληαίν ινγαξηαζκό λεξνύ θαη ην 

πνζόλ ζα εμνθιείηαη θαλνληθά κε ηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία ζηα ηακεία 

ηεο ΓΔΤΑΦ. 

- Ηδηνθηήηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη 

ζηνπο νπνίνπο ν αγσγόο απνρέηεπζεο πεξλάεη κπξνζηά από ηηο 

ηδηνθηεζίεο ηνπο θαη ππάξρεη θξεάηην ζύλδεζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπλδεζνύλ ζην δίθηπν. Ζ ΓΔΤΑΦ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζε όινπο 

απηνύο ηνπο ηδηνθηήηεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζύλδεζεο ζην δίθηπν κέρξη 

ηελ 31/12/2011 ρσξίο πξόζζεηα ηέιε θαη επηβαξύλζεηο. Από 1/1/2012 

όκσο ζε όινπο ηνπο ηδηνθηήηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

ππνβάιιεη αίηεζε ζύλδεζεο ζα επηβάιιεηαη ην ηέινο ρξήζεο ηνπ δηθηύνπ 

(βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξγξ.2 ηνπ Ν.1069/80 ) αθόκε θη αλ δελ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε ην δίθηπν. 

 

2.ςνδεδεμένοι μέσπι 30/6/2011 καηαναλυηέρ 

 

- ςνδεδεμένοι καηαναλυηέρ οι οποίοι έσοςν εξοθλήζει ηα ηέλη 

ζύνδεζηρ  

ηα πιαίζηα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

θαηαλαισηέο, ε ΓΔΤΑΦ ζα ρξεώλεη κεησκέλν ηέινο ρξήζεο απνρέηεπζεο 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα 30 κελώλ, ήηνη από 1/7/2011 έσο 31/12/2013, ίζνλ 

κε 50%  αληί 80%  ηεο ρξεσκέλεο θαηαλάισζεο λεξνύ γηα θάζε ηξίκελν 

απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ. 

 

- ςνδεδεμένοι καηαναλυηέρ οι οποίοι δεν έσοςν εξοθλήζει ηα ηέλη 

ζύνδεζηρ  

Α. Καηαλαισηέο νη νπνίνη έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηώο δόζεσλ κέρξη  

30/6/2011 θαη δελ έρνπλ εμνθιήζεη αθόκε ην πνζόλ ην νπνίν αλαινγνύζε 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κε ηελ πξνεγνύκελε ρξέσζε, αιιά ην πνζόλ ην 

νπνίν έρνπλ πιεξώζεη είλαη κεγαιύηεξν από ην αλαινγνύλ κε ηε λέα 

ρξέσζε, ζεσξνύληαη εμνθιεζέληεο σο πξνο ην ηέινο ζύλδεζεο θαη 

ρξεώλνληαη θαλνληθά κόλν κε ην ηέινο ρξήζεο πνπ ηζρύεη. 
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Β. Καηαλαισηέο νη νπνίνη έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηώο δόζεσλ κέρξη ηελ 

30/6/2011 θαη δελ έρνπλ εμνθιήζεη αθόκε ην πνζόλ ην νπνίν αλαινγνύζε 

ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κε ηελ πξνεγνύκελε ρξέσζε, αιιά ην πνζόλ ην 

νπνίν έρνπλ πιεξώζεη είλαη κηθξόηεξν από ην αλαινγνύλ κε ηε λέα 

ρξέσζε, ρξεώλνληαη κε ην ππόινηπν πνζόλ πνπ ππνιείπεηαη, 

ππνινγηδόκελν κε ηελ λέα ρξέσζε , όπσο θαη νη λένη ζπλδεδεκέλνη κέρξη 

ηελ απνπιεξσκή ηνπ λένπ ππνινγηζζέληνο πνζνύ. 

 

Γ. Καηαλαισηέο ησλ νπνίσλ ε ηδηνθηεζία απνηειεί θνκκάηη νηθνδνκήο ε 

νπνία έρεη ζπλδεζεί κε ην δίθηπν λνκίκσο αιιά νη ίδηνη θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

δηθηύνπ παξαλόκσο θαη δελ πξνζέιζνπλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζύλδεζεο 

κε ηα λέα δεδνκέλα κέρξη 30/9/2011 θα επιβαπύνονηαι με ηο διπλάζιο 

ηος ηέλοςρ σπήζηρ ηος δικηύος (80% + 80%) ζε κάθε λογαπιαζμό 

ύδπεςζηρ και αςηοηελέρ ππόζηιμο ίζον με 200 εςπώ, κέρξη λα 

ζπλδεζνύλ λνκίκσο.   

3.Παπάνομερ ζςνδέζειρ 

ε θαηαλαισηέο νη νπνίνη ζπλδένληαη παξάλνκα ζην δίθηπν 

απνρέηεπζεο, θα επιβάλλεηαι αςηοηελέρ σπημαηικό ππόζηιμο 200 

εςπώ εηηζίυρ και θα επιβαπύνονηαι με διπλάζιο ηέλορ σπήζηρ ηος 

νόμιμος, ζε θάζε ινγαξηαζκό ύδξεπζεο, κέρξη λα ζπλδεζνύλ λνκίκσο. 

 

4.Μη ζςνδεδεμένοι καηαναλυηέρ ζε πεπιοσέρ πος δεν ςπάπσει ακόμη 

δίκηςο 

Γηα όινπο ηνπο θαηαλαισηέο, νη όπνηνη δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην 

δίθηπν θαη κπξνζηά από ηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο, δελ πεξλάεη αγσγόο 

απνρέηεπζεο ή δελ ππάξρεη θξεάηην ζύλδεζεο, δεν ςπόκεινηαι ζε 

καμία επιβάπςνζη πνπ λα αθνξά ζηελ απνρέηεπζε, κέρξη λα 

εθηειεζηεί έξγν πνπ λα θαζηζηά εθηθηή ηελ ζύλδεζε ηνπο. 

5. ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

- Η καταςκευή λιποςυλλζκτη πριν την ςφνδεςη με το φρεάτιο αποχζτευςησ 

τησ ΔΕΥΑΦ είναι προαιρετική για όλεσ τισ ιδιοκτηςίεσ που αφοροφν ςε 

μονοκατοικίεσ, εμπορικά καταςτήματα, γραφεία, ιατρεία, εκπαιδευτήρια, 

δημόςιεσ υπηρεςίεσ.  

- Η καταςκευή λιποςυλλζκτη είναι υποχρεωτική 1) ςε όλεσ τισ νζεσ 

οικοδομζσ, ςτην οικοδομική άδεια των οποίων υπάρχει μελζτη 

αποχζτευςησ ςτην οποία προβλζπεται ςφνδεςη με το δίκτυο, 2) ςε όλεσ τισ 

υφιςτάμενεσ οικοδομζσ με χρήςη κατοικίασ με ελάχιςτο αριθμό 

ιδιοκτηςιϊν (3) τρεισ, 3) ςε όλα τα επιςιτιςτικά καταςτήματα και 

επιχειρήςεισ τησ πόλησ (εςτιατόρια, καφενεία, φαςτ φουντσ, τυροπιτάδικα 

κλπ) και 4) ςε πρατήρια υγρϊν καυςίμων και πλυντήρια - ςταθμοφσ 

αυτοκίνητων  που ςυνδζονται η θα ςυνδεθοφν ςτο δίκτυο.  



 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΔΕΤΑ ΥΑΡΑΛΩΝ 2011 ελίδα 9 
 

- Σε κάθε περίπτωςη αρμόδια να κρίνει για την υποχρζωςη ή όχι τησ 

καταςκευήσ λιποςυλλζκτη είναι η ΔΕΥΑΦ. 

- Η καταςκευή λιποςυλλζκτη δεν είναι απαραίτητη να είναι από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, αλλά γίνεται δεκτή και η χρήςη ετοίμων τυποποιημζνων 

λιποςυλλεκτϊν χυτοςίδηρου ή πλαςτικήσ καταςκευήσ. 

- Για όλεσ τισ ιδιοκτηςίεσ που θα ςυνδεθοφν ςτο δίκτυο μετά την ζναρξη 

ιςχφοσ τησ νζασ πολιτικήσ, ανεξαρτήτωσ τησ φπαρξησ ή όχι λιποςυλλζκτη, 

είναι υποχρεωτική η φπαρξη βαλβίδασ αντεπιςτροφήσ (κλαπζ) και 

μηχανοςίφωνα πριν την ςφνδεςη με το φρεάτιο τησ ΔΕΥΑΦ. Η ςφνδεςη θα 

θεωρείται περατωμζνη, μετά την αυτοψία και την ςφμφωνη γνϊμη τησ 

ΔΕΥΑΦ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 18/2011. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ ππνγξάθηεθε σο εμήο  

 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
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 Παπαγεσξγίνπ Υξηζηόδνπινο 

 

 Γθαηδόγηαο Νηθόιανο 

 

 Νηαθόπνπινο Γεώξγηνο 

 

 Εαρόπνπινο Μηραήι 

 

 Υαηδεκήηξνο Αληώληνο 
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