
 
Τιµολόγια χρέωσης Τελών Ύδρευσης – Άρδευσης- Αποχέτευσης 

 
      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μαλεβιζίου µε την υπ’ αριθ. 219/2011  απόφασή του 
ενέκρινε τα τιµολόγια χρέωσης τελών Ύδρευσης, Άρδευσης και  Αποχέτευσης του 
∆ήµου Μαλεβιζίου, όπως αυτή εγκρίθηκε  µε την υπ’ αριθ. 115/2011 απάφαση τις 
∆.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου. 
Οι ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Μαλεβιζίου, στο 
∆ηµαρχείο Μαλεβιζίου, και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Φορέα ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Α∆Α : 4Α35ΟΡΧΖ-Ι & 4Α35ΟΡΧΖ-5) 
και µε Φορέα ∆ήµος Μαλεβιζίου (Α∆Α : 4AΣΒΩΛΣ-ΙΤΦ, & 4ΑΣΒΩΛΣ-Τ5Η). 
  

Α. ∆ηµοτική ενότητα Τυλίσου : 
 

ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ : 
1. Κατηγορία Οικίες : 
Το πάγιο είναι 5,00€ + Φ.Π.Α. ανά εξάµηνο και η χρέωση είναι: 
Από 0-100 κ. µ. προς 0,35€ + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού. 
Από 101-200 κ. µ. προς 0,70€  + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού. 
Από 201 κ. µ. και πάνω προς 1,00€ + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού. 
 
2. Κατηγορία Ελαιουργεία : 
Το πάγιο είναι 5,00€  + Φ.Π.Α. ανά εξάµηνο και η χρέωση είναι: 
0,85 € + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού ανεξαρτήτου κατανάλωσης. 
 
3. Κατηγορία ΒΙΟΠΑ – ΒΥΤΙΑ – Επιχειρήσεις : 
Το πάγιο είναι 5,00 € + Φ.Π.Α. ανά εξάµηνο και η χρέωση είναι : 
1,15 € + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού ανεξαρτήτου κατανάλωσης. 
 
4. Κατηγορία Ύδρευση Ζώων : 
Το πάγιο είναι 5,00 € + Φ.Π.Α. ανά εξάµηνο και η χρέωση είναι : 
0,35 € + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού ανεξαρτήτου κατανάλωσης. 
 
5. Κατηγορία ∆ΕΥΑΗ : 
Η χρέωση είναι : 0,70 € + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού. 
 
 

Β. ∆ηµοτική ενότητα Κρουσώνα : 
 
ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ : 
1. Κατηγορία Οικίες : 
Το πάγιο είναι 5,00€ + Φ.Π.Α. ανά εξάµηνο και η χρέωση είναι: 
Από 0-30 κ. µ. προς 0,25€ + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού. 
Από 31-70 κ. µ. προς 0,50€  + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού. 
Από 71-100 κ. µ. προς 0,80€ + Φ.Π.Α / κυβ. νερού. 
Από 101 κ. µ. και πάνω προς 1,20€ + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού. 



 
2. Κατηγορία Ελαιουργεία : 
Το πάγιο είναι 7,50€  + Φ.Π.Α. ανά εξάµηνο και η χρέωση είναι: 
0,50 € + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού ανεξαρτήτου κατανάλωσης. 
 
3. Κατηγορία Καταστήµατα : 
Το πάγιο είναι 6,00 € + Φ.Π.Α. ανά εξάµηνο και η χρέωση είναι : 
Από 0-30 κ. µ. προς 0,30 € + Φ.Π.Α / κυβ. νερού. 
Από 31-70 κ. µ. προς 0,70€ + Φ.Π.Α / κυβ. νερού. 
Από 71-100 κ. µ. προς 0,90 € + Φ.Π.Α.  / κυβ. νερού. 
Από 101 κ. µ. και πάνω προς 1,30€ + Φ.Π.Α. / κυβ. νερού. 
 
ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 1. Κατηγορία οικιών: 
Πάγιο 5,00€ + Φ.Π.Α. / άτοµο το εξάµηνο. 
 
2. Κατηγορία εµπορικά – βιοτεχνίες: 
Πάγιο 10,00 € + Φ.Π.Α. ανά κατάστηµα το εξάµηνο. 
 
3. Κατηγορία Καφετέριες – Καφενεία  - Ξενοδοχεία  - Εστιατόρια κ.λ.π.: 
Πάγιο 15,00 € + Φ.Π.Α. ανά κατάστηµα το εξάµηνο. 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ  
Για κάθε µικρό ζώο (πρόβατο, αίγα κριό & τράγο) 0,352€ + Φ.Π.Α. και  
για κάθε ζώο ( βωοειδή κλπ.) 0,528€ + Φ.Π.Α. 
Για ετεροδηµότες  που θα εισάγουν ζώα στο βοσκότοπο το δικαίωµα βοσκής ορίζεται 
στο διπλάσιο. 
 
 

Γ. ∆ηµοτική ενότητα Γαζίου : 
 

  1. Τιµολόγιο οικιακής χρήσης : 
α. Από   1 έως  80 κυβ. προς 0,30 € /κυβ. + Ειδικό τέλος 80% + Φ.Π.Α.  
           81 έως 120 κυβ. προς 0,60 € /κυβ. + Ειδικό τέλος 80% + Φ.Π.Α.  
         121 έως 170 κυβ. προς 0,90 € /κυβ. + Ειδικό τέλος 80% + Φ.Π.Α.   
         171 και άνω          προς 1,20 € /κυβ. + Ειδικό τέλος 80% + Φ.Π.Α.  
β. Πολύτεκνοι (µε κάρτα πολυτέκνων) : Έκπτωση 50 % επί της αξίας υπολογισµού των 
κυβ.  + Ειδικό τέλος 80% + Φ.Π.Α., µόνο για οικιακή χρήση. 
γ. Εκκλησίες, Μοναστήρια, Νεκροταφεία, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Ιατρεία, Σχολεία, 
Μουσεία, Ν.Π.∆.∆. & Ν.Π.Ι.∆. : Για τα πρώτα 60 κυβ., έκπτωση 50 % επί της αξίας 
υπολογισµού των κυβ. + Ειδικό τέλος 80% + Φ.Π.Α. και για τα υπόλοιπα κανονική 
χρέωση µε οικιακό τιµολόγιο. 

2. Τιµολόγιο Επ. Στέγης : Κάθε µορφής επιχείρηση ανεξαρτήτως κατανάλωσης  
0,85 € /κυβ. + Ειδικό τέλος 80% +Φ.Π.Α.  

3. Πάγιο συντήρησης υδροµέτρου : 3,50 € + Φ.Π.Α. 
 
 ∆. Εγκρίνει την µείωση της τιµής χρέωσης ανά κυβ. λύµατος σαν τέλος χρήσης 
αποχετευτικού δικτύου το οποίο υπολογίζεται µε βάση την κατανάλωση που 
καταγράφεται από τον υδροµετρητή, κατά 0,15 € στην ∆ηµοτική ενότητα Γαζίου. 
Οπότε όπου τα λύµατα στέλνονται στον Βιολογικό της ∆ΕΥΑΗ χρέωση 0,90-0,15 = 



0,75 € / κυβ. και για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του πρώην ∆ήµου Γαζίου 
συµπεριλαµβανοµένου και του Καβροχωρίου χρέωση 0,63-0,15=0,48 € 
 
 Ε. Εγκρίνει για το ∆ήµο Μαλεβιζίου την ελάχιστη χρέωση Τέλους 
∆ιακλάδωσης Αποχέτευσης σε 500,00 € + Φ.Π.Α. εφάπαξ  ανά ενιαίο οικοδοµικό 
συγκρότηµα και αφορά την κατασκευή του φρεατίου ιδιωτικής σύνδεσης και την 
σύνδεση του µε το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης µέχρι την απόσταση των 4,5 µέτρων. 
Εξαιρούνται οι οικίες που διαµένουν µόνο συνταξιούχοι µικρότερες των 50 τ.µ., όπου η 
ελάχιστη χρέωση χρήσης φρεατίου θα είναι 250,00 € (έκπτωση 50 %), συν Φ.Π.Α.  Σε 
περίπτωση κατασκευής  φρεατίου σε µεγαλύτερη απόσταση, επιπλέον χρέωση 100,00 
€ το τρέχον µέτρο, συν Φ.Π.Α. 

 
ΣΤ. Εγκρίνει για το ∆ήµο Μαλεβιζίου την χρέωση εφάπαξ Τέλους Σύνδεσης 

Αποχέτευσης για τις Επαγγελµατικές στέγες γενικότερα έως 200 τ.µ. µε το ποσό 
των 150,00 € + Φ.Π.Α. και για  κτίσµατα µε µεγαλύτερη επιφάνεια ορίζεται επιπλέον 
χρέωση µε 1,50 € ανά τ.µ. + Φ.Π.Α. 

 
Ζ. Εγκρίνει για το ∆ήµο Μαλεβιζίου την χρέωση εφάπαξ Τέλους Σύνδεσης 

Αποχέτευσης για τις  οικίες έως 150 τ.µ. µε το ποσό των 150,00 € + Φ.Π.Α. και για  
κτίσµατα µε µεγαλύτερη επιφάνεια ορίζεται επιπλέον χρέωση µε 1,50 € ανά τ.µ. + 
Φ.Π.Α. 

 
Η. Εγκρίνει για το ∆ήµο Μαλεβιζίου την χρέωση εφ’ άπαξ Τέλους Σύνδεσης 

Αποχέτευσης σε τουριστικές περιοχές για τα ενοικιαζόµενα  δωµάτια, 
ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, Studios κ.λ.π έως 35 τ.µ. µε το ποσό των 50 € ανά 
δωµάτιο + Φ.Π.Α. Για µεγαλύτερης επιφάνειας θα χρεώνονται µε 150,00 € έως 200 τ.µ. 
και από 201 και άνω επιπλέον 1,50 € ανά τ.µ. 

 
Θ. Εγκρίνει για το ∆ήµο Μαλεβιζίου την χρέωση Τέλους Χρήσης 

Αποχετευτικού δικτύου στα κτίσµατα που δεν υδρεύονται από το δίκτυο 
ύδρευσης του ∆ήµου µας ή διατηρούν παράλληλα ιδιωτική γεώτρηση π.χ. ξενοδοχεία, 
οικίες όπου : α) Για τις οικίες – καταστήµατα ο τρόπος υπολογισµού θα γίνεται µε βάση 
τα τετραγωνικά µέτρα του κτίσµατος  ως κατωτέρω : Από 1-60 τ.µ. προς 0,50 € το τ.µ. 
και από 61 τ.µ. και άνω πρς 0,80 € το τ.µ. και β) Για τα ξενοδοχεία η χρέωση του 
τέλους χρήσης αποχετευτικού δικτύου θα γίνεται σύµφωνα µε  την υπ΄αριθµ. 
530992/28-9-87 Υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β 557) ή οποιαδήποτε νεώτερη, όπου 
καθορίζεται µε βάση την κατηγορία του ξενοδοχείου, η ποσότητα νερού που απαιτείται 
ανά άτοµο το εικοσιτετράωρο.  

Η ηµερήσια κατανάλωση νερού θα υπολογίζεται µε βάση τις κλίνες του 
ξενοδοχείου επί την ποσότητα νερού ανά άτοµο επί την τιµή χρέωση ανά κυβικό νερού 
επί 70% τις µέσης πληρότητας του ξενοδοχείου. Η κατανάλωση νερού για τους επτά (7) 
µήνες λειτουργίας του ξενοδοχείου θα υπολογίζεται µε βάση την ηµερήσια κατανάλωση 
επί 210 ηµέρες. Η χρέωση θα γίνεται το 2ο  και το 3ο  τετράµηνο του οικονοµικού έτους. 

 
 Ι. Εγκρίνει την εφαρµογή των κατωτέρω λοιπών τιµολογίων ύδρευσης για το 

∆ήµο Μαλεβιζίου. 
1. ∆απάνη διακλάδωσης παροχής υδροδότησης : 150,00 € + Φ.Π.Α (Άρθρο 14 

παρ.2). Συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών. 
2. Τέλος σύνδεσης υδροµετρητή : 30,00 € + Φ.Π.Α (Άρθρο 14 παρ. 2). 

Συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών. 



3. ∆απάνη µετατόπισης υδροµετρητή : 50,00 € + Φ.Π.Α  (Άρθρο 5, ενότητα Β, 
παρ. 2). 

4. ∆απάνη µετατροπής παροχής : 30,00 + Φ.Π.Α   (Άρθρο 5, ενότητα Β, παρ. 1). 
5. ∆απάνη µεταφοράς παροχής : 80,00 + Φ.Π.Α  (Άρθρο 5, ενότητα Α, παρ. 2) & 

(Άρθρο 15 παρ. 4). 
6. Τέλος ελέγχου λειτουργίας υδροµέτρου : 30,00 € + Φ.Π.Α  (Άρθρο 6 παρ. 5) & 

(Άρθρο 21 παρ. 3). 
7. ∆απάνη αντικατάστασης υδροµετρητή : 50,00 + Φ.Π.Α  (Άρθρο 21 παρ. 9). 
8. Τέλος επανασύνδεσης υδροµετρητή : 30,00 + Φ.Π.Α  (Άρθρο 17 παρ. 3). 
9. Τέλος αποκάλυψης φρεατίου : 30,00 + Φ.Π.Α   (Άρθρο 8 παρ. 3). 
10. Εγγύηση χρήσης υδροµετρητή  1/2" ( Ισχύει µόνο για τους ενοικιαστές) : 
200,00 + Φ.Π.Α  (Άρθρο 16 παρ. 1,2). 
11. Εγγύηση χρήσης υδροµετρητή  1" ( Ισχύει µόνο για τους ενοικιαστές): 
300,00 + Φ.Π.Α  (Άρθρο 16 παρ. 1,2). 
12. Πρόστιµο κλοπής νερού χωρίς υδροµετρητή : το διπλάσιο τις κατ΄ εκτίµηση 
κατανάλωσης, µε ελάχιστη χρέωση 250 κυβ. + Φ.Π.Α   (Άρθρο 22 παρ. 1,2) & 
(Άρθρο 2 παρ. 4). 
13. Πρόστιµο µη συµµόρφωσης µε τον κανονισµό : 100,00 € + Φ.Π.Α  (Άρθρο 6 
παρ. 3 & Άρθρο 2 παρ. 10). 
14.Τέλος αντικατάστασης διακόπτη : 30,00 € + Φ.Π.Α  
15.Τέλος αποκατάστασης ασφάλτου, µε υπόστρωµα, ανά τρέχων µέτρο : 
30,00 € + Φ.Π.Α. 
16. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας υδραυλικού : 30,00 € + Φ.Π.Α. 
17. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας βοηθού υδραυλικού : 20,00 € + 
Φ.Π.Α. 
18. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας εκσκαφέα µε χειριστή, χωρίς σφύρα : 
35,00 € + Φ.Π.Α. 
19. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας φορτηγού  : 35,00 € + Φ.Π.Α. 
20. Προσαύξηση σε ανεξόφλητους λογ/σµούς : 1% µηνιαίος (Άρθρο 17 παρ. 2). 

 
 ΙΑ. Εγκρίνει την τιµή χρέωσης ανά κυβ. νερού άρδευσης για τις Τοπικές 
Κοινότητες Καλέσσα και Φόδελε προς 0,15 € + Φ.Π.Α. και για τις ∆ηµοτικές ενότητες 
Κρουσώνα και Τυλίσου προς 0,35 € + Φ.Π.Α. ανεξαρτήτως κλίµακας. 
 

 ΙΒ. Εγκρίνει την εφαρµογή των κατωτέρω λοιπών τιµολογίων άδρευσης για 
όλο το ∆ήµο Μαλεβιζίου. 

1. ∆απάνη διακλάδωσης παροχής άρδευσης ½’’ :  50,00  € + Φ.Π.Α. 
Συµπεριλαµβάνει τα υλικά σύνδεσης και τον υδροµετρητή. 

2. ∆απάνη διακλάδωσης παροχής άρδευσης 1’’ :  80,00  € + Φ.Π.Α. 
Συµπεριλαµβάνει τα υλικά σύνδεσης και τον υδροµετρητή. 

3. ∆απάνη διακλάδωσης παροχής άρδευσης 1,½’’ :  160,00  € + Φ.Π.Α. 
Συµπεριλαµβάνει τα υλικά σύνδεσης και τον υδροµετρητή. 

4. ∆απάνη διακλάδωσης παροχής άρδευσης 2’’ :  250,00  € + Φ.Π.Α. 
Συµπεριλαµβάνει τα υλικά σύνδεσης και τον υδροµετρητή. 

5. Τέλος σύνδεσης υδροµετρητή και επανασύνδεσης  : 30,00 € + Φ.Π.Α. 
Συµπεριλαµβάνει την εργασία των τεχνικών της ∆ΕΥΑΓ για την σύνδεση του 
υδροµετρητή. 

6. Τέλος συντήρησης υδροµετρητή  ½’’ :   4,00  €  
7. Τέλος συντήρησης υδροµετρητή µεγαλύτερο της  ½’’ :   6,00  €.  
8. ∆απάνη µετατόπισης υδροµετρητή : 30,00 € + Φ.Π.Α.  



9. Τέλος ελέγχου λειτουργίας υδροµέτρου : 30,00 € + Φ.Π.Α   
10. ∆απάνη αντικατάστασης υδροµετρητή ½’’:  40,00 + Φ.Π.Α . 
11. ∆απάνη αντικατάστασης υδροµετρητή 1’’:  70,00 + Φ.Π.Α . 
12. ∆απάνη αντικατάστασης υδροµετρητή 1½’’:  150,00 + Φ.Π.Α . 
13. ∆απάνη αντικατάστασης υδροµετρητή 2’’:  200,00 + Φ.Π.Α . 
14. Τέλος αποκάλυψης υδροµετρητή  : 30,00 + Φ.Π.Α    
15. Τέλος αντικατάστασης διακόπτη 1/2’’ :  20,00 € + Φ.Π.Α  
16. Τέλος αντικατάστασης διακόπτη µεγαλύτερο από 1/2’’ :  40,00 € + Φ.Π.Α  
17. Εγγύηση χρήσης υδροµετρητή (Ισχύει µόνο για ενοικιαστές) : 200,00 + 
Φ.Π.Α   
18. Πρόστιµο κλοπής νερού χωρίς υδροµετρητή : το διπλάσιο τις κατ’ εκτίµηση 
κατανάλωσης, µε ελάχιστη χρέωση 500 κυβ. + Φ.Π.Α    
19. Πρόστιµο µη συµµόρφωσης µε τον κανονισµό άρδευσης : 100,00 + Φ.Π.Α   
20.Τέλος αποκατάστασης ασφάλτου, µε υπόστρωµα, ανά τρέχων µέτρο : 
30,00 € + Φ.Π.Α. 
21. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας υδραυλικού : 30,00 € + Φ.Π.Α. 
22. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας βοηθού υδραυλικού : 20,00 € + 
Φ.Π.Α. 
23. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας εκσκαφέα µε χειριστή, χωρίς σφύρα : 
35,00 € + Φ.Π.Α. 
24. Ελάχιστη χρέωση ανά ώρα εργασίας φορτηγού  : 35,00 € + Φ.Π.Α. 
25. Μετατροπή παροχής άρδευσης : 30,00 € + Φ.Π.Α. 
26.  Ελάχιστη χρέωση ανά εξάµηνο σε κάθε υδροµετρητή :  10 κυβικά νερού.  
27. Προσαύξηση σε ανεξόφλητους λογ/σµούς : 1% µηνιαίος  

 
 ΙΓ. Εγκρίνει την έκδοση των λογ/σµών τελών ύδρευσης για την ∆ηµοτική ενότητα 
Γαζίου ανά τετράµηνο και για τις πρώην ∆ηµοτικές ενότητες Κρουσώνα και Τυλίσου 
ανά εξάµηνο. 
 
 Ι∆. Εγκρίνει την έκδοση των λογ/σµών τελών άρδευσης ανά εξάµηνο. 
 

ΙΕ. Εγκρίνει την εφαρµογή των ανωτέρω τιµολογίων από 1/1/2011 έως 
31/12/2011 και από 1/1/2012 οι τιµές θα αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε την 
οικονοµοτεχνική µελέτη που θα καταρτιστεί και µε νεώτερη απόφαση του ∆.Σ. της 
επιχείρησης. 
 


