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Απόφαςη Δημοτικοφ Συμβουλίου:   877/2011 

Θζμα : Προςδιοριςμόσ τελών φδρευςησ  για το ζτοσ 2012 

                                                    Α Π  Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό   34/2011 Συνεδρίαςησ του Δημοτικοφ Συμβουλίου. 

ήκεξα  ηελ 30
ε
 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ, εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα  13:00΄  ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  δεκόζηα ζπλεδξίαζε  ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ «Αζαλάζηνο Σζαθάισθ»), ύζηεξα από ηελ 24-11-2011 πξόζθιεζε  ηνπ  
Πξνέδξνπ ηνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε  ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε 
κε απνδεηθηηθό ζηνπο πκβνύινπο απηνύ, ( Αξ. 65 ηνπ N. 3852/2010 ΦΔΚ 87/07-06-2010 ), 
γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο. 

 
ηελ  ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε  θαη ν Γήκαξρνο  θ. Φίιηνο 
 
          Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο  ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 41 
Γεκνηηθώλ  πκβνύισλ , βξέζεθαλ παξόληεο  40  ήηνη: 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε   

  1.Γιωτίτςασ  Δθμιτριοσ Πρόεδροσ 22. Παπαδιϊτθσ Γεϊργιοσ 
  2.Βλζτςασ  Βαςίλειοσ Αντιπρόεδροσ 23. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ 
  3.Κιτςοφλθσ  Παναγιϊτθσ Γραμματζασ 24. Χρυςοςτόμου Ευκφμιοσ 
  4.Σςίλθ  Παραςκευι Αντιδιμαρχοσ 25. Γκόγκοσ Κων/νοσ 
  5. Θεμελισ Δθμιτριοσ  » 26. Γκζκασ Κων/νοσ 
  6. Μάντθσ  Νικόλαοσ » 27. Γκόντασ Νικόλαοσ  
  7. Μπζγκασ  Θωμάσ » 28. Κοςμάσ Βαςίλειοσ 
  8. Μαςςαλάσ  Βαςίλειοσ » 29. Μπουραντάσ Φϊτιοσ 
  9. Βίνθσ  Γεϊργιοσ » 30. Σςάγκασ  Κων/νοσ 
10. Νάςτοσ Δθμιτριοσ  >> 31. Χιτοσ Βαςίλειοσ 
11. Μωχςισ Ελιςάφ Δθμ. φμβουλοσ 32. Λαδόπουλοσ Κων/νοσ 
12. Σςουμάνθσ Φίλλιπασ  33. ίντοσ Αχιλλζασ  
13. Σςαμπαλάσ Βαςίλειοσ  34. Λιςγάρασ Γεϊργιοσ 
14. Γκλίναβοσ Θωμάσ  35.  Μάντηιοσ τζφανοσ 
15. Δοβανάσ  Ελευκζριοσ  36. Σηίμασ Λάμπροσ 
16. Λϊλθσ  Γεϊργιοσ  37.  Ριςτάνθσ Επαμεινϊνδασ 

17. Γκόλασ Νικόλαοσ  38.  Σαςιοφλασ Δθμιτριοσ 
18. Παπαδόπουλοσ  Δθμιτριοσ  39. κοποφλθσ τζφανοσ 
19. Βικασ Βαςίλειοσ  40. Μαντάσ Χριςτοσ 
20. κοποφλθσ Ιωάννθσ   
21. Μανταλόβασ Ακανάςιοσ   
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Αςημακοποφλου Αννα 
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ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε θαη ν Υξήζηνο Βαγγειήο, ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο  είραλ απνρσξήζεη από ηελ αίζνπζα  

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ θ  

Παπαδόπνπινο Γεκήηξηνο θαη Γθιίλαβνο Θσκάο 

Ο  Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλέγλσζε ην  2ν ζέκα  ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο  θαη έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Μάληε Νηθόιαν  ν νπνίνο  αλάθεξε 

ηα εμήο:   Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ από 

24-9/20-10-1958 Β.Γ. "πεξί πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ",  επηβάιιεηαη 

ηέινο ύδξεπζεο ζε βάξνο απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ 

γηα ηελ ύδξεπζε ησλ θαηνηθηώλ ηνπο, ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ απνζεθώλ θιπ.  

          Σα ηέιε απηά ιόγσ ηεο ρξήζεο ηνπο επεηδή είλαη αληαπνδνηηθά ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζζνύλ ζε ηέηνην ύςνο ώζηε λα θαιύπηνπλ ππνρξεσηηθά ηηο ελ γέλεη 

δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο, δειαδή ηηο απνδνρέο ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ην θόζηνο πξνκήζεηαο λεξνύ, ησλ πιηθώλ ύδξεπζεο θαη 

αληαιιαθηηθώλ, ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ησλ απηνθηλήησλ, ηελ δαπάλε 

ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ όπνπ απηά ππάξρνπλ, ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

κεραλεκάησλ, ηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε ηνπ λεξνύ, ηε δαπάλε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ησλ αληιηνζηαζίσλ, ηε δαπάλε δηαθόξσλ εξγαζηώλ θ.ι.π.  

           Προκειμζνου να καλυφκοφν οι υποχρεϊςεισ του Διμου μασ  ςε ότι αφορά τθν 

υπθρεςία φδρευςθσ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων που υδρεφονται από το ΤΔΚΛΙ  και τθ ΔΕΤΑΙ 

κα πρζπει να κακοριςκοφν τα τζλθ φδρευςθσ ςτο προςικον φψοσ ϊςτε τα ζςοδα από τθν 

υπθρεςία αυτι να καλφπτουν τα αναγκαία ζξοδα. 

      Γηα ην έηνο 2012 αλαιπηηθά ηα έμνδα ηνπ Γήκνπ καο ζηελ Τπεξεζία 

Ύδξεπζεο ζα είλαη ηα παξαθάησ:     

 

Μηζζνδνζία ηνπ  κόληκνπ (ηαθηηθνύ) πξνζσπηθνύ ππεξεζίαο 

ύδξεπζεο 

270.000,00€ 

Πξνκήζεηα λεξνύ από ην ΤΓΚΛΙ     

(5.2000.000θπβηθάΥ0,29επξώ/θκ) 

1.508.000,00€ 

 

Πξνκήζεηα λεξνύ από ΓΔΤΑΙ                                         

 

80.000,00€ 
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Πξνκήζεηα εξγαιείσλ 1.500,00€ 

Πιεξσκή ηεο αζθάιεηαο ησλ απηνθηλήησλ 2.000,00€ 

Πιεξσκή ΚΣΔΟ-θάξηα θαπζαεξίσλ ησλ απηνθηλήησλ ηεο 

ππεξεζίαο ύδξεπζεο 

 

1.000,00€ 

Πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο 3.000,00€ 

Πιεξσκή ζηα ΔΛ.ΣΑ γηα απνζηνιή ινγ/ζκώλ ύδξεπζεο                                          30.000,00€ 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηα απηνθίλεηα ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο-

JCB 

 

25.000,00€ 

Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ γηα ηα απηνθίλεηα ηεο ππεξεζίαο 

ύδξεπζεο -JCB                                          

 

5.000,00 

πληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ ύδξεπζεο-JCB                         15.000,00 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ζπληήξεζε απηνθηλήησλ ύδξεπζεο-

JCB                         

 

12.000,00€ 

Πξνκήζεηα πιηθώλ ύδξεπζεο-αληαιιαθηηθώλ 50.000,00€ 

Πξνκήζεηα  γάιαθηνο ηνπ πξνζσπηθνύ 6.000,00€ 

Πξνκήζεηα εηδώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο  

 ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ππεξεζίαο ύδξεπζεο 

 

2.000,00€ 

Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ                                          4.000,00€ 

πληήξεζε ειαζηηθώλ   απηνθηλήησλ-JCB 1.500,00€ 

Πξνκήζεηα πιηθνύ εθηππώζεσλ (ινγαξηαζκνύο) 3.000,00€ 

Πξνκήζεηα ρισξίνπ 3.000,00€ 

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ζπληήξεζε αληιηνζηαζίσλ  

5.000,00€ 
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Τγεηνλνκηθή εμέηαζε λεξνύ 8.000,00€ 

Γαπάλε ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίνπ ΓΔΗ                             100.000,00€ 

πληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο 5.000,00€ 

Οθεηιέο Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ζην ΤΓΚΛΙ                          750.000,00€ 

Οθεηιέο Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ζηε ΓΔΤΑΙ 80.000,00€ 

Οθεηιέο από πξνκήζεηεο ηεο Τπ. Ύδξεπζεο 30.000,00€ 

     ύλνιν   εμόδσλ     3.000.000 επξώ  

   

     Σα Έζνδα γηα ην έηνο 2012 κε βάζε ηα ηζρύνληα ηέιε ύδξεπζεο θαη αθνύ ιεθζεί 

ππόςε όηη ε απώιεηα ζα αλέιζεη γηα ην έηνο 2012 ζε πνζνζηό 40%  ζα είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΖ 

 

1.-Από ρξέσζε παγίνπ  6.190 πδξ. Υ 2,5 επξώ/πδξ ρ 12 κήλεο =  

                                                                                                      185.700,00  € 

 

2.-Από λέεο παξνρέο   150 παξνρέο ρ 200 επξώ/εθάζηε =            30.000,00 € 

3.-Από θαηαλάισζε λεξνύ αθνύ ππνινγηζζεί ε απώιεηα 40% (2.550.000θπβ. ρ 40% 

= 1.010.000θπβ.) πνπ αλσηέξσ αλαθέξζεθε ζα βεβαηώζεη ζε βάξνο ησλ 

θαηαλαισηώλ 1.540.000 θπβηθά κέηξσλ λεξνύ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) από 1-30 θπβηθά θαηαλάισζε   1.050.000 θπβηθά ρ 0,60  

    επξώ/θπβηθό κέηξν ύδαηνο                                  =               630.000,00€ 

β) Από 31-50 θπβηθά θαηαλάισζε  400.000 θπβηθά ρ 0,75επξώ/θπβηθό κέηξν ύδαηνο                                                          

 =                          300.000,00€ 

γ)Από 51 θπβηθά θαη άλσ θαηαλάισζε   90.000 θπβηθά  ρ 0,90  
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επξώ/θπβηθό κέηξν ύδαηνο                                    =                 81.000,00€ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ Γ.Δ.ΑΝΑΣΟΛΖ  1.226.700,00€ 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 

 

1.-Από ρξέσζε παγίνπ  3.176 πδξ. Υ 21 επξώ/εηεζίσο =             66.696,00€ 

2. Από λέεο παξνρέο 150 ρ 290 επξώ =               43.500,00€  

3. Από θαηαλάισζε λεξνύ αθνύ ππνινγηζζεί απώιεηα λεξνύ πεξίπνπ 40% 

(900.000ρ40%=360.000) ήηνη 540.000 θπβηθά θαη ζπγθεθξηκέλα :                                                                          

α) από 1-50 θπβηθά θαηαλάισζε   180.000 θπβηθά ρ 0,50  

    επξώ/θπβηθό κέηξν ύδαηνο                                  =               90.000,00€ 

β) Από 51-100 θπβηθά θαηαλάισζε  130.000 θπβηθά ρ 0,65€/θ.κ. ύδαηνο                                                          

        =               84.500,00€ 

γ)Από 101-200 θπβηθά θαηαλάισζε   90.000 θπβηθά  ρ 0,80  

επξώ/θπβηθό κέηξν ύδαηνο                                    =             72.000,00€ 

δ) Από 201-300 θπβηθά θαηαλάισζε 70.000 θπβηθά ρ 0,90 επξώ/θπβηθό κέηξν ύδαηνο                                 

   =                  63.000,00 € 

ε) Από 301 θπβηθά θαηαλάισζε θαη άλσ 70.000 θπβηθά ρ 1,10 επξώ/θπβηθό κέηξν 

ύδαηνο                                        =           77.000,00 € 

4. Από αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ 100 πδξ. Υ 60 επξώ=           6.000,00 € 

5. Έζνδα από Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαλσιηάζαο          =            6.000,00€

     (Γελ πδξεύεηαη από ΤΓΚΛΙ)           

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ Γ.Δ.ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ  508.696,00€ 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΟΤ 

 

1. Από ρξέσζε παγίνπ 180 πδξόκεηξα ρ 14,10 επξώ/εηεζίσο=      2.538,00 € 

2. Από θαηαλάισζε λεξνύ 45.000 θπβηθά (αθνύ έρεη ππνινγηζζεί απώιεηα 40%) ρ 

0,47επξώ/θπβηθό κέηξν ύδαηνο       =          21.150,00 €                                                            

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ  Γ.Δ.ΝΖΟΤ    23.688,00€ 

 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΜΒΩΣΗΓΟ 

 

1. Από ρξέσζε παγίνπ Σ.Κ.Κξάςεο θαη Αλαηνιηθήο 160 πδξόκεηξα ρ 22,00 

επξώ/εηεζίσο αλά θαηνηθία    =             3.520,00 € 

 

2. Από λέεο παξνρέο 200 ρ 70,00 επξώ   =          14.000,00 €

  

 

3. Από ρξέσζε παγίνπ Γ.Κ.Καηζηθάο θαη Σ.Κ. Κνπηζειηνύ, Υαξνθνπίνπ θαη Πιαηάλνπ 

3.380 πδξόκεηξα ρ 19,00 επξώ εηεζίσο =          64.220,00 € 

 

4. Από ρξέσζε παγίνπ Σ.Κ.Βαζηιηθήο, Καζηξίηζαο, Μνπδαθαίσλ θαη Πιαηαληάο 1.280 

πδξόκεηξα ρ 16,00 επξώ εηεζίσο  =      20.480,00 € 
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5. Από ρξέσζε παγίνπ Σ.Κ.Λνγγάδσλ, Γξνζνρσξίνπ θαη Ηιηόθαιεο 1.160 

πδξόκεηξα ρ 13 επξώ εηεζίσο     =                 15.080,00 € 

 

6. Από ρξέσζε παγίνπ Σ.Κ.Γαθλνύιαο 180 πδξόκεηξα ρ 10,00 επξώ εηεζίσο  

       =                   1.800,00 € 

 

7. Από θαηαλάισζε λεξνύ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηηκέο αλά θπβηθό  

θαη αθνύ ππνινγίζζεθε απώιεηα πεξίπνπ 40%  =          398.200,00 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ Γ.Δ.ΠΑΜΒΩΣΗΓΟ   517.300,00€ 

 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

 

1. Από ρξέσζε παγίνπ 2.750 πδξόκεηξα ρ 22,32 επξώ/εηεζίσο   

         =     61.380,00 € 

2. Από λέεο παξνρέο 100 πδξόκεηξα ρ 33,75 επξώ/εηεζίσο 

         =        3.375,00 € 

3. Από θαηαλάισζε λεξνύ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηηκέο αλά θπβηθό  

θαη αθνύ ππνινγίζζεθε απώιεηα πεξίπνπ 40%  =               115.500,00 € 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ Γ.Δ.ΠΔΡΑΜΑΣΟ   180.255,00€ 
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Έζνδα πνπ ππνινγίδεηαη όηη ζα εηζπξαρζνύλ από ηα αλείζπξαθηα ηέιε ύδξεπζεο 

όισλ ησλ παξαπάλσ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ      

                                544.000,00 € 

 

 

 

Ήηνη ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ       3.000.639,00 € 

 

 

 Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ ηα ηέιε ύδξεπζεο αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα 

θαζνξίδνληαη από 1-1-2012 όπσο ίζρπαλ θαηά ην έηνο 2011 θαη αλαιπηηθά σο 

εμήο : 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΖ 

1. Σν πάγην ηέινο θαζνξίδεηαη ζε 2,5€/κεληαίσο ήηνη 30,00€   

  εηεζίσο/πδξόκεηξν 

2. Η λέα παξνρή ύδξεπζεο θαζνξίδεηαη ζε 200,00€ εθάζηε θαη ην δηθαίσκα 

επαλαζύλδεζεο ζε 117,00€ 

3. Η θαηαλάισζε λεξνύ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

Από 1θ.κ. - 30θ.κ. λεξνύ ζε    0,60€/θ.κ.  

Από 31θ.κ. - 50θ.κ. λεξνύ ζε    0,75€/θ.κ.  

Από 51θ.κ. λεξνύ θαη άλσ ζε    0,90€/θ.κ.  

 

 Πνιύηεθλνη θαη αλάπεξνη κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ ζα 

θαηαβάινπλ ηα κηζά θ.κ. λεξνύ ηεο θαηαλάισζήο ηνπο γηα έλαλ πδξνκεηξεηή. 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 

1. Σν πάγην ηέινο θαζνξίδεηαη ζε 21€ εηεζίσο 

2. Η λέα παξνρή ύδξεπζεο θαζνξίδεηαη ζε 290,00€ εθάζηε  

3. Η θαηαλάισζε λεξνύ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

α) Γηα όιεο ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο πιελ ηεο Μαλσιηάζαο σο θάησζη  

Από 1θ.κ. - 50θ.κ. λεξνύ ζε     0,50€/θ.κ.  

Από 51θ.κ. - 100θ.κ. λεξνύ ζε    0,65€/θ.κ.  

Από 101θ.κ. - 200θ.κ λεξνύ ζε    0,80€/θ.κ. 

Από 201θ.κ. - 300θ.κ λεξνύ ζε    0,90€/θ.κ.  

Από 301θ.κ. λεξνύ θαη άλσ ζε    1,10€/θ.κ.  

β) Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαλσιηάζαο σο εμήο: 

Γηα θαηαλάισζε λεξνύ  

Από 1θ.κ. -100 θ.κ. λεξνύ ζε    0,30€/θ.κ. 

Από 101θ.κ. -200 θ.κ. λεξνύ ζε     0,45€/θ.κ. 

Από 201θ.κ. λεξνύ - θαη άλσ ζε     0,90€/θ.κ. 

 

 Πνιύηεθλνη θαη αλάπεξνη κε πνζνζηό 67% ζα θαηαβάινπλ 0,18€/θπβηθό 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΟΤ 

Γηα θαηαλάισζε κέρξη 10θπβηθά ην ηεηξάκελν νξίδεηαη πάγην πνζό ρξέσζεο 4,70€. 

Γηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 10 θπβηθώλ κέηξσλ λεξνύ ην ηεηξάκελν νξίδεηαη ζε 

0,47€/θπβηθό κέηξν. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΜΒΩΣΗΓΟ 
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1. Νέεο ζπλδέζεηο 70€/εθάζηε ζε όιεο ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο 

2. α) Σν πάγην ηέινο γηα ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Αλαηνιηθήο θαη Κξάςεο νξίδεηαη 

ζε 22,00€ αλά θαηνηθία. Η ρξέσζε ζα γίλεηαη νιόθιεξε κε ηνλ ινγαξηαζκό 

ηνπ Α΄ ηξηκήλνπ 

β) Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Γαθλνύιαο ην πάγην θαζνξίδεηαη ζε 

10€/πδξόκεηξν εηεζίσο 

γ) Γηα ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Βαζηιηθήο, Καζηξίηζαο, Μνπδαθαίνη θαη 

Πιαηαληάο ην πάγην ηέινο νξίδεηαη ζε 16,00€ αλά πδξόκεηξν εηεζίσο. 

δ) Γηα ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Γξνζνρσξίνπ, Ηιηόθαιεο θαη Λνγγάδσλ ην 

πάγην ηέινο νξίδεηαη ζε 13,00€ αλά πδξόκεηξν εηεζίσο. 

ε) Γηα ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Καηζηθάο θαη ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο 

Κνπηζειηνύ, Πιαηάλνπ θαη Υαξνθνπίνπ ην πάγην ηέινο νξίδεηαη ζε 19,00€ αλά 

πδξόκεηξν εηεζίσο. 

Η ρξέσζε ηνπ πάγηνπ ζα βεβαηώλεηαη θαηά ην ¼ απηνύ ζην ινγαξηαζκό θάζε 

ηξηκήλνπ. 

3.  Σν ηέινο θαηαλάισζεο λεξνύ αλά Σνπηθή Κνηλόηεηα ζα βεβαηώλεηαη αλά 

ηξίκελν θαη ζα δηαθνξνπνηείηαη εάλ πξόθεηηαη γηα θαηνηθία ή άιιε 

εγθαηάζηαζε, θαζώο θαη από ην ύςνο ηεο θαηαλάισζεο κε όξην ηα 50 θπβηθά 

κέηξα θαη ζα αλέξρεηαη: 

 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Καηζηθά, Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Υαξνθνπίνπ, 

Πιαηάλνπ 

i. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,40€/θ.κ. 

ii. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,67€/θ.κ. 

iii. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,80€/θ.κ. 

       Σνπηθή Κνηλόηεηα Λνγγάδσλ 

i. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,33€/θ.κ. 

ii. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,44€/θ.κ. 

iii. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,66€/θ.κ. 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Γξνζνρσξίνπ 

i. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,22€/θ.κ. 
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ii. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,28€/θ.κ. 

iii. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,44€/θ.κ. 

 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ζιηόθαιεο 

i. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,35€/θ.κ. 

ii. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,45€/θ.κ. 

iii. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,50€/θ.κ. 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Καζηξίηζαο 

i. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,28€/θ.κ. 

ii. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,35€/θ.κ. 

iii. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,50€/θ.κ. 

Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Βαζηιηθήο, Γαθλνύιαο, Μνπδαθαίσλ θαη Πιαηαληάο 

i. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,22€/θ.κ. 

ii. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,28€/θ.κ. 

iii. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,28€/θ.κ. 

 

 Πνιύηεθλνη, ζύκαηα πνιέκνπ θαη αλάπεξνη κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% 

θαη άλσ (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 67%) ζα δηθαηνύληαη έθπησζε 40% 

επί ηνπ ηέινπο ύδξεπζεο γηα έλαλ πδξνκεηξεηή νηθίαο. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

1.  Σν πάγην θαζνξίδεηαη γηα όιεο ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο θαη ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Πεξάκαηνο ζε 22,32 € εηεζίσο (ήηνη 1,86 €/κεληαίσο). 

2. Σν δηθαίσκα αξρηθήο ζύλδεζεο θαη επαλαζύλδεζεο γηα θάζε παξνρή  γηα όιεο ηηο 

Σνπηθέο Κνηλόηεηεο θαη ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Πεξάκαηνο ζε νξίδεηαη ζε  

33,75€/έθαζηε. 

3. Σν ηέινο θαηαλάισζεο λεξνύ αλά Σνπηθή Κνηλόηεηα αλά ηεηξάκελν θαζνξίδεηαη 

σο εμήο: 
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ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΜΦΗΘΔΑ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε  

κεδέλ € θαη πελήληα ελλέα ιεπηά (0,59)  ην θπβηθό κέηξν, β)  Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0,69)  ην θπβηθό κέηξν θαη γ) Από 

δηαθόζηα έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96)   ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΑΝΟΤΛΑ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε 

κεδέλ € θαη πελήληα ελλέα ιεπηά (0,59)  ην θπβηθό κέηξν, β)  Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε  κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0.69)  ην θπβηθό κέηξν θαη γ) Από 

δηαθόζηα έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96) ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΤΑ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν  ζε  

κεδέλ € θαη πελήληα ελλέα ιεπηά (0,59)  ην θπβηθό κέηξν, β) από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε  κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0,69) ην θπβηθό κέηξν θαη γ) Από 

δηαθόζηα έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96) ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΤΟΒΡΤΖ 

Α) Γηα ην Β΄ Σεηξάκελν, σο εμήο: 

α) Μέρξη πελήληα (50) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε κεδέλ € θαη 

δέθα νθηώ ιεπηά (0,18) ην θπβηθό κέηξν, β) από πελήληα έλα (51) θπβηθά κέηξα 

λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν  έσο 100 θπβηθά κέηξα λεξνύ ζε κεδέλ € θαη 

ηξηάληα επηά ιεπηά (0,37) ην  θπβηθό κέηξν, γ)  από εθαηόλ έλα(101) θπβηθά κέηξα 

λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν έσο εθαηόλ πελήληα (150)  θπβηθά κέηξα λεξνύ  ζε 

κεδέλ € θαη πελήληα ηέζζεξα ιεπηά (0,54) ην θπβηθό κέηξν, δ) από εθαηόλ πελήληα 

έλα (151) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε έσο δηαθόζηα (200) θπβηθά κέηξα λεξνύ 
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ζε κεδέλ € θαη εβδνκήληα έλα ιεπηά (0,70) θαη από δηαθόζηα έλα (201) θπβηθά κέηξα 

λεξνύ θαη πάλσ ζε έλα € θαη ηέζζεξα ιεπηά (1,04)  ην θπβηθό κέηξν. 

 

  Β)   Γηα ην Α΄ θαη Γ΄ Σεηξάκελν ε θαηαλάισζε θάζε θπβηθνύ κέηξνπ λεξνύ ζα 

ρξεώλεηαη κε κεδέλ € θαη πέληε ιεπηά (0,05). 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΗΓΚΗΑΓΩΝ 

α)  Μέρξη εθαηόλ είθνζη  (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε 

κεδέλ € θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά (0,49) ην θπβηθό κέηξν, β) Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ ζε κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά  (0,69)  ην  θπβηθό κέηξν θαη γ) από 

δηαθόζηα έλα  (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε 

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96) ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΕΗΑ 

1) Γηα ην Β΄ Σεηξάκελν, σο εμήο: 

α)Μέρξη εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ζε κεδέλ € θαη 

ζαξάληα ελλέα ιεπηά (0,49) ην θπβηθό κέηξν, β) από εθαηόλ είθνζη έλα (121) θπβηθά 

κέηξα λεξνύ κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ζε κεδέλ € θαη 

ελελήληα δύν ιεπηά (0,92)   ην θπβηθό κέηξν θαη γ)  από δηαθόζηα έλα(201) θπβηθά 

κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε θαη άλσ ζε έλα € θαη ελλέα ιεπηά (1,09)  ην θπβηθό  κέηξν. 

2) Γηα ην Α΄ θαη Γ΄ Σεηξάκελν:  

α)  Μέρξη εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε  

κεδέλ € θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά (0,49) ην θπβηθό κέηξν, β) Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ ζε κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0,69)  ην  θπβηθό κέηξν θαη γ) από 

δηαθόζηα έλα  (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε 

κεδέλ  € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96)  ην θπβηθό κέηξν. 
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ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟΤ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε 

κεδέλ € θαη πελήληα ελλέα ιεπηά (0,59) ην θπβηθό κέηξν, β)  Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε  κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0,69) ην θπβηθό κέηξν θαη γ) Από 

δηαθόζηα  έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά  (0,96) ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε 

κεδέλ € θαη εμήληα δύν ιεπηά  (0,62)   ην θπβηθό κέηξν, β)  Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε  κεδέλ € θαη εμήληα επηά ιεπηά (0,67)  ην θπβηθό κέηξν θαη γ) από 

δηαθόζηα  έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά (0,94) €  ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΟΘΩΝ 

 Λόγσ θπζηθήο ξνήο ζην Σνπηθή Κνηλόηεηα πόζσλ δελ ιεηηνπξγεί 

δίθηπν ύδξεπζεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ επηβάιινληαη ηέιε ύδξεπζεο. 

 

ε πεξίπησζε αθαλνύο δηαξξνήο, όηαλ δε γίλεηαη αληηιεπηή δηα γπκλνύ 

νθζαικνύ αιιά κόλν από άηνκν κε εηδηθέο γλώζεηο (πδξαπιηθό) ή κε εηδηθό 

κεράλεκα (αληρλεπηήο), ζα ηζρύνπλ ηα εμήο: 

α) Αληί ηεο θαηαλάισζεο πνπ θαηαγξάθεθε, ρξεώλεηαη ε θαηαλάισζε ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ζπλ ην 1/3 ηεο δηαθνξάο κεηαμύ 

απηήο θαη ηεο έλδεημεο πνπ θαηαγξάθεθε, κεηά από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ηηκνιόγην ηεο θαηώηεξεο θιίκαθαο πνπ ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο 

ιήςεο ηεο απόθαζεο. 

β) Αλ γηα ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκό δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ιακβάλεηαη ππόςε 

ε έλδεημε ηεο πξνεγνύκελεο ή επόκελεο ηεο δηαξξνήο πεξηόδνπ, αιιηώο ε ρξέσζε 

γίλεηαη θαη΄ εθηίκεζε από ην Γήκν. 
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γ) Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ύπαξμεο αθαλνύο δηαξξνήο, ζπληάζζεηαη 

πξσηόθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ ηερληθό ηνπ Γήκνπ, ηνλ Αληηδήκαξρν ηεο 

Γ.Δ. θαη ηνλ πδξνιήπηε, έγθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

δ) ε πεξίπησζε άξλεζεο ππνγξαθήο ηνπ πδξνιήπηε, ην πξσηόθνιιν ηζρύεη κε 

κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηερληθνύ θαη ηνπ Αληηδεκάξρνπ , αθνύ γίλεη κλα’ηα ησλ 

ιόγσλ ηεο άξλεζεο. 

ε) Κάζε θαηαλάισζε λεξνύ κεηά από ηελ δηαπίζησζε ηεο αθαλνύο δηαξξνήο θαη 

ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ, βαξύλεη νινθιεξσηηθά ηνλ πδξνιήπηε. 

ηελ ζπλέρεηα  ν Πξόεδξνο έδσζε  ην ιόγν ζηνλ Γεκ. ύκβνπιν θ. ίλην 

Αρηιιέα  ννπνίνο πξνηείλεη ηελ κείσζε ησλ ηειώλ ύδξεπζεο θαηά 15% . Οη θαηξνί 

δύζθνινη πνιιά λνηθνθπξηά πεξλνύλ δπζθνιίεο θαη  ν Γήκνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε 

ηελ κείσζε ησλ ηειώλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηελ αδπλακία ησλ 

ζπκπνιηηώλ λα πιεξώζνπλ, ηνπο ζπλερώο επηβαιιόκελνπο θόξνπο από ηελ 

πνιηηεία θαη επεηδή ν Γήκνο πξέπεη λα δείμεη ην αλζξώπηλό ηνπ πξόζσπν, ε 

παξάηαμή καο πξνηείλεη ηε κείσζε ησλ ζπληειεζηώλ ησλ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαηά 

15%.  

Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Γεκ. ύκβνπιν θ  Σαζηνύια 

Γεκήηξην ν νπνίνο θαηαςεθίδεη ηελ πξόηαζε , θαζόηη ηελ ζηηγκή πνπ νη δεκόηεο 

βηώλνπλ ηελ θαηάξξεπζε, αληίζηνηρα πξέπεη λα κεησζνύλ θαη ηα δεκνηηθά ηέιε 

 

Τζηεξα  ν Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Γεκ. ύκβνπιν θ θνπνύιε ν 

νπνίνο θαηαςεθίδεη ηελ πξόηαζε   γηαηί νη δεκόηεο ππνθέξνπλ θαη πξνηείλεη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ. 

 

Σέινο ν Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Γεκ. ύκβνπιν θ Μαληά Υξήζην ν 

νπνίνο δεηά ηελ κείσζε ησλ ηειώλ ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ νη 

δεκόηεο θαη θαηαςεθίδεη ηελ πξόηαζε, 

 

              Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ θ. θ. Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, 

όπσο θαίλεηαη ζην απνκαγλεηνθσλεκέλν  34 πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο  30-11-

2011, από ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη όηη    δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ εηζήγεζε  νη  

Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Γθόληαο Νηθόιανο, Βιέηζαο Βαζίιεηνο, Κνζκάο Βαζίιεηνο, 

Μπνπξαληάο Φώηηνο, Σζάγθαο Κσλ/λνο, Λαδόπνπινο Κσλ/λνο, Υήηνο Βαζίιεηνο, 

ίληνο Αρηιιέαο, Ληζγάξαο Γεώξγηνο, Μάληδηνο ηέθαλνο, Σδίκαο Λάκπξνο,  
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Ρηζηάλεο Δπακεηλώλδαο, Σαζηνύιαο Γεκήηξηνο, θνπνύιεο ηέθαλνο, Μαληάο 

Υξήζηνο   θαη ε αηηηνιόγεζε ηεο ςήθνπ αλαθέξεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά  ηεο παξνύζαο  ζπλεδξίαζεο. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ  

Αληηδεκάξρνπ, ηελ απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο .  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ    (θαηά πιεηνςεθία) 

Πξνζδηνξίδεη ηα ηέιε  ύδξεπζεο ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Αλαηνιήο, 

Μπηδαλίνπ, Πακβώηηδαο, Πεξάκαηνο θαη Νήζνπ  γηα  ην έηνο 2012 σ εμήο: 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΖ 

1. Σν πάγην ηέινο θαζνξίδεηαη ζε 2,5€/κεληαίσο ήηνη 30,00€   

  εηεζίσο/πδξόκεηξν 

2. Η λέα παξνρή ύδξεπζεο θαζνξίδεηαη ζε 200,00€ εθάζηε θαη ην δηθαίσκα 

επαλαζύλδεζεο ζε 117,00€ 

3. Η θαηαλάισζε λεξνύ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

Από 1θ.κ. - 30θ.κ. λεξνύ ζε    0,60€/θ.κ.  

Από 31θ.κ. - 50θ.κ. λεξνύ ζε    0,75€/θ.κ.  

Από 51θ.κ. λεξνύ θαη άλσ ζε    0,90€/θ.κ.  

 

 Πνιύηεθλνη θαη αλάπεξνη κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ ζα 

θαηαβάινπλ ηα κηζά θ.κ. λεξνύ ηεο θαηαλάισζήο ηνπο γηα έλαλ πδξνκεηξεηή. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 

1. Σν πάγην ηέινο θαζνξίδεηαη ζε 21€ εηεζίσο 

2. Η λέα παξνρή ύδξεπζεο θαζνξίδεηαη ζε 290,00€ εθάζηε  

3. Η θαηαλάισζε λεξνύ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
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α) Γηα όιεο ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο πιελ ηεο Μαλσιηάζαο σο θάησζη  

Από 1θ.κ. - 50θ.κ. λεξνύ ζε     0,50€/θ.κ.  

Από 51θ.κ. - 100θ.κ. λεξνύ ζε    0,65€/θ.κ.  

Από 101θ.κ. - 200θ.κ λεξνύ ζε    0,80€/θ.κ. 

Από 201θ.κ. - 300θ.κ λεξνύ ζε    0,90€/θ.κ.  

Από 301θ.κ. λεξνύ θαη άλσ ζε    1,10€/θ.κ.  

β) Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαλσιηάζαο σο εμήο: 

Γηα θαηαλάισζε λεξνύ  

Από 1θ.κ. -100 θ.κ. λεξνύ ζε    0,30€/θ.κ. 

Από 101θ.κ. -200 θ.κ. λεξνύ ζε     0,45€/θ.κ. 

Από 201θ.κ. λεξνύ - θαη άλσ ζε     0,90€/θ.κ. 

 

 Πνιύηεθλνη θαη αλάπεξνη κε πνζνζηό 67% ζα θαηαβάινπλ 0,18€/θπβηθό 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΖΟΤ 

Γηα θαηαλάισζε κέρξη 10θπβηθά ην ηεηξάκελν νξίδεηαη πάγην πνζό ρξέσζεο 4,70€. 

Γηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 10 θπβηθώλ κέηξσλ λεξνύ ην ηεηξάκελν νξίδεηαη ζε 

0,47€/θπβηθό κέηξν. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΜΒΩΣΗΓΟ 

3. Νέεο ζπλδέζεηο 70€/εθάζηε ζε όιεο ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο 

4. α) Σν πάγην ηέινο γηα ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Αλαηνιηθήο θαη Κξάςεο νξίδεηαη 

ζε 22,00€ αλά θαηνηθία. Η ρξέσζε ζα γίλεηαη νιόθιεξε κε ηνλ ινγαξηαζκό 

ηνπ Α΄ ηξηκήλνπ 

β) Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Γαθλνύιαο ην πάγην θαζνξίδεηαη ζε 

10€/πδξόκεηξν εηεζίσο 
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γ) Γηα ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Βαζηιηθήο, Καζηξίηζαο, Μνπδαθαίνη θαη 

Πιαηαληάο ην πάγην ηέινο νξίδεηαη ζε 16,00€ αλά πδξόκεηξν εηεζίσο. 

δ) Γηα ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Γξνζνρσξίνπ, Ηιηόθαιεο θαη Λνγγάδσλ ην 

πάγην ηέινο νξίδεηαη ζε 13,00€ αλά πδξόκεηξν εηεζίσο. 

ε) Γηα ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Καηζηθάο θαη ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο 

Κνπηζειηνύ, Πιαηάλνπ θαη Υαξνθνπίνπ ην πάγην ηέινο νξίδεηαη ζε 19,00€ αλά 

πδξόκεηξν εηεζίσο. 

Η ρξέσζε ηνπ πάγηνπ ζα βεβαηώλεηαη θαηά ην ¼ απηνύ ζην ινγαξηαζκό θάζε 

ηξηκήλνπ. 

3.  Σν ηέινο θαηαλάισζεο λεξνύ αλά Σνπηθή Κνηλόηεηα ζα βεβαηώλεηαη αλά 

ηξίκελν θαη ζα δηαθνξνπνηείηαη εάλ πξόθεηηαη γηα θαηνηθία ή άιιε 

εγθαηάζηαζε, θαζώο θαη από ην ύςνο ηεο θαηαλάισζεο κε όξην ηα 50 θπβηθά 

κέηξα θαη ζα αλέξρεηαη: 

 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Καηζηθά, Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Υαξνθνπίνπ, 

Πιαηάλνπ 

iv. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,40€/θ.κ. 

v. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,67€/θ.κ. 

vi. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,80€/θ.κ. 

       Σνπηθή Κνηλόηεηα Λνγγάδσλ 

iv. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,33€/θ.κ. 

v. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,44€/θ.κ. 

vi. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,66€/θ.κ. 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Γξνζνρσξίνπ 

iv. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,22€/θ.κ. 

v. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,28€/θ.κ. 

vi. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,44€/θ.κ. 

 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ζιηόθαιεο 

iv. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,35€/θ.κ. 

v. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,45€/θ.κ. 
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vi. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,50€/θ.κ. 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Καζηξίηζαο 

iv. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,28€/θ.κ. 

v. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,35€/θ.κ. 

vi. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,50€/θ.κ. 

Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Βαζηιηθήο, Γαθλνύιαο, Μνπδαθαίσλ θαη Πιαηαληάο 

iv. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ κέρξη 50θ.κ.  0,22€/θ.κ. 

v. Καηνηθίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ πάλσ από 51θ.κ. 0,28€/θ.κ. 

vi. Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο     0,28€/θ.κ. 

 

 Πνιύηεθλνη, ζύκαηα πνιέκνπ θαη αλάπεξνη κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% 

θαη άλσ (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 67%) ζα δηθαηνύληαη έθπησζε 40% 

επί ηνπ ηέινπο ύδξεπζεο γηα έλαλ πδξνκεηξεηή νηθίαο. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

1.  Σν πάγην θαζνξίδεηαη γηα όιεο ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο θαη ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Πεξάκαηνο ζε 22,32€εηεζίσο (ήηνη 1,86€/κεληαίσο). 

2. Σν δηθαίσκα αξρηθήο ζύλδεζεο θαη επαλαζύλδεζεο γηα θάζε παξνρή  γηα όιεο ηηο 

Σνπηθέο Κνηλόηεηεο θαη ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Πεξάκαηνο ζε νξίδεηαη ζε  

33,75€/έθαζηε. 

3. Σν ηέινο θαηαλάισζεο λεξνύ αλά Σνπηθή Κνηλόηεηα αλά ηεηξάκελν θαζνξίδεηαη 

σο εμήο: 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΜΦΗΘΔΑ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε  

κεδέλ € θαη πελήληα ελλέα ιεπηά (0,59)  ην θπβηθό κέηξν, β)  Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0,69)  ην θπβηθό κέηξν θαη γ) Από 

δηαθόζηα έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96)   ην θπβηθό κέηξν. 
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ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΑΝΟΤΛΑ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε 

κεδέλ € θαη πελήληα ελλέα ιεπηά (0,59)  ην θπβηθό κέηξν, β)  Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε  κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0.69)  ην θπβηθό κέηξν θαη γ) Από 

δηαθόζηα έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96) ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΤΑ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν  ζε  

κεδέλ € θαη πελήληα ελλέα ιεπηά (0,59)  ην θπβηθό κέηξν, β) από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε  κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0,69) ην θπβηθό κέηξν θαη γ) Από 

δηαθόζηα έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96) ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΡΤΟΒΡΤΖ 

Α) Γηα ην Β΄ Σεηξάκελν, σο εμήο: 

α) Μέρξη πελήληα (50) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε κεδέλ € θαη 

δέθα νθηώ ιεπηά (0,18) ην θπβηθό κέηξν, β) από πελήληα έλα (51) θπβηθά κέηξα 

λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν  έσο 100 θπβηθά κέηξα λεξνύ ζε κεδέλ € θαη 

ηξηάληα επηά ιεπηά (0,37) ην  θπβηθό κέηξν, γ)  από εθαηόλ έλα(101) θπβηθά κέηξα 

λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν έσο εθαηόλ πελήληα (150)  θπβηθά κέηξα λεξνύ  ζε 

κεδέλ € θαη πελήληα ηέζζεξα ιεπηά (0,54) ην θπβηθό κέηξν, δ) από εθαηόλ πελήληα 

έλα (151) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε έσο δηαθόζηα (200) θπβηθά κέηξα λεξνύ 

ζε κεδέλ € θαη εβδνκήληα έλα ιεπηά (0,70) θαη από δηαθόζηα έλα (201) θπβηθά κέηξα 

λεξνύ θαη πάλσ ζε έλα € θαη ηέζζεξα ιεπηά (1,04)  ην θπβηθό κέηξν. 

 

  Β)   Γηα ην Α΄ θαη Γ΄ Σεηξάκελν ε θαηαλάισζε θάζε θπβηθνύ κέηξνπ λεξνύ ζα 

ρξεώλεηαη κε κεδέλ € θαη πέληε ιεπηά (0,05). 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΗΓΚΗΑΓΩΝ 
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α)  Μέρξη εθαηόλ είθνζη  (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε 

κεδέλ € θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά (0,49) ην θπβηθό κέηξν, β) Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ ζε κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά  (0,69)  ην  θπβηθό κέηξν θαη γ) από 

δηαθόζηα έλα  (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε 

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96) ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΕΗΑ 

1) Γηα ην Β΄ Σεηξάκελν, σο εμήο: 

α)Μέρξη εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ζε κεδέλ € θαη 

ζαξάληα ελλέα ιεπηά (0,49) ην θπβηθό κέηξν, β) από εθαηόλ είθνζη έλα (121) θπβηθά 

κέηξα λεξνύ κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ζε κεδέλ € θαη 

ελελήληα δύν ιεπηά (0,92)   ην θπβηθό κέηξν θαη γ)  από δηαθόζηα έλα(201) θπβηθά 

κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε θαη άλσ ζε έλα € θαη ελλέα ιεπηά (1,09)  ην θπβηθό  κέηξν. 

2) Γηα ην Α΄ θαη Γ΄ Σεηξάκελν:  

α)  Μέρξη εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε  

κεδέλ € θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά (0,49) ην θπβηθό κέηξν, β) Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ ζε κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0,69)  ην  θπβηθό κέηξν θαη γ) από 

δηαθόζηα έλα  (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε 

κεδέλ  € θαη ελελήληα έμη ιεπηά (0,96)  ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟΤ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε 

κεδέλ € θαη πελήληα ελλέα ιεπηά (0,59) ην θπβηθό κέηξν, β)  Από εθαηόλ είθνζη έλα 

(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε  κεδέλ € θαη εμήληα ελλέα ιεπηά (0,69) ην θπβηθό κέηξν θαη γ) Από 

δηαθόζηα  έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα έμη ιεπηά  (0,96) ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

α) Μέρξη  εθαηόλ είθνζη (120) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν ζε 

κεδέλ € θαη εμήληα δύν ιεπηά  (0,62)   ην θπβηθό κέηξν, β)  Από εθαηόλ είθνζη έλα 
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(121) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη κέρξη δηαθόζηα (200) θπβηθά 

κέηξα  λεξνύ  ζε  κεδέλ € θαη εμήληα επηά ιεπηά (0,67)  ην θπβηθό κέηξν θαη γ) από 

δηαθόζηα  έλα (201) θπβηθά κέηξα λεξνύ θαηαλάισζε ην ηεηξάκελν θαη πάλσ ζε  

κεδέλ € θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά (0,94) €  ην θπβηθό κέηξν. 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΟΘΩΝ 

 Λόγσ θπζηθήο ξνήο ζην Σνπηθή Κνηλόηεηα πόζσλ δελ ιεηηνπξγεί δίθηπν 

ύδξεπζεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ επηβάιινληαη ηέιε ύδξεπζεο. 

 

 Πνιύηεθλνη θαη αλάπεξνη κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% ζα θαηαβάινπλ ηα κηζά 

θ.κ. λεξνύ ηεο θαηαλάισζήο ηνπο γηα έλαλ πδξνκεηξεηή. 

 

ε πεξίπησζε αθαλνύο δηαξξνήο, όηαλ δε γίλεηαη αληηιεπηή δηα γπκλνύ 

νθζαικνύ αιιά κόλν από άηνκν κε εηδηθέο γλώζεηο (πδξαπιηθό) ή κε εηδηθό 

κεράλεκα (αληρλεπηήο), ζα ηζρύνπλ ηα εμήο: 

α) Αληί ηεο θαηαλάισζεο πνπ θαηαγξάθεθε, ρξεώλεηαη ε θαηαλάισζε ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ζπλ ην 1/3 ηεο δηαθνξάο κεηαμύ 

απηήο θαη ηεο έλδεημεο πνπ θαηαγξάθεθε, κεηά από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ηηκνιόγην ηεο θαηώηεξεο θιίκαθαο πνπ ηζρύεη θαηά ην ρξόλν ηεο 

ιήςεο ηεο απόθαζεο. 

β) Αλ γηα ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκό δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ιακβάλεηαη ππόςε 

ε έλδεημε ηεο πξνεγνύκελεο ή επόκελεο ηεο δηαξξνήο πεξηόδνπ, αιιηώο ε ρξέσζε 

γίλεηαη θαη΄ εθηίκεζε από ην Γήκν. 

γ) Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ύπαξμεο αθαλνύο δηαξξνήο, ζπληάζζεηαη 

πξσηόθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ ηερληθό ηνπ Γήκνπ, ηνλ Αληηδήκαξρν ηεο 

Γ.Δ. θαη ηνλ πδξνιήπηε, έγθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

δ) ε πεξίπησζε άξλεζεο ππνγξαθήο ηνπ πδξνιήπηε, ην πξσηόθνιιν ηζρύεη κε 

κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηερληθνύ θαη ηνπ Αληηδεκάξρνπ , αθνύ γίλεη κλα’ηα ησλ 

ιόγσλ ηεο άξλεζεο. 
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ε) Κάζε θαηαλάισζε λεξνύ κεηά από ηελ δηαπίζησζε ηεο αθαλνύο δηαξξνήο θαη 

ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ, βαξύλεη νινθιεξσηηθά ηνλ πδξνιήπηε. 

ηελ αλσηέξσ απόθαζε κεηνςήθεζαλ   νη Γεκ. ύκβνπινη θ θ  Γθόληαο 

Νηθόιανο, Βιέηζαο Βαζίιεηνο, Κνζκάο Βαζίιεηνο, Μπνπξαληάο Φώηηνο, Σζάγθαο 

Κσλ/λνο, Λαδόπνπινο Κσλ/λνο, Υήηνο Βαζίιεηνο, ίληνο Αρηιιέαο, Ληζγάξαο 

Γεώξγηνο, Μάληδηνο ηέθαλνο, Σδίκαο Λάκπξνο,  Ρηζηάλεο Δπακεηλώλδαο, 

Σαζηνύιαο Γεκήηξηνο, θνπνύιεο ηέθαλνο, Μαληάο Υξήζηνο   γηα ηνπο ιόγνπο  

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο  απόθαζεο. 

Ζ  παξνύζα  απόθαζε έιαβε απμ. αξηζ. 877/2011 

Aθνύ αλαγλώζζεθε  ην  παξόλ πξαθηηθό  ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ  

     ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΩΣΗΣΑ                                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

Αθξηβέο  Αληίγξαθν  

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                                        Ο Τπάιιεινο ηνπ Γήκνπ  

    πκβνπιίνπ  

 

                       ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ΓΗΩΣΗΣΑ 
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