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3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η   1 1

Π ε ρ ί λ η ψ η
Αναπροσαρμογή  τιμολογίων ύδρευσης,  αποχέτευσης  και  λοιπών υπηρεσιών 
ΔΕΥΑΛ       .

                                                                                                             
    Σήμερα,1 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη, ώρα 18.00 και στα γραφεία 
της ΔΕΥΑΛ συνήλθε στην 3η τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς, ύστερα από  τη 
με  αρ.  πρωτ.  183/27.1.2012  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  κ. 
Λαμπριτζή Σεραφείμ,  που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη του χωριστά, 
προκειμένου  να  συζητηθεί   και  ληφθεί  απόφαση στα θέματα  της  ημερήσιας 
διάταξης, που ακολουθούν.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη, δηλαδή:

           Π α ρ ό ν τ ε ς                                                     Α π ό ν τ ε ς
1. Λαμπριτζής Σεραφείμ – Πρόεδρος                               Κανένας
2. Νταντούμη Ιωάννα – Αντιπρόεδρος
3.. Γιούλας Ιωάννης – μέλος                            
4. Σίμου Ασπασία - μέλος
5. Κυριάκος Γιώργος – μέλος
6. Καρβούνης Γιώργος – μέλος
7. Σωτηρόπουλος Ταξιάρχης – μέλος

O κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   Ο κ. Δ/ντής Υπηρεσιών, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
έθεσε  υπ’  όψη  του  Δ.Σ.  την  ανάγκη  αναπροσαρμογής  των  τιμολογίων 
λαμβανομένων υπόψη την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι συμπολίτες 
μας, την σημερινή  κατάσταση και διαμορφούμενη προοπτική της επιχείρησης 
καθώς και τον ιδρυτικό νόμο 1069/80. Η αναπροσαρμογή, συνέχισε ο κ. Δ/ντής 
γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  υπάρξει  όφελος  στο  σύνολο  του 
λογαριασμού όσον αφορά τους λογαριασμούς νερού –αποχέτευσης και μείωση 
σε ποσοστό από 5 έως 25% όσον αφορά τις λοιπές υπηρεσίες. 

Στην συνέχεια  ο κ.Δ/ντής  ενημέρωσε το Δ.Σ.  όσον αφορά τα τιμολόγια  των 
υπηρεσιών που ισχύουν και  ειδικότερα για τις πιο κάτω αποφάσεις :
1.Τη  με  αριθμό  112/2007 ,  που  αφορά  την  πόλη  της  Λιβαδειάς  και  των 
οικισμών ( αύξηση σε ποσοστό 9,5% από 1/1/2008 – προηγούμενη αύξηση 3% 
από 1/1/2002).
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2.Τη με αριθμό 33/2008 που αφορά τα πρώην Δ .Δ. Λαφυστίου και Ρωμέικου 
και 
3.Τη με αριθμό 7/2010  , που αφορά τις Δημόσιες υπηρεσίες.

Στην συνέχεια  ο κ.Δ/ντής  παρέθεσε  προς το Δ.Σ.  πρόταση με τα  πιο κάτω 
τιμολόγια:

1.ΥΔΡΕΥΣΗ

1.1. ΝΕΡΟ

Α. Για την πόλη της Λιβαδειάς και τους οικισμούς Ανάληψη , Ελικώνα ,Πέρα 
Χωριό, Τσουκαλάδες.

-  Πάγιο(μηδενική κατανάλωση: 16,86 ευρώ /τρίμηνο
-  Πραγματική κατανάλωση:
 - κατανάλωση  1-30 μ3/τρίμηνο          0,262 ευρώ/ μ3         
 -         ‘’          31-50       ‘’                    0,986      ‘’                 
             -        ‘’           51-100      ‘’                   1,182     ‘’        
 -          ‘’            >100      ‘’                   1,446      ‘’     

 
-Πολύτεκνοι : Εκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις ή στις 
κατ’ αποκοπή χρεώσεις.

ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15%

Β . Για τα πρώην Δ .Δ. Λαφυστίου και Ρωμέικου

             -  Πάγιο  (μηδενική  κατανάλωση/τρίμηνο)  :  10,90 ευρώ/τρίμηνο 
Πραγματική κατανάλωση:
  - Κατανάλωση           1 -   75  μ3          0,024 ευρώ/μ3         
- Κατανάλωση        76  - 150  μ3         0,177      ‘’          
-Κατανάλωση         151-250  μ3          0,178      ‘’ 
-Κατανάλωση         251 - 350 μ3          0,263       ‘’
 - Κατανάλωση    >     350 μ3               0,880      ‘’

    - Πολύτεκνοι: Έκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις ή 
στις κατ’ αποκοπή χρεώσεις

ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 . Για όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων  της πόλης της Λιβαδειάς, των 
οικισμών και των Δ. Δ.

-  Πάγιο (μηδενική κατανάλωση)      16,86 ευρώ   
-  Κατανάλωση  1- 30 μ3 /τρίμηνο      0,171    ‘’       
-          ‘’           31- 50 μ3      ‘’             0,643    ‘’       
-          ‘’          51-100μ3      ‘’              0,771     ‘’       
-           ‘’            > 100μ3      ‘’              0,943    ‘’       
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ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 15%

  Δ .ΓΙΑ  ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

   Ισχύει το ειδικό τιμολόγιο σύμφωνα με την αριθμό 7/2010 απόφαση του Δ.Σ.

  1.2.   X  ΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ  .
      Η τιμή του νερού για τις ανάγκες των εργολάβων Δημοσίων Έργων και 
λοιπών  πελατών  που  δεν  διευκολύνονται  από  τα  δίκτυα  ύδρευσης  που 
υπάρχουν ορίζεται στα 3,60 ευρώ/μ3 πλέον ΦΠΑ 13%.                                

1.3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
              1.3.1. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο:
     1.3.1.1.Εντός σχεδίου: 230,00ευρώ/υδρόμετρο από 242,62-μείωση 5,20%).
     1.3.1.2. Εκτός σχεδίου: 535,00/υδρόμετρο ( από 596,11 –μείωση 10,25%).
    1.3.2. Τέλος διακοπής και επανασύνδεσης
     1.3.2.1. Με αίτηση :  9,00 ευρώ ( από 10,08 –μείωση 10,70%)
      1.3.2.2. Λόγω οφειλής : 15 ευρώ (από 20,17-μείωση 25,63%)
   1.3.3. Εργατοτεχνικά
      10,50 ευρώ/ώρα (από 13,15 – μείωση 20,15%)
   1.3.4. Επαναφορά (αποκατάσταση οδού)
             20,00 ευρώ/μ2 (από 23,70 – μείωση 15,61%)
  1.3.5. Ογκομέτρηση υδρομέτρου
             20,00 ευρώ ( από 26,00 – μείωση 23,08%)
  1.3.6. Κομπρεσέρ ΔΕΥΑΛ
            17,50 ευρώ /ώρα ( από 22.24 – μείωση 21,30%)
  1.3.7. Μηχανήματα τρίτων (τσάπα   JCB  , σφυρί, κομπρεσέρ κ.λ.π.)  
     Σύμφωνα με την προσφορά – χρέωση του  ιδιοκτήτη  και  την  εγκριτική 
απόφαση του Δ.Σ. 

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
  2.1. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
       15% επί της πραγματικής κατανάλωσης νερού (από 50%).

  2.2. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:
    2.2.1. Νέες οικοδομές (που για πρώτη φορά θα συνδεθούν με το δίκτυο):
    2.2.1.1.  Τα πρώτα 100 μ2 της οικοδομής προς 2,5 ευρώ/μ2 (από 2,65-
μείωση 5,66%)
    2.2.1.2. Τα υπόλοιπα μ2 προς 6,00ευρώ/μ2 (από 6,54-μείωση 8,26%)
   2.2.2. Παλιές οικοδομές (που έχει γίνει η σύνδεση και έχει καταβληθεί το τέλος 
για ένα τμήμα της οικοδομής προς 6,00 ευρώ/μ2 ( από 6,54-μείωση 8,26%)

  2.3. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

    2.3.1. Με «μικρό αποφρακτικό»
              Μέχρι 10 μέτρα 120,00 ευρώ (από 135,00-μείωση 11,11%)
          Τα επιπλέον των 10 μέτρων 10,70 ευρώ / μέτρο ( από 11,91-μείωση 
10,16%)
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    2.3.2. Με «μεγάλο αποφρακτικό»
      2.3.2.1. Για την περιοχή του Δήμου Λιβαδειάς:
      2.3.2.1.α. Εντός ωραρίου εργασίας (7.00 π.μ.-15.00μ.μ.50,00/ώρα (από 
55,00-μείωση 9,10%)
     2.3.2.1.β.  Εκτός ωραρίου 63,00 ευρώ/ώρα (από 70,00-μείωση 10%)

    2.3.2.2. Για την περιοχή εκτός Δήμου Λιβαδειάς:
      2.3.2.2.α.  Εντός ωραρίου εργασίας (7.00 π.μ.  -15.00 88,00 ευρώ/ώρα 
(από 93,00-μείωση 5,34%)
      2.3.2.2.β. Εκτός ωραρίου εργασίας 110,00 ευρώ /ώρα (από 117,00-μείωση 
5,98%)
     Η  κοστολόγηση  της  ωριαίας  αποζημίωσης  αρχίζει  από  το  χρόνο 
αναχώρησης του μηχανήματος από τη ΔΕΥΑΛ μέχρι το χρόνο επιστροφής στον 
αντίστοιχο χώρο.

2.4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  2.4.1. Δαπάνη διακλάδωσης
             Τιμή μονάδος 115,00 ευρώ/μέσο πλάτος του δρόμου με ελάχιστη 
χρέωση τα 3 μέτρα ( από 128,00-μείωση 10,16%)
 2.4.2. Φρεάτιο
           150,0 ευρώ   (από 191,00 ευρώ-μείωση 21,45%)

3.  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
      Στο κόστος σύνδεσης, μετατόπισης, αντικατάστασης, απόφραξης κ.λ.π. 
εργασιών με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα παρέχεται έκπτωση 5% 
εφ’ όσον το σύνολο του λογαριασμού θα εξοφληθεί ολοσχερώς.
Η πιο πάνω έκπτωση δεν χορηγείται σε κοστολόγια που το σύνολο (μαζί με το 
ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει τα 120,00 ευρώ ( από 128,50-μείωση 6,60%)

4. ΠΡΟΣΤΙΜΑ
  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ
4.1. Παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης:  300,00 ευρώ 
  4.2. Παράνομη σύνδεση με το δίκτυο αποχ/σης:     750,00 ευρώ 
  4.3. Παράνομη χρήση πυροσβεστικού κρουνού:       80,00 ευρώ 
  4.4. Παραβίαση σφραγίδας ή παροχής  υδρομέτρου:  80,00 ευρώ.

5. ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
  5.1. Ποσοστό 3% ετησίως ( από 5%-μείωση 40% ) και εξακολουθεί να ισχύει 
το όριο μη καταβολής μέχρι ποσού 1 ευρώ (αφορά τους λ/σμούς από Α/2012).
  5.2. Μετά την έκδοση του λογαριασμού ο τόκος που αναγράφεται σ’ αυτόν και 
αφορά τις προηγούμενες οφειλές ισχύει μέχρι και την ημερομηνία εμπρόθεσμης 
εξόφλησης του νέου λογαριασμού.

6. Φ.Π.Α
    Εκτός από την πραγματική κατανάλωση νερού (συντελεστής 13%) σε όλες 
τις λοιπές υπηρεσίες συντελεστής 23%.                                        
              
7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Λ/ΣΜΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:     
    Όλοι  οι  λογαριασμοί  των  καταναλωτών  θα  εκδίδονται  ανά  τρίμηνο 
(4 περίοδοι).
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8. ΛΟΙΠΑ
    Εξακολουθούν  να  ισχύουν  όσα  έχουν  αποφασιστεί  με  προηγούμενες 
αποφάσεις – κανονισμούς και δεν τροποποιούνται με αυτή την απόφαση.

9. ΙΣΧΥΣ
  9.1. Για τα τιμολόγια νερού και αποχέτευσης (Α/Α 1.1, 1.2 και 2.1) από τους 
λογαριασμούς της πρώτης (Α’)  περιόδου που πρόκειται  να εκδοθούν για το 
έτος 2012.
  9.2. Για τα λοιπά τιμολόγια από την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Με το προτεινόμενο τιμολόγιο, συνέχισε ο κ. Δ/ντής, οι τιμές διαμορφώνονται 
ενδεικτικά, σε σύγκριση με τις προηγούμενες, ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ
Λιβαδειά – Οικισμοί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
(Μ3)

ΧΡΕΩΣΗ   (€) 
ΕΩΣ 31/12/11

ΧΡΕΩΣΗ  (€) 
ΑΠΟ 1/1/12

ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%)

30 31,46 31,07 - 1,24
50 58,38 56,99 - 2,36
80 106,76 103,62 - 2,94
100 139,00 134,68 - 3,11
150 237,67 229,72 - 3,34

ΛΑΦΥΣΤΙΟ – ΡΩΜΕΙΚΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
(Μ3)

ΧΡΕΩΣΗ   (€) 
ΕΩΣ 31/12/11

ΧΡΕΩΣΗ  (€) 
ΑΠΟ 1/1/12

ΔΙΑΦΟΡΑ 
(%)

30 14,25 14,22 - 0,21
50 14,83 14,77 - 0,40
80 16,59 16,45 - 0,84

100 20,75 20,45 - 1,45
150 31,14 30,45 - 2.22

             O κ. Δ/ντής, ολοκληρώνοντας την εισήγησή του, επεσήμανε ότι τα 
έσοδα της  ΔΕΥΑΛ παραμένουν  σε  κάθε  περίπτωση τα  ίδια,  όπως φαίνεται 
ενδεικτικά παρακάτω:       

ΕΣΟΔΑ ΔΕΥΑΛ

Λιβαδειά – οικισμοί

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(Μ3)

ΕΣΟΔΑ ΕΩΣ 
31/12/11

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
1/1/12

50 48,58 € 48,58 €
150 199,69 € 199,6 €
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Λαφύστιο – Ρωμέικο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
(Μ3)

 ΕΣΟΔΑ ΕΩΣ 
31/12/11

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
1/1/12

50 12,11 € 12,10 €
150 26,00 € 25,98 €

        
           
  Το Δ.Σ., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δ/ντή και έλαβε υπ’ όψη του:

1. Την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι δημότες του Δήμου μας.
2. Τη  σημερινή  οικονομική  κατάσταση  και  διαμορφούμενη  προοπτική  της 
επιχείρησης.
3. Τον ιδρυτικό νόμο 1069/80
μετά από συζήτηση ομόφωνα

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι

    Τα τιμολόγια ύδρευσης – αποχέτευσης αναπροσαρμόζονται από 1/1/2012 
ως εξής:

1.ΥΔΡΕΥΣΗ

1.1. ΝΕΡΟ

Α. Για την πόλη της Λιβαδειάς και τους οικισμούς Ανάληψη , Ελικώνα ,Πέρα 
Χωριό, Τσουκαλάδες.

-  Πάγιο(μηδενική κατανάλωση: 16,86 ευρώ /τρίμηνο
-  Πραγματική κατανάλωση:
 - κατανάλωση  1- 30 μ3/τρίμηνο         0,262 ευρώ/ μ3         
 -         ‘’          31-  50       ‘’                  0,986      ‘’                 
 -        ‘’           51-100      ‘’                   1,182     ‘’        
 -          ‘’            >100      ‘’                   1,446      ‘’     
 
-Πολύτεκνοι : Εκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις ή στις 
κατ’ αποκοπή χρεώσεις.
 ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 15%

Β . Για τα πρώην Δ .Δ. Λαφυστίου και Ρωμ  έικου  

Πάγιο  (μηδενικήκατανάλωση/τρίμηνο)  :  10,90  ευρώ/τρίμηνο 
Πραγματική κατανάλωση:
  - Κατανάλωση           1 -   75  μ3          0,024 ευρώ/μ3         
- Κατανάλωση        76  - 150  μ3            0,177      ‘’          
 - Κατανάλωση      151 -  250  μ3           0,178      ‘’                                     - 
Κατανάλωση      251  - 350 μ3               0,263       ‘’
 - Κατανάλωση        >     350 μ3             0,880      ‘’
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    - Πολύτεκνοι: Έκπτωση 50% στις πιο πάνω πραγματικές καταναλώσεις ή 
στις κατ’ αποκοπή χρεώσεις

ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

        Γ. Για όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων  της πόλης της Λιβαδειάς, 
των οικισμών και των Δ. Δ.

-  Πάγιο (μηδενική κατανάλωση)      16,86   ευρώ   
-  Κατανάλωση  1- 30  μ3 /τρίμηνο     0,171    ‘’       
-          ‘’           31- 50  μ3      ‘’            0,643    ‘’       
               -          ‘’          51-100 μ3      ‘’            0,771     ‘’       
-           ‘’            > 100 μ3      ‘’            0,943    ‘’       
ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 15%

  Δ .ΓΙΑ  ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

   Ισχύει το ειδικό τιμολόγιο σύμφωνα με την αριθμό 7/2010 απόφαση του Δ.Σ.

  1.2.   X  ΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ  .
      Η τιμή του νερού για τις ανάγκες των εργολάβων Δημοσίων Έργων και 
λοιπών  πελατών  που  δεν  διευκολύνονται  από  τα  δίκτυα  ύδρευσης  που 
υπάρχουν ορίζεται στα 3,60 ευρώ/μ3 πλέον ΦΠΑ 13%.                                

1.3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

              1.3.1. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο:
     1.3.1.1.Εντός σχεδίου: 230,00ευρώ/υδρόμετρο από 242,62-μείωση 5,20%).
     1.3.1.2. Εκτός σχεδίου: 535,00/υδρόμετρο ( από 596,11 –μείωση 10,25%).
    1.3.2. Τέλος διακοπής και επανασύνδεσης
     1.3.2.1. Με αίτηση :  9,00 ευρώ ( από 10,08 –μείωση 10,70%)
      1.3.2.2. Λόγω οφειλής : 15 ευρώ (από 20,17-μείωση 25,63%)

   1.3.3. Εργατοτεχνικά
      10,50 ευρώ/ώρα (από 13,15 – μείωση 20,15%)

   1.3.4. Επαναφορά (αποκατάσταση οδού)
             20,00 ευρώ/μ2 (από 23,70 – μείωση 15,61%)
  1.3.5. Ογκομέτρηση υδρομέτρου
             20,00 ευρώ ( από 26,00 – μείωση 23,08%)
  1.3.6. Κομπρεσέρ ΔΕΥΑΛ
            17,50 ευρώ /ώρα ( από 22.24 – μείωση 21,30%)
  1.3.7. Μηχανήματα τρίτων (τσάπα   JCB  , σφυρί, κομπρεσέρ κ.λ.π.)  
     Σύμφωνα με την προσφορά – χρέωση του  ιδιοκτήτη  και  την  εγκριτική 
απόφαση του Δ.Σ. 
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2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

  2.1. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
       15% επί της πραγματικής κατανάλωσης νερού (από 50%).

  2.2. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:
    2.2.1. Νέες οικοδομές (που για πρώτη φορά θα συνδεθούν με το δίκτυο):
    2.2.1.1. Τα πρώτα 100 μ2 της οικοδομής προς 2,5 ευρώ/μ2 (από 2,65 -  
μείωση 5,66%)
    2.2.1.2. Τα υπόλοιπα μ2 προς 6,00ευρώ/μ2 (από 6,54 - μείωση 8,26%)
   2.2.2. Παλιές οικοδομές (που έχει γίνει η σύνδεση και έχει καταβληθεί το τέλος 
για ένα τμήμα της οικοδομής προς 6,00 ευρώ/μ2 ( από 6,54 -μείωση 8,26%)

  2.3. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

    2.3.1. Με «μικρό αποφρακτικό»
              Μέχρι 10 μέτρα 120,00 ευρώ (από 135,00 - μείωση 11,11%)
          Τα επιπλέον των 10 μέτρων 10,70 ευρώ / μέτρο ( από 11,91 - μείωση 
10,16%)

    2.3.2. Με «μεγάλο αποφρακτικό»
      2.3.2.1. Για την περιοχή του Δήμου Λιβαδειάς:
      2.3.2.1.α. Εντός ωραρίου εργασίας (7.00 π.μ.-15.00μ.μ.50,00/ώρα (από 
55,00 - μείωση 9,10%)
     2.3.2.1.β.  Εκτός ωραρίου 63,00 ευρώ/ώρα (από 70,00 - μείωση 10%)

    2.3.2.2. Για την περιοχή εκτός Δήμου Λιβαδειάς:
      2.3.2.2.α.  Εντός ωραρίου εργασίας (7.00 π.μ.  -15.00 88,00 ευρώ/ώρα 
(από 93,00 - μείωση 5,34%)
      2.3.2.2.β. Εκτός ωραρίου εργασίας 110,00 ευρώ /ώρα (από 117,00 -μείωση 
5,98%)
     Η  κοστολόγηση  της  ωριαίας  αποζημίωσης  αρχίζει  από  το  χρόνο 
αναχώρησης του μηχανήματος από τη ΔΕΥΑΛ μέχρι το χρόνο επιστροφής στον 
αντίστοιχο χώρο.

2.4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  2.4.1. Δαπάνη διακλάδωσης
             Τιμή μονάδος 115,00 ευρώ/μέσο πλάτος του δρόμου με ελάχιστη 
χρέωση τα 3 μέτρα ( από 128,00 - μείωση 10,16%)
 2.4.2. Φρεάτιο
           150,0 ευρώ   (από 191,00 ευρώ - μείωση 21,45%)

3.  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
      Στο κόστος σύνδεσης, μετατόπισης, αντικατάστασης, απόφραξης κ.λ.π. 
εργασιών με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης θα παρέχεται έκπτωση 5% 
εφ’ όσον το σύνολο του λογαριασμού θα εξοφληθεί ολοσχερώς.
Η πιο πάνω έκπτωση δεν χορηγείται σε κοστολόγια που το σύνολο (μαζί με το 
ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει τα 120,00 ευρώ ( από 128,50-μείωση 6,60%)
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4. ΠΡΟΣΤΙΜΑ
  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ
4.1. Παράνομη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης:  300,00 ευρώ 
  4.2. Παράνομη σύνδεση με το δίκτυο αποχ/σης:     750,00 ευρώ 
  4.3. Παράνομη χρήση πυροσβεστικού κρουνού:       80,00 ευρώ 
  4.4. Παραβίαση σφραγίδας ή παροχής  υδρομέτρου:  80,00 ευρώ.

5. ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
  5.1. Ποσοστό 3% ετησίως ( από 5%-μείωση 40% ) και εξακολουθεί να ισχύει 
το όριο μη καταβολής μέχρι ποσού 1 ευρώ (αφορά τους λ/σμούς από Α/2012).
  5.2. Μετά την έκδοση του λογαριασμού ο τόκος που αναγράφεται σ’ αυτόν και 
αφορά τις προηγούμενες οφειλές ισχύει μέχρι και την ημερομηνία εμπρόθεσμης 
εξόφλησης του νέου λογαριασμού.

6. Φ.Π.Α
    Εκτός από την πραγματική κατανάλωση νερού (συντελεστής 13%) σε όλες 
τις λοιπές υπηρεσίες συντελεστής 23%.
                                    
7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Λ/ΣΜΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:     
    Όλοι  οι  λογαριασμοί  των  καταναλωτών  θα  εκδίδονται  ανά  τρίμηνο 
(4 περίοδοι).

8. ΛΟΙΠΑ
    Εξακολουθούν  να  ισχύουν  όσα  έχουν  αποφασιστεί  με  προηγούμενες 
αποφάσεις – κανονισμούς και δεν τροποποιούνται με αυτή την απόφαση.

9. ΙΣΧΥΣ
  9.1. Για τα τιμολόγια νερού και αποχέτευσης (Α/Α 1.1, 1.2 και 2.1) από τους 
λογαριασμούς της πρώτης (Α’)  περιόδου που πρόκειται  να εκδοθούν για το 
έτος 2012.
  9.2. Για τα λοιπά τιμολόγια από την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

     

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕΒΜ-ΑΣ0



 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11.

   Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη
Λαμπριτζής Σεραφείμ                                                Νταντούμη Ιωάννα
                                                                                  Γιούλας Ιωάννης
                                                                                  Σίμου Ασπασία
                                                                                  Κυριάκος Γιώργος
                                                                                  Καρβούνης Γιώργος
                                                                                  Σωτηρόπουλος Ταξιάρχης

                                        Πιστό απόσπασμα
                                         Λιβαδειά 02/2/12
                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                    ΛΑΜΠΡΙΤΖΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
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