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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                    AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Τέρμα Ψαρών -Μυρτιά Αιγίου                               

Τηλ. 26910-21526 

Fax: 26910-20663  

                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 

Δ.Ε.Υ.Α.   ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Της 6
ης

 Δεκεμβρίου 2021 

 

Αριθ. Απόφασης   171/2021 

 

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ A. αποτελούμενο από τους κ.κ.: 

 

1. Καλογερόπουλος Δημήτριος        Πρόεδρο   παρόντα 

2. Βασιλακοπούλου Διαμάντω                     Αντ/δρο    παρούσα       

3. Χριστόπουλος Βασίλειος                   Μέλος      παρόντα 

4. Σταυροπούλου Μαρία                    Μέλος      παρούσα 

5. Ανδριόπουλος Παναγιώτης                   Μέλος      παρόντα 

6. Τριανταφυλλόπουλος Γρηγόριος                Μέλος      παρόντα 

7. Ψυχράμη Βασιλική                             Μέλος      απούσα  

8. Σταυρόπουλος Θεοφάνης                           Μέλος      παρόντα 

9. Κωσταρίδη Ελένη                                  Μέλος      παρούσα   

10. Παπαγεωργίου Δημήτριος                       Μέλος      παρόντα 

11. Σωτηρόπουλος Φώτιος                            Μέλος      παρόντα 

  

  Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την 6η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα  

σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.1069/80, μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου με αρ. 7734/02-06-2021, όπως ο νόμος ορίζει για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε να 

δεχθεί το Συμβούλιο για συζήτηση, αφού τα κρίνει επείγοντα. 

   Μετά τα παραπάνω, αφού είναι παρόντα τα 9 μέλη και αφού κατά την 

διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε ο κ. Χριστόπουλος Βασίλειος, ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, κ. Καλογερόπουλος Δημήτριος, Δήμαρχος Αιγιαλείας, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

    Τα ανωτέρω μέλη συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με φυσική 

παρουσία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 

Β΄5138/05-11-2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 

από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 

4682/2020 (Α΄76), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 

4830/2021 στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του Κορωνοϊού 

COVID-19, πλην των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, κ. Χριστόπουλου 

Βασίλειου, κας Μαρίας Σταυροπούλου, κ. Ανδριόπουλου Παναγιώτη, κ. 

Τριανταφυλλόπουλου Γρηγορίου,  κ. Σταυρόπουλου Θεοφάνη, κας Κωσταρίδη 

Ελένης και κ. Σωτηρόπουλου Φωτίου, οι οποίοι συμμετείχαν στην συνεδρίαση 

μέσω τηλεδιάσκεψης. 
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Επί του 1
ου

  θέματος ημερήσιας διάταξης: Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής 

ύδρευσης-αποχέτευσης και άρδευσης, για την χρήση 2022. 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και Δήμαρχος Αιγιαλείας, κ. 

Δημήτριος Καλογερόπουλος, εισηγείται το θέμα που αφορά την έγκριση της 

τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης για την χρήση 

2022. Στα πλαίσια της εισήγησης, ο Πρόεδρος καλεί τον Διευθυντή Οικ. & 

Διοικ. Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, κ. Λουδάρο Ιωάννη, εκθέτοντας 

πως η Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., λαμβάνοντας υπόψη την 

αναγκαιότητα λήψεως απόφασης αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική που 

θα ακολουθήσει η επιχείρηση για τη χρήση 2022, εισηγείται προς τα Μέλη του 

Δ.Σ. τα κάτωθι: 

    Η επιχείρησή μας λαμβάνοντας υπόψη, τις εξαιρετικές συνθήκες που διανύει 

η χώρα μας λόγω της μετάδοσης και εξάπλωσης του Κορωνοϊού CONID-19, 

τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εν λόγω πανδημίας 

και την οικονομική δυσπραγία που η ανωτέρω συνθήκη έχει επιφέρει στην 

χώρα μας και κατά συνέπεια στους καταναλωτές της Επιχείρησης, εισηγείται 

στα μέλη του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας, να μην εφαρμοστεί αύξηση τελών 

στην τιμολογιακή πολιτική χρήσης 2022, αλλά να ισχύσει η τιμολογιακή 

πολιτική, όπως αυτή είχε εγκριθεί για το έτος 2021.  

 

Επίσης προτείνεται : 

 

α)για λόγους ίσης μεταχείρισης των καταναλωτών του αστικού ιστού των 

κοινοτήτων των πρώην όμορων Δήμων, δηλαδή (Αιγών, Αμπελοκήπων, 

Οάσεως, Μοναστηρίου, Σινεβρού,  Χρυσανθίου,  Άμπελος, Ζαχλωρίτικων, 

Κερύνειας,  Μαμουσιάς, Αρραβωνίτσης, Αγίου Κωνσταντίνου, Άλσους, 

Βερίνου, Γκραίκα, Γρηγόρη,  Δημητροπούλου,  Δουκαναίικων, Λάκκας,  

Μάγειρα,  Μυρόβρυσης,  Νεραντζιών,  Τούμπας) εκτός των οικισμών με 

φυσική ροή, να εφαρμοστεί και μόνο ως προς την κατανάλωση των κυβικών 
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(όχι αλλαγή παγίου), η κλίμακα που αντιστοιχεί για την κατανάλωση των 

αστικών κέντρων των κοινοτήτων, δηλ.  

                              

από : 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ               ΤΙΜΗ / m
3
        

       

           0      -       100 m
3 
               0,00 € 

       101      -       200 m
3  

              0,30 € 

       201    
 
-        300 m

3
               0,40 € 

       301    
 
-        600 m

3
               0,60 € 

      601 m
3
     και άνω                 1,05 € 

 

Σε : 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ          ΤΙΜΗ / m
3
   

  

           0      -       400 m
3 
           0,30  € 

       401     -       700 m
3             

  0,40 € 

       701    
 
-       1000 m

3
           0,50 € 

       1001 -      1200 m
3
             0,60 € 

       1201 -      1400 m
3
             0,85 € 

       1401 -      και άνω             1,05 € 

 

 

β)  Στον οικισμό Μικρόνι της Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (50 παροχές) και στις 

Τοπικές Κοινοτήτες Αγίας Βαρβάρας, Βαλιμής, Ζαρούχλας, Περιστέρας, 

Μεσορρουγίου της Δ.Ε. Ακράτας καθώς και στους οικισμούς Βουνάκιον, 

Κάτω Ποταμιά, Καλαμιάς, Άνω Μεσσορούγι, Σόλος, Χαλκιάνικα, Άνω 

Ποταμιά, Τσιβλός, Λιθόπετρα, Άνω Πύργος και Άνω Πορρωβίτσα της Δ.Ε. 

Ακράτας, λόγω του ορεινού όγκου (συνεχείς βλάβες και διαρροές του δικτύου, 
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εξαιτίας του παγετού) και της δύσβατης περιοχής να χρεώνονται μόνο με το 

πάγιο 80,00 ευρώ/έτος συν ΦΠΑ και όχι την κατανάλωση των υδρομέτρων  

(όπως ισχύει ήδη και για τους οικισμούς που δεν διαθέτουν υδρόμετρα). 

 

γ)Λόγω επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης και σε περιοχές των πρώην 

όμορων δήμων, προτείνεται  όπως για κάθε νέα σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο 

αποχέτευσης, την χρέωση του ποσού των 350,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθώς και 

την χρέωση τέλους αποχέτευσης σε ποσοστό 100% επί της αξίας χρέωσης των 

κυβικών κατανάλωσης ύδατος και με ανώτατο όριο χρέωσης τα 200 m
3
 

κατανάλωση ανά έτος.  

 

δ) όπως είναι ήδη γνωστό η επιχείρηση αντικατέστησε στην Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ , το  

σύνολο των παλαιών υδρομέτρων με νέα  σύγχρονα (ασύρματα κ.λπ.). Λόγω 

του αυξημένου κόστους αγοράς τους, προτείνεται σε περίπτωση  

αντικατάστασης τους, η χρέωση αυτών με 100,00 ευρώ συν ΦΠΑ.   

 

    Επειδή η Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας ασκεί πλέον και τις δραστηριότητες της 

ύδρευσης και  άρδευσης στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου 

Αιγιαλείας, παρέχοντας υπηρεσίες, εκπονώντας μελέτες, έργα και εργασίες για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, εκπληρώνοντας 

τον κοινωφελή σκοπό της και στα πλαίσια της συντονισμένης δράσης του 

Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας, η Υπηρεσία μας προτείνει ο Δήμος 

Αιγιαλείας να επιβαρυνθεί με την κάλυψη του κόστους παροχής ρεύματος που 

τροφοδοτεί τις υδρευτικές και υδρο-αρδευτικές γεωτρήσεις και  για την χρήση 

2022. 

 

     Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης  από τον Διευθυντή της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ,  προτείνει όπως μειωθεί η τιμή  χρέωσης 

των κυβικών κατανάλωσης για τους κατοίκους της Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ κατά 5% 

στην ισχύουσα κλίμακα,  λόγω αυξημένης τιμής σε σχέση με τις υπόλοιπες 
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κοινότητες, εφ’  όσον  η μείωση αυτή δεν επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά 

αποτελέσματα της επιχείρησης (το πάγιο παραμένει ως έχει).   

    Τα μέλη του Δ.Σ, εγκρίνουν την παραπάνω πρόταση του κ. Προέδρου και ως 

εκ τούτου οι τιμές χρέωσης των κυβικών, για την Δημοτική Κοινότητα του 

Αιγίου,  θα διαμορφωθούν ως εξής:    

 

          ΚΛΙΜΑΚΑ                                             ΤΙΜΗ / m
3 

 

      0       -       50 m
3
                 από :         0,72 €        σε :    0,68 €   

    51      -      100   m
3
                                0,90 €                  0,85 € 

  101     -       200   m
3
                                1,08 €                  1,03 € 

  201      -      400   m
3
                                1,26 €                  1,20 € 

  401m
3
         και άνω                                 1,80 €                  1,71 € 

 

   

 

Στην συνέχεια, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση και αφού συμφώνησε με τις παραπάνω τροποποιήσεις για την 

τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόσει η Επιχείρηση το έτος 2022,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

  

Να εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόσει η επιχείρηση, για την 

χρήση του  2022, η οποία και  διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

Ύδρευση 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ 

 

Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά εξάμηνο, με έκδοση λογαριασμών έναντι 

τριμήνου και εκκαθάριση στο εξάμηνο . 
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Πάγιο :  57,00 ευρώ / έτος  

 

     ΚΛΙΜΑΚΑ                                                    ΤΙΜΗ / ΚΥΒΙΚΟ 
 

      0       -       50 m
3
                                             0,68 € 

    51      -      100   m
3
                                           0,85 € 

  101     -       200   m
3
                                           1,03 € 

  201      -      400   m
3
                                           1,20 € 

  401m
3
         και άνω                                            1,71 € 

 

 

Οι παραπάνω τιμές  επιβαρύνονται με τέλος αποχέτευσης 22% (μόνο στις 

περιοχές όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης.  Απαλλάσσονται οι παροχές που 

δεν αποχετεύονται , όχι όμως με υπαιτιότητα του  καταναλωτή) 

 

Για την περιοχή (οικισμός) Μυρτιά της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 

 

Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά εξάμηνο, με έκδοση λογαριασμών έναντι 

τριμήνου και εκκαθάριση στο εξάμηνο . 

 

     ΚΛΙΜΑΚΑ                                                    ΤΙΜΗ / ΚΥΒΙΚΟ 

 

      0       -       50 m
3
                                             0,40 € 

    51      -      100   m
3
                                           0,50 € 

  101     -       200   m
3
                                           0,60 € 

  201      -      400   m
3
                                           0,70 € 

  401m
3
         και άνω                                            1,00 € 

 

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ και ισχύουν μόνο 

στα ακίνητα με οικιακή χρήση. 
Η περιοχή (οικισμός) Μυρτιά της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ απαλλάσσεται από 

την χρέωση παγίου, και από το τέλος αποχέτευσης 22%. Η παραπάνω 

απαλλαγή ισχύει μόνο στα ακίνητα με οικιακή χρήση.  

Στην ανωτέρω τιμολογιακή πολιτική εντάσσεται και ο Οικισμός Ζωοδόχου 

Πηγής της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 

15/2009 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και ισχύει μόνο στα ακίνητα με 

οικιακή χρήση. 

 

 

Πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ, έκπτωση 50% επί της αξίας κατανάλωσης νερού, 

στους τρίτεκνους έκπτωση 35% επί της αξίας  κατανάλωσης νερού. 

 

Η έκπτωση 50% και 35% δεν ισχύει για τους καταναλωτές της περιοχής 

Μυρτιάς. 
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 Για το Ειδικό Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Κ.Α.Μ.Ε.), και για τον 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ», παρέχεται έκπτωση 100% επί της αξίας της κατανάλωσης ύδατος, 

παγίων και λοιπών χρεώσεων  και εκκένωσης βυτίων , ενώ    στο Άσυλο 

Ανιάτων (Κλ. Οικονόμου)παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας κατανάλωσης 

ύδατος.  

 

Ελάχιστη κατανάλωση 20 κυβικά/ ανά εξάμηνο  σε όλες τις παροχές 

 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΔΑΦΝΕΣ- ΚΟΥΜΑΡΙ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΧΑΤΖΗ  – ΜΑΥΡΙΚΙ 

– ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΚΟΥΝΙΝΑ – ΠΤΕΡΗ 

 

 

Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά έτος , με έκδοση λογαριασμών έναντι 

τριμήνου και εκκαθάριση ετήσια  . 

 

ΠΑΓΙΟ: 140,00 €/έτος. 

 

( Εκτός των οικισμών Αγ. Ανδρέα και Μπουφούσκια της  ΠΤΕΡΗΣ, της  

ΚΟΥΝΙΝΑΣ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ καθώς και των  ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(εκτός 

του οικισμού ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ ), στις  οποίες η χρέωση του παγίου  

διαμορφώνεται σε 30,00 €/τρίμηνο. )  
 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ                                ΤΙΜΗ / ΚΥΒΙΚΟ 

           0      -       400 m
3 
                               0,00 € 

       401      -     1200 m
3    

                            1,36 € 

     1201    
 
-       και άνω                               1,85 € 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΛΙΜΗΤΙΚΑ – ΔΙΓΑΙΛΙΩΤΙΚΑ –ΤΕΜΕΝΗ-

ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 

 

 

Καταμέτρηση κατανάλωσης  Ετήσια , (με έκδοση λογαριασμών έναντι, 

στο τρίμηνο και εκκαθάριση στο έτος ). 

 

 Πάγιο : 55,00 €/ έτος  

 

ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ          ΤΙΜΗ / m
3
    

 

           0      -       400 m
3 
           0,30  € 

       401     -       700 m
3             

   0,40 € 
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       701    
 
-       1000 m

3
           0,50 € 

       1001 -      1200 m
3
             0,60 € 

       1201 -      1400 m
3
             0,85 € 

       1401 -      και άνω             1,05 € 

 

Οι παραπάνω τιμές  επιβαρύνονται με τέλος αποχέτευσης 100% ,επί της αξίας 

ύδρευσης και με ανώτατο όριο, χρέωση κατανάλωσης , τα 200 M
3
 ανά έτος 

(μόνο στις περιοχές όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης. Απαλλάσσονται οι 

παροχές που δεν αποχετεύονται , όχι όμως με υπαιτιότητα του  καταναλωτή). 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 

 

      «Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά εξάμηνο, με έκδοση λογαριασμών 

έναντι τριμήνου και εκκαθάριση στο εξάμηνο . 

Πάγιο : 130,00€/έτος 

Κλίμακα χρέωσης αξίας ύδρευσης                                 Τιμή χρέωσης  

/κυβικό  

 

0     -    400 m
3
                                                                         0,00  € 

401 -1.200 m
3
                                                                          0,81  € 

1.201 m
3
 και άνω                                                                    1,15   € 

   

Κλίμακα χρέωσης αξίας αποχέτευσης               Τιμή χρέωσης  /κυβικό  

 

      0       -       50 m
3
                                                      0,18 € 

    51      -      100   m
3
                                                    0,23 € 

  101     -       200   m
3
                                                    0,28 € 

  201      -      400   m
3
                                                    0,32 € 

  401m
3
         και άνω                                                     0,40 € 

 

 

 

  

ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ κοινοτήτων  Συμπολιτείας, Ερινεού, Διακοπτού, 

Ακράτας και Αιγείρας ) 

 

Αιγείρας, Ακράτας , Κραθίου, Παραλίας Πλατάνου, Ποροβίτσης, 

Συλιβαινιώτικων, Διακοπτού,  Ελαιώνος,  Ελίκης,  Νικολαιίκων, 

Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης,  Ζήριας,  Καμαρών, Νέου Ερινεού, 

Ροδοδάφνης, Λόγγου,  Σελιανιτίκων.  

 

Καταμέτρηση κατανάλωσης  Ετήσια , (με έκδοση λογαριασμών έναντι, 

στο τρίμηνο και εκκαθάριση στο έτος ). 

 

 Πάγιο : 55,00 €/ έτος  
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ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ          ΤΙΜΗ / m
3
    

 

           0      -       400 m
3 
           0,30  € 

       401     -       700 m
3             

   0,40 € 

       701    
 
-       1000 m

3
           0,50 € 

       1001 -      1200 m
3
             0,60 € 

       1201 -      1400 m
3
             0,85 € 

       1401 -      και άνω             1,05 € 

 

Οι παραπάνω τιμές  επιβαρύνονται με τέλος αποχέτευσης 100% ,επί της αξίας 

ύδρευσης και με ανώτατο όριο, χρέωση κατανάλωσης , τα 200 M
3
 ανά έτος 

(μόνο στις περιοχές όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης. Απαλλάσσονται οι 

παροχές που δεν αποχετεύονται , όχι όμως με υπαιτιότητα του  καταναλωτή). 

 

β) ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

 

Αιγών, Αμπελοκήπων, Οάσεως, Μοναστηρίου, Σινεβρού,  Χρυσανθίου,  

Άμπελος, Ζαχλωρίτικων, Κερύνειας,  Μαμουσιάς, Αρραβωνίτσης, Αγίου 

Κωνσταντίνου, Άλσους, Βερίνου, Γκραίκα, Γρηγόρη,  Δημητροπούλου,  

Δουκαναίικων , Λάκκας,  Μάγειρα,  Μυρόβρυσης,  Νεραντζιών,  Τούμπας 

 

 

Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά έτος  , (με έκδοση λογαριασμών έναντι, 

στο εξάμηνο και εκκαθάριση στο έτος). 

 

Πάγιο : 50,00 €/ έτος  

 

ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ               ΤΙΜΗ / m
3
     

          

            0      -       400 m
3 
           0,30  € 

        401     -       700 m
3             

   0,40 € 

       701    
 
-       1000 m

3
           0,50 € 

       1001 -      1200 m
3
             0,60 € 

       1201 -      1400 m
3
             0,85 € 

       1401 -      και άνω             1,05 € 

 

 

 

 

 

ΑΣΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  – ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

(πρώην Όμορων Δήμων ) 

 

 

 Ύδρευση αποκλειστικά με φυσική ροή- -( εμπεριέχεται στο τέλος της 

απόφασης   αναλυτική κατάσταση των περιοχών) 
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Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά έτος , (με έκδοση λογαριασμών έναντι, 

στο εξάμηνο  και εκκαθάριση στο έτος ). 

 

 

Πάγιο : 40,00 €/ έτος  

 

ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ       ΤΙΜΗ / m
3
    

 

           0      -       100 m
3 
     0,00 €       

       101      -       200 m
3  

    0,20 €  

       201    
 
-        300 m

3
     0,30 €  

       301    
 
-        600 m

3
     0,45 €  

      601 m
3
     και άνω       0,65 €  

 

  

 

ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

( Πρώην Όμορων Δήμων ) 

 

 

 

Καταμέτρηση κατανάλωσης ετήσια , (με έκδοση λογαριασμών έναντι, στο 

τρίμηνο και εκκαθάριση στο έτος ). 

 

 

Πάγιο : 50,00 €/ έτος  

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ      ΤΙΜΗ / m
3
    

 

           0      -       50 m
3 
   0,30  € 

         51      -     300 m
3  

  0,40  € 

       301  
 
-        500 m

3
   0,45  €  

       501m
3  

    και άνω        0,65 € 

 

 

 

Οι έναντι λογαριασμοί  , των παραπάνω περιοχών( πρώην όμορων Δήμων ), θα 

επιβαρύνονται με χρέωση 30 κυβικών , τα οποία και θα αφαιρούνται κατά την 

εκκαθάριση αυτών.  
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Κοινότητες , Οικισμοί , που δεν διαθέτουν  υδρόμετρα και μέχρι την 

τοποθέτηση τους , τα ακίνητα θα χρεώνονται με πάγιο  80,00€  πλέον 

ΦΠΑ.  

Στην χρέωση των 80,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ,εντάσσονται κατ’ εξαίρεση 

και τα ακίνητα με παροχές ύδρευσης, του οικισμού Μικρόνι της Δ.Ε. 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ καθώς των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας, 

Βαλιμής, Ζαρούχλας, Περιστέρας, Μεσορρουγίου και των οικισμών 

Βουνάκιον, Κάτω Ποταμιά, Καλαμιάς, Άνω Μεσσορούγι, Σόλος, 

Χαλκιάνικα, Άνω Ποταμιά, Τσιβλός, Λιθόπετρα, Άνω Πύργος και Άνω 

Πορρωβίτσα της Δ.Ε. Ακράτας. 

 

 Σημείωση :  

 

  Επαγγελματικοί χώροι ( πρώην Όμορων Δήμων ), θεωρούνται αυτοί που 

διαθέτουν άδεια από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ)  ή 

τους έχει χορηγηθεί χρήση επαγγελματικού  τιμολογίου με απόφαση του  

Δήμου Αιγιαλείας . 

   Οι ιδιοκτήτες ακινήτων( πρώην Όμορων Δήμων ), που έχουν συνάψει αστική 

μίσθωση, για τα ακίνητα τους ,τους μήνες Ιούνιο  ,Ιούλιο, Αύγουστο και  

Σεπτέμβριο , εντάσσονται στην κατηγορία του επαγγελματικού τιμολογίου.  

  Τα  Πρατήρια Υγρών καυσίμων, χώροι εστίασης , ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα 

δωμάτια , υποχρεούται κάθε τέλος του έτους, όπως προσκομίζουν στη ΔΕΥΑ 

παραστατικά  εκκενώσεων βοθρολυμάτων, ποσότητας ίσης με το 60 % της 

ετήσιας κατανάλωσης νερού,  που έχει καταγραφεί στην παροχή τους  . 

 

ΑμΕΑ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 

 

    Στους Πολύτεκνους  και ΑμΕΑ , παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας 

κατανάλωσης νερού, ενώ στους τρίτεκνους 35% επί της αξίας κατανάλωσης 

νερού. 

    Τα ανωτέρω ισχύουν για μόνιμους κατοίκους του Δήμου Αιγιαλείας και 

μόνο για την παροχή που υδρεύει την κύρια κατοικία τους . 

 

   Σε περίπτωση  διαρροής της παροχής ύδρευσης, και σύμφωνα με τους όρους 

του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης , μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας και έγκριση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ  , μπορεί να εφαρμοσθεί 

μείωση της αξίας του τελευταίου εκδοθέντος λογαριασμού,   κατ’ ελάχιστο 

όριο , ίση με το διπλάσιο της  κατανάλωσης του αντιστοίχου  τριμήνου του 

προηγουμένου έτους. Σε περίπτωση χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης , ως 

μέτρο σύγκρισης (ελάχιστη χρέωση), θα λαμβάνεται η κατανάλωση του 

αντιστοίχου τριμήνου  του προ προηγούμενου έτους.  Εάν και σε αυτό το 

τρίμηνο δεν υπάρχει κατανάλωση , θα γίνεται εξέταση του αιτήματος  κατά 
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περίπτωση.  Σε όλες τις παραπάνω αναγραφόμενες περιπτώσεις,  θα  

εξετάζεται η χρέωση κυβικών πέραν των  ελαχίστων, ανάλογα με τα 

αναγραφόμενα κυβικά ,στο προς εξέταση λογαριασμό .   

 

   Σε περίπτωση  βλάβης , οποιαδήποτε μορφής (όχι διαρροή ), της παροχής 

ύδρευσης, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης , μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και έγκριση του 

Δ.Σ. της ΔΕΥΑ , μπορεί να εφαρμοσθεί μείωση της αξίας του τελευταίου 

εκδοθέντος λογαριασμού,   κατ’ ελάχιστο όριο , ίση με την αξία  της  

κατανάλωσης του αντιστοίχου  τριμήνου του προηγουμένου έτους. Σε 

περίπτωση χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης , ως μέτρο σύγκρισης(ελάχιστη 

χρέωση)  θα λαμβάνεται η κατανάλωση του αντιστοίχου τριμήνου  του προ 

προηγούμενου έτους. Εάν και σε αυτό το τρίμηνο δεν υπάρχει κατανάλωση , 

θα γίνεται εξέταση του αιτήματος  κατά περίπτωση.  Σε όλες τις παραπάνω 

αναγραφόμενες περιπτώσεις,  θα  εξετάζεται η χρέωση κυβικών πέραν των  

ελαχίστων, ανάλογα με τα αναγραφόμενα κυβικά ,στο προς εξέταση 

λογαριασμό.   

 

Τα Δημόσια Σχολεία του ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ( Λύκεια ,Γυμνάσια, 

Δημοτικά , Νηπιαγωγεία , Παιδικοί Σταθμοί) θα χρεώνονται με το 50% 

της αξίας κατανάλωσης ύδρευσης , που ισχύει σύμφωνα με το εκάστοτε 

τιμολόγιο της περιοχής, όπου ανήκουν.   

 

 

Ν.Π.Δ.Δ.-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-Ο.Τ.Ε.–Δ.Ε.Η.( και λοιπές  ΔΕΚΟ)-ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

–ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Εξαιρείται  

το Εργατικό Κέντρο Αιγίου) 

 

Χρέωση 1,80 €/m
3
, συν 22% τέλος αποχέτευσης σε  παροχές  οι οποίες 

αποχετεύονται . 

 

 

Οι Ιεροί Ναοί θα χρεώνεται με το ισχύον τιμολόγιο της περιοχής όπου 

ανήκουν.  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ -Ν.Π.Δ. & Ι.Δ. Ο.Τ.Α.-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 

Χρέωση 2,80 €/m
3, 

συν 22% τέλος αποχέτευσης ,σε παροχές οι οποίες 

αποχετεύονται . 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

Χρέωση 18,00 €/m
3 , 

χωρίς ελάχιστη κατανάλωση και αποχέτευση. 
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Άρδευση. 
 

Τα τέλη άρδευσης, για την χρέωση των  αγροκτημάτων-λινών,  στο σύνολο 

του Δήμου Αιγιαλείας, αναλύονται ως εξής :     

 

Πάγιο άρδευσης : 4,50 ευρώ  ανά έτος ή αρδευτική περίοδο. Το πάγιο 

εφαρμόζεται συνολικά ανά ιδιοκτήτη αγροκτήματος-καταναλωτή και όχι για 

κάθε ανεξάρτητο αγρόκτημα- ακίνητο (μόνο για αύλακες) 

 

Τιμές χρέωσης  ανά στρέμμα : 

 

α)  14,00 ευρώ /στρέμμα , για αγροκτήματα που αρδεύονται από ανοικτού 

τύπου δίκτυα   (αύλακες κ.λπ. ) αλλά αποκλειστικά  με φυσική ροή ύδατος  

( δηλ. ποτάμια , πηγές κ.λ.π.)  

 

 β) 20,00 ευρώ / στρέμμα για τα αγροκτήματα  που χρησιμοποιούν ως μέσο 

παροχής ύδατος τις  γεωτρήσεις ή και μικτό σύστημα άρδευσης . 

 

Για την περιοχή Φασουλέικα Ροδοδάφνης και λόγω ιδιαιτερότητας της 

περιοχής , η ΔΕΥΑ επειδή θα  παρέχει τις υπηρεσίες της για το ήμισυ περίπου 

της αρδευτικής περιόδου ,  η τιμή χρέωσης ορίζεται σε 7,00 ευρώ / στρέμμα.  

 

Σε περίπτωση ακινήτου με έκταση μικρότερη του 500 τ.μ.  , η τιμή χρέωσης θα 

διαμορφώνεται στο ½  των παραπάνω τιμών , εκτός της περιοχής 

Φασουλείκων – Ροδοδάφνης, για την οποία ισχύει η άνω ειδική τιμή , 

ανεξάρτητα από την έκταση του αρδευόμενου ακινήτου. 

  

 Για τα αγροκτήματα που αρδεύονται από  κλειστού τύπου  δίκτυα ( με 

υδρόμετρα κ.λ.π. )  οι τιμές χρέωσης ανά κυβικό , ισχύουν  ως  εξής :  

    

Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά έτος , (με έκδοση λογαριασμών έναντι, 

στο εξάμηνο  και εκκαθάριση στο έτος ). 

 

Πάγιο : 35,00 €/ έτος . 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ/ ΕΤΟΣ         ΤΙΜΗ / m
3
    

           0      -       100 m
3 
    0,20 €         

       101      -       250 m
3   

  0,27 €   

       251    
 
-        800 m

3
    0,30 €   

      801 m
3  

    και άνω     0,33 €         

 

Για την περίπτωση όπου κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη έχει πραγματοποιηθεί 

αναστολή άρδευσης των αρδευόμενων γεωτεμαχίων του (δεν αιτείται την 

διακοπή της παροχής) και για την διατήρηση του ανωτέρω δικαιώματός του, 
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θα επιβαρύνεται, εκτός του παγίου των 4,50€ ανά έτος, με 1,00€ ανά 

αρδευόμενο στρέμμα.  

 

 Όλες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ, και το 

αναλογούν περιβαλλοντικό τέλος. 

 

Σε   νέους καταναλωτές  άρδευσης  αγροκτημάτων, η κάθε νέα σύνδεση 

(σύμβαση) παροχής με το αρδευόμενο δίκτυο, θα παρέχεται δωρεάν, χωρίς 

τέλος, ανεξαρτήτως του μεγέθους της ιδιοκτησίας. 

 

Για τους οφειλέτες των εκπρόθεσμων λογαριασμών και των τελών 

σύνδεσης, διακλάδωσης, επέκτασης, αντικατάστασης δικτύων και 

επανασύνδεσης υδρομέτρου παροχής ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας, θα επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Στους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει την λήψη των 

λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα 

εφαρμόζεται έκπτωση παγίου 0,80€ συν τον αναλογούντα ΦΠΑ ανά 

λογαριασμό ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. 

 

 

 

Οι λογαριασμοί Ύδρευσης , Αποχέτευσης , Άρδευσης και λοιπές χρεώσεις τους,  

επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.13% & 24% ανάλογα . 

 
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Οι παρακάτω  τιμές επιβαρύνονται με  ΦΠΑ 24%. 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ 

0,00 m
2     

  -      120,00 m
2 180,00 € 

120,00 m
2
     -      και άνω 3 €/ m

2 

 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΡΩΗΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                                                ( Νέες συνδέσεις  ) 

 

Χρέωση 350,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανεξαρτήτου επιφανείας. 

 

 
ΤΕΛΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,  ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ &  ΠΑΡΟΧΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 
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ΑΡΔΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
Χρέωση  σύμφωνα με τις εκάστοτε τιμές, που ορίζει το ΥΠΕΚΑ . 

 

 

 

 
ΑΥΤΟΨΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ από ΔΕΥΑ 

 

10,00 € συν Φ.Π.Α. 24% 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ από ΕΥΔΑΠ 

(Πιστοποιημένο Κέντρο ) 
30,00 € συν Φ.Π.Α. 24% 

 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 100,00 € 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 300,00 € 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ ¾΄΄ 500,00 € 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΩ ¾΄΄ 1.000,00 € 

 
ΤΕΛΟΣ   ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ & 

ΆΡΔΕΥΣΗΣ  
Επανασύνδεση παροχής μετά από αίτηση ιδιοκτήτη ακινήτου, (όχι λόγω οφειλής. ) 

 

25,00 € συν Φ.Π.Α. 24% 

 

Ο μισθωτής του ακινήτου δεν  επιβαρύνεται με τέλος επανασύνδεσης. 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ  

10,00 συν ΦΠΑ 24% 

 
Αντικατάσταση   Υδρομέτρων, από ΔΕΥΑ ( Λόγω βλάβης) 

 

Παλαιάς Τεχνολογίας :  30,00 € συν Φ.Π.Α. 24% 
    Νέας τεχνολογίας :       100,00 € συν Φ.Π.Α. 24% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ 

 

ΑΚΡΑΤΑ 

              ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

  Βουτσίμου,  Καλαμιά, Πλατάνου 

               

ΑΙΓΕΙΡΑ 

             ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

  Βελάς , Εξοχής , Περιθωρίου , Σελιάνας 

            ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  ΒΥΤΙΩΝ στο Β.Κ. 

Οι παρακάτω τιμές επιβαρύνονται με  ΦΠΑ 24% 

 

 
Βυτία Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. και 

Ιδιωτών ( Επαγγελματικά Δ.Χ.) 

 

 

 
 60,00 € 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ , ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΤΡΕΩΝ, ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ και  λοιπά  

Ν.Π. και Ιδιώτες . 

 
Βυτία Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. και 

Ιδιωτών ( Επαγγελματικά Δ.Χ.) 
 

 

 

  

 

 

Ανάλογα την ωφέλιμη χωρητικότητα 

του κάθε οχήματος χρεώνεται 

επιπλέον , το κάθε όχημα ,ως εξής: 

 για βυτιοφόρα οχήματα με 

ωφέλιμη χωρητικότητα έως 18m
3
: 

60€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά εκκένωση 

βυτίου. 

 για βυτιοφόρα οχήματα με 

ωφέλιμη χωρητικότητα άνω των 

18m
3, 

επιβάρυνση 3€ (χωρίς 

Φ.Π.Α.) για κάθε m
3
 άνω των 

18m
3.

 

 για συρόμενα βυτιοφόρα οχήματα 

(δύο βυτία) το κόστος ανά 

εκκένωση θα ανέρχεται σε 120€ 

(χωρίς Φ.Π.Α.). 
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 Βλοβοκά  Αιγών ,Παλαιόκαστρο Αιγών ,Πανόραμα Αιγών , 

Παλιοκάτωνα 

 

 ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

             ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

  Καθολικού , Άνω Διακοπτού, Βρώσθενας ,Κερνίτσας 

             ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

  Κερνίτσας 

ΕΡΙΝΕΟΣ 

             ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

  Σαλμενίκο , Δαμακίνι 

           ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

 Άνω Σαλμενίκο , Άνω Ζήρια  

 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 

             ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

  Κρήνης 

              

Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου υδροδότησης των ανωτέρω κοινοτήτων και 

οικισμών που διαθέτουν φυσική ροή και για το χρονικό διάστημα που θα 

κάνουν χρήση γεώτρησης, θα εφαρμόζεται η τιμολογιακή πολιτική που 

ισχύει για την εκάστοτε περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω 

διαμορφωθέν τιμολόγιο. 

 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  171/2021. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑ Α.             ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ ΔΕΥΑ Α. 
                                                              1) Βασιλακοπούλου Διαμάντω 

2) Χριστόπουλος Βασίλειος 

                                                              3) Σταυροπούλου Μαρία                            

                                                              4) Ανδριόπουλος Παν/της 

 Καλογερόπουλος  Δημήτριος              5) Τριανταφυλλόπουλος Γρηγόριος 

    Δήμαρχος  Αιγιαλείας                       6) Σταυρόπουλος Θεοφάνης 

                                                              7) Κωσταρίδη Ελένη 

                                                              8) Παπαγεωργίου Δημήτριος 

                                                              9) Σωτηρόπουλος Φώτης 
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