
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Λαύριο 13/11/2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ           Αριθ. Πρωτ.:17399 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο            ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου         Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165        Αττικής 
Fax: 22920/22413                   Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ds@lavrio.gr 
 

 
Θέμα: Αποστολή της υπ. αριθ. 174/2018 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση  ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ». 

 

 
Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 174/2018 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το 

αποδεικτικό δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας. 

 
Συνημμένα:  

1. Απόφαση υπ. αριθ. 174/2018. 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

3. Το υπ. αριθ. πρωτ. 4353/22-10-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ) 

με συνημμένη σε αυτό την υπ. αριθ. 235/2018 απόφαση αυτής.  

 

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

 
 

 

Εσωτ. διανομή: 1.Γρ. Πρωτοκόλλου  

                 

           

Κοιν.  Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Απόσπασμα Πρακτικού  
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

      22η   Τακτική  Συνεδρίαση 
 

Ημερομηνία Συνεδρίασης  23.10.2018 

Ημέρα & Ώρα Τρίτη , 18:00 

Αριθμός Πρόσκλησης 15966/19.10.2018 

Ημερομηνία Επίδοσης 19.10.2018 

Αριθμός Μελών 27 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Αδάμης Ιωάννης, Πρόεδρος 

2. Ελ Αγιούμπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος(Αποχώρησε κατά την ενημέρωση) 

3. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας 

4. Τσίκλος Παναγιώτης 

5. Αποστολίδης Ιωάννης 

6. Κωστάλας Αντώνης 

7. Λουκάς Δημήτρης 

8. Αντωνίου Αναστάσιος 

9. Στουραΐτης Ηλίας 

10. Τριανταφυλλίδου Σοφία 

11. Παπαχρήστου Ιωάννης 

12. Λεβαντής Κωνσταντίνος (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ) 

13. Πρίφτη Χαρίκλεια  

14. Μπουκουβάλας Λάμπρος(Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ) 

15. Κατσουνάκης Κυριάκος 

16. Ιατρού Σταύρος (προσήλθε στο 4ο θέμα Η.Δ) 

17. Ιατρού Σωτήριος 

18. Κουλουβράκη Ιωάννα 

19. Σίνη Ευφροσύνη 

20. Μαθιουδάκης Μιχαήλ 

21. Λινάρδου Σοφία 

22. Κρητικός Σταύρος 

23. Γκικαράκη Μαρία 

24. Ρόζης Σταύρος (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ) 

25. Μακρή Αρετούσα (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ) 

26. Παρασκευής Ιωάννης (Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ) 

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Παμφίλης Απόστολος(απουσίαζε δικαιολογημένα) 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 22ης   
συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα 
κληθεί, παρόν ήταν   ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου, κ. 
Κάϊλας Νικήτας, ενώ απούσες   ήταν  η  Πρόεδρος του  Τοπικού  Συμβουλίου της Δ.Ε. 
Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου Αλίκη και η Πρόεδρος της Δ.Ε. Κερατέας, κ. Χολέβα Κυριακή και 
έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, παρούσα 
και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.  
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση  ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ». 

 

Αριθμός Απόφασης: 174/2018 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, απηύθυνε το 

λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. κ. Αντώνη Κωστάλα,  

ο  οποίος ανέφερε ότι  με την υπ. αριθ. 235/2018 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο 

της  Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. καθόρισε την τιμολογιακή πολιτική για το οικονομικό έτος 2019 που 

αφορά όλη τη χωρική έκταση του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής και την ανωτέρω 

απόφαση  διαβίβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το υπ. αριθ. πρωτ.4353/22-10-2018  

έγγραφο της και  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 «…Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25, του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το 

Άρθρο 10 του Ν. 4483/2017 οι αποφάσεις που αφορούν έκδοση τιμολογίων, εγκρίνονται από το 

οικείο Δημοτικό Συμβούλιο και γι΄ αυτό το λόγο η υπ. αριθ. 334/2017 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, διαβιβάστηκε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Με την υπ. αριθ. 140/2018 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ, 

αποφάσισε να ξεκινήσει η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. τη διαδικασία για τη σύνταξη μελέτης για την κατάρτιση 

Τιμολογιακής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς κανόνες Κοστολόγησης και Τιμολόγησης 

Υπηρεσιών Ύδατος και τις Διαδικασίες και Μεθόδους για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών 

ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. 

 Με την υπ. αριθ. 168/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., 

ανατέθηκε η Υπηρεσία: ‘Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ανάλυση και Μελέτη Σεναρίων 

Κόστους-Οφέλους για τη Διαμόρφωση της Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.’ στην 

εταιρεία «Core Solutions». Ακολούθως υπεγράφη μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης και της 

ανωτέρω εταιρείας η υπ. αριθ. πρωτ. 2895/17-07-2018 σχετική σύμβαση.  

 Με το υπ. αριθ. πρωτ. 3806/14-09-2018 έγγραφό της η εταιρεία «Core Solutions» κατέθεσε 

την τελική αναλυτική μελέτη σεναρίων-οφέλους για την διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.  

 Με την υπ. αριθ. 233/2018 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 

αποφάσισε α) την έγκριση της κατατεθειμένης υπηρεσίας για την μελέτη σεναρίων –οφέλους για την 

διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και β) την επιλογή του μοναδικού 
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σεναρίου της Β’ Φάσης ως βέλτιστου για την εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 

 Ακολούθως το λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και ακολούθησε διαλογική 

συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους επί 

του θέματος. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την αναφορά της Γενικής Διευθύντριας, την εισήγηση του κ. Προέδρου και τις απόψεις των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 10 του Ν. 

4483/2017  

3. Τις υπ. αριθ. 140/2018, 168/2018 & 233/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ  

4. Την υπ. αριθ. πρωτ. 2895/17-07-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου «Core Solutions» και της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 

5. Το υπ. αριθ. πρωτ. 3806/14-09-2018 έγγραφό της εταιρείας «Core Solutions» με την 

κατατεθειμένη τελική αναλυτική μελέτη σεναρίων-οφέλους για την διαμόρφωση της τιμολογιακής 

πολιτικής (ύδρευσης –αποχέτευσης) της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ 

6. Τον σκοπό της εφαρμογής ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής (ύδρευσης-αποχέτευσης) στα όρια του 

Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής  

7. Την εξυπηρέτηση των δημοτών και την μη επιπλέον επιβάρυνσή τους με αύξηση των οικονομικών 

υποχρεώσεών τους σε μία ήδη βεβαρημένη οικονομική περίοδο 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ενιαία τιμολογιακή πολιτική για τις δύο Δημοτικές Ενότητες (Κερατέας, Λαυρεωτικής) 

και για την Τοπική Κοινότητα Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής , ως ακολούθως: 
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Α. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

1. ΣΠΙΤΙΑ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (€/ανα κυβικό) 

Κατανάλωση από 0-2 κ.μ. (ελάχιστο όριο 
μηνιαίας κατανάλωσης) 

1,23 

Κατανάλωση από 3-20 κ.μ.  0,59 

Κατανάλωση από 21-30 κ.μ.  1,09 

Κατανάλωση από 31-80 κ.μ.  1,80 

Κατανάλωση από 81 κ.μ. και άνω 2,55 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ , ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ,  ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Κατανάλωση από 0-2 κ.μ. (ελάχιστο όριο 
μηνιαίας κατανάλωσης) 

1,23 

Κατανάλωση από 3-20 κ.μ.  0,29 

Κατανάλωση από 21-30 κ.μ.  0,54 
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Κατανάλωση από 31-80 κ.μ.  1,27 

Κατανάλωση από 81 κ.μ. και άνω 2,55 

  
3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 1,77 

 
 
 
 
  

4.  -ΤΑΒΕΡΝΕΣ 
-ΓΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ- 
- ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
-ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Κατανάλωση από 0-2 κ.μ.  ανα μήνα  1,50 

Κατανάλωση από 3 κ.μ. και άνω 1,20 

 
 
 
 
 
 
  

5. -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

ΑΔΑ: 7ΤΥΙΩΛ1-ΚΕΦ



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 0,98 

 
 
 

-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
-ΚΑΜΠΙΝΓΚ 

-ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
-ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 2,18 

  

6. -ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 

-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΣΗΣ κ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 2,61 
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8. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
-ΦΥΤΩΡΙΑ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 0,98 

 
 
 

9. ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Τιμή υδροφόρας ανά βυτίο 5 κ.μ.  20,00  

10. ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 1,31 
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~ 9 ~ 

 Το Τέλος ύδρευσης του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου παραμένει όπως το ορίζει η υπ. αρίθμ. 273/2017 Απόφαση του Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Δηλαδή: 
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11. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 2,54 

12. Ο.Λ.Λ. στον ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Κατανάλωση από 0-375 κ.μ.  ανα μήνα  

0,70 

Κατανάλωση από 376 κ.μ. και άνω 

2,54 

13. ΜΑΝΤΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 1,90 

14. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 

-ΠΑΡΚΑ 
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15. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ 

- ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 0,69 
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- ΣΧΟΛΕΙΑ 

-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

-ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 

-ΓΗΠΕΔΑ  κ.λ.π. 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(€/ανα κυβικό) 

Ανεξαρτήτως Κατανάλωσης 

0,68 
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16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

Τέλος Σύνδεσης Ύδρευσης όλων των Δ.Ε. Κερατέας, 
Λαυρεωτικής και Τ.Κ. Αγ. Κων/νου 

400,00  
Εξόφληση εφάπαξ ή 80,00 προκαταβολή και 4 μηνιαίες δόσεις 

Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση άνω των 5 μέτρων από τον διερχόμενο αγωγό θα πραγματοποιείται αυτοψία και μελέτη 
από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και το κόστος που έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό της μελέτης θα 

βαρύνει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος θα το καταβάλει μαζί με το τέλος ύδρευσης ή με την προκαταβολή. 
Σημ: Η καταβολή του ποσού για την επέκταση που θα έχει προκύψει από μελέτη της Τ.Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., μπορεί να εξοφλείται 

εφάπαξ ή σε δόσεις κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 

Μεταφορά υδρομέτρου 
Η καταβολή του ποσού για την μεταφορά που θα έχει προκύψει από μελέτη της 
Τ.Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., μπορεί να εξοφλείται εφάπαξ ή σε δόσεις 

κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 

Έλεγχος υδρομέτρου 
20,00  

Το ποσό θα καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί βλάβη και θα 
χρεώνεται στον επόμενο λογαριασμό 

Αλλαγή υδρομέτρου λόγω βλάβης ή παλαιότητας 
0,00 

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την αλλαγή 
υδρομέτρου και η βλάβη του υδρομέτρου δεν θα 
επιβεβαιωθεί κατά τον τεχνικό έλεγχο 40,00 

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αιτηθεί διακοπή 
υδροδότησης και εντός ενός έτους ζητήσει 
επανασύνδεση 

Τέλος επανασύνδεσης 40,00/ α’ έτος 

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής αιτηθεί 
επανασύνδεση υδροδότησης πέραν του 
πρώτου έτους  Η χρέωση θα είναι αναλογική ήτοι 4,00/ ανά μήνα 

 

Για τις  επανασυνδέσεις των διακοπών υδροδότησης που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την παρούσα απόφαση να ισχύει η καταβολή τέλους επανασύνδεσης 40,00 

€ πλέον Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας διακοπής, όπως γνώριζαν οι πολίτες όταν υπέβαλλαν την αίτηση για διακοπή. 
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Β. ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Το τέλος αποχέτευσης για όλες τις Δημοτικές Ενότητες Κερατέας και Λαυρεωτικής και Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής να υπολογίζεται για έως 20 

κ.μ./μήνα, (αποχέτευση θα τιμολογείται έως τα 80κ.μ. το τετράμηνο, άνω των 80 κ.μ. δεν θα χρεώνεται αποχέτευση):  

 

1.ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ-ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ   (€/ανα κυβικό) 

ΟΙΚΙΕΣ: Εντός και Εκτός Σχεδίου 
Για Κατανάλωση από 0-20 κ.μ./μήνα 
Άνω των 20κ.μ. δεν θα χρεώνεται χρήση 

0,43 

ΟΙΚΙΕΣ: Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, Μονογονεϊκές, ΑΜΕΑ 
Εντός και Εκτός Σχεδίου  

Για Κατανάλωση από 0-20 κ.μ./μήνα 
Άνω των 20κ.μ. δεν θα χρεώνεται χρήση 0,22 

 
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

0,66 

-ΤΑΒΕΡΝΕΣ 
 -ΓΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
- ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ κ΄ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
- ΦΥΤΩΡΙΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΑ 
- ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
- ΜΑΝΤΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

 
 

0,71 
 
 
 
 

0,71 

- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

0,81 

ΑΔΑ: 7ΤΥΙΩΛ1-ΚΕΦ



 

- ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
- ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
- ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΚΑΦΩΝ 

- ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΣΗΣ κ ΥΨΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 

0,70 

 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ- ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   (€/ανα κυβικό) 0,40 
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Γ. ΕΕΛ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΣΕ m3 ΤΙΜΗ €/ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 25 27,02 

 20 24,19 

 15 18,55 

 10 13,71 

3. ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 

Τέλος Σύνδεσης Αποχέτευσης όλων των Δ.Ενοτήτων Κερατέας, 
Λαυρεωτικής και Τ.Κ. Αγ. Κων/νου 

3,00€/τ.μ.  
Η καταβολή του Τέλους Σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης να γίνεται είτε εφάπαξ, 

είτε 25% προκαταβολικά και το υπόλοιπο 75% σε 3 τετραμηνίαιες δόσεις. 
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ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 25 22,00 

 15 15,00 

Στις παραπάνω τιμές θα επιβάλλεται το εκάστοτε Φ.Π.Α. 
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Δ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Για την ένταξη στα τιμολόγια των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με μείωση 50%, στην κατηγορία χρέωσης σπιτιών (οικιακή κατανάλωση), οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: 

Άποροι  

Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3454/2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ  

Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 ευρώ 

Μονογονεϊκές  οικογένειες με προστατευόμενα μέλη με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ 

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 100% και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 ευρώ. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο, ως εξής: 

Για άπορους : 

1. Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει συνημμένα 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Βεβαίωση κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής περί ανάγκη χρήσης του μειωμένου τιμολογίου 
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4. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες ή να έχουν την κύρια κατοικία τους στο Δήμο Λαυρεωτικής προσκομίζοντας βεβαίωση μονίμου κατοικίας  

5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα κοινοποιηθεί άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης, η 

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ θα καταλογίσει την οφειλή της τελευταίας πενταετίας, με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά περίπτωση ωφελούμενο 
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Για πολύτεκνες , τρίτεκνες, μογονεϊκές οικογένειες 

1. Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει συνημμένα 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Να είναι γονείς τεσσάρων (4) προστατευμένων τέκνων ή τριών για τις τρίτεκνες ή ενός τέκνου για τις μογονεϊκές τουλάχιστον. 

4. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες ή να έχουν την κύρια κατοικία τους στο Δήμο Λαυρεωτικής, βάση της τελευταίας φορολογικής 

δήλωσης (έντυπο Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος ή ένορκης βεβαίωσης (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής 

δήλωσης) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Λαυρεωτικής. 

5. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του. 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

7. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος). 
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8. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης)  ή αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου (σε 

περίπτωση μίσθωσης) 

9. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα κοινοποιηθεί άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Σε 

περίπτωση μη κοινοποίησης,  η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ θα καταλογίσει την οφειλή της τελευταίας πενταετίας, με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά 

περίπτωση ωφελούμενο 

 

 

     Για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 
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1. Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει συνημμένα 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Αντίγραφο της απόφασης ΚΕΠΑ σε ισχύ που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας 

4. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες ή να έχουν την κύρια κατοικία τους στο Δήμο Λαυρεωτικής, βάση της τελευταίας φορολογικής δήλωσης 

(έντυπο Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος ή ένορκης βεβαίωσης (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης) ή 

βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Λαυρεωτικής 

5. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
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7. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης)  ή αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου (σε 

περίπτωση μίσθωσης) 

8. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα κοινοποιηθεί άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Σε 

περίπτωση μη κοινοποίησης,  η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ θα καταλογίσει την οφειλή της τελευταίας πενταετίας, με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά 

περίπτωση ωφελούμενο 

      
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επικαιροποιούν το ότι εξακολουθούν να ανήκουν σε ευπαθή κοινωνική ομάδα μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.  
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Στους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς θα επιβάλλεται Τόκος Υπερημερίας 4% ετήσιο, 

στο οποίο θα επιβάλλεται χαρτόσημο 3,6%, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13 

(παρ. 3) του Κ.Τ.Χαρτοσήμου (Πολ. 1099/2004), με περίοδο χάριτος 30 ημερών από τη 

λήξη του λογαριασμού.  

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές των τελών επιβάλλεται το ανάλογο Φ.Π.Α. Σε 

περίπτωση μεταβολής του Φ.Π.Α., θα ενσωματωθεί αυτόματα στην τιμολογιακή πολιτική.  

Κατά την ψηφοφορία: 

Το μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. κ. Ιατρού Σταύρος υπερψήφισε με την 

παρατήρηση να υπάρξει αναδρομική ισχύ της τιμολογιακής πολιτικής.  

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής 

προς έγκριση και θα εφαρμοστεί αφού λάβει νομιμότητα από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύσει για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν από 

01/01/2019.» 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος 

μειοψηφίας κ. Λεβαντής Κωνσταντίνος, ο οποίος πρότεινε τα εξής: 

«1.Στην κατηγορία «4.Ταβέρνες, Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών, Καταστήματα πάσης φύσεως 

κλπ.», η χρέωση για μηνιαία κατανάλωση άνω των 3 κ.μ. από 1,20 ευρώ να μειωθεί σε 1,00 ευρώ. 

2.Στην κατηγορία «7.Ιερές Μονές», η χρέωση ανεξαρτήτως κατανάλωσης από 0,98 ευρώ να 

μειωθεί σε 0,69 ευρώ. 

3.Στην κατηγορία «9.Υδροφόρα Δήμου Λαυρεωτικής» η χρέωση των υδροφόρων με 20 ευρώ ανά 5 

κ.μ., να γίνει 0,68 ανεξαρτήτως κατανάλωσης. 

4.Στην κατηγορία «13.Μάντρες Οικοδομών» η χρέωση ανεξαρτήτως κατανάλωσης από 1,90 ευρώ 

να μειωθεί σε 1,00 ευρώ. 

5.Στο Β Μέρος που αφορά την Αποχέτευση, για τις Οικίες, η χρέωση για μηνιαία κατανάλωση 

από Ο έως 20 κ.μ. ανά μήνα από 0,43 ευρώ να μειωθεί σε 0,35 ευρώ ανά κ.μ. και για 

Πολύτεκνους, Τρίτεκνους, κλπ. αντίστοιχα από 0,22 ευρώ σε 0,18 ευρώ. 

Β. Η ενιαία τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. θα εφαρμοστεί και θα ισχύσει από τους 

λογαριασμούς που θα εκδοθούν για τις καταναλώσεις από 01.01.2019, και όχι «για λογαριασμούς 

που θα εκδοθούν από 01.01.2019» που αναφέρει η τελευταία παράγραφος της απόφασης 235/2018. 

Γ. Για όλες τις καταναλώσεις μέχρι 31.12.2018, ισχύει η παλαιά τιμολογιακή πολιτική σύμφωνα 

με τις αποφάσεις 155/2011 και 335/2011 για Δ.Ε. Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου και 

αποφάσεις 115/2011, 344/2011 και 158/2013 για Δ.Ε. Λαυρεωτικής. 

Δ. Σύμφωνα με την Απόφαση 114/11 Ιουνίου 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 

θα επιστρέψει ( με συμψηφισμό ή ακύρωση και επανέκδοση των λανθασμένων λογαριασμών) το 
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αργότερο μέχρι την έκδοση των επόμενων λογαριασμών, σε όλους τους καταναλωτές τα 

επιπλέον ποσά που χρεώθηκαν σύμφωνα με την ανακληθείσα από την απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου( 14 σε σύνολο 27 ), Απόφαση 227/2017». 

 

Το λόγο έλαβε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παρασκευής Ιωάννης, η κ. 

Μακρή Αρετούσα και ο κ. Ρόζης Σταύρος οι  οποίοι τοποθετήθηκαν  επί του θέματος  

και διατύπωσαν τις εξής παρατηρήσεις που αφορούν τις οικίες και τα καταστήματα: 

   από 0 έως 2 κυβικά: 1,21 ευρώ και όχι 1,23 ευρώ που λέει η απόφαση 

 από 3 έως 20 κυβικά: 0,57 ευρώ και όχι 0,59 ευρώ που λέει η απόφαση 

 από 21 έως 30 κυβικά: 1,04 ευρώ και όχι 1,09 ευρώ 

 από 31 έως 80 κυβικά: 1,42 ευρώ και όχι 1,80 ευρώ, και 

 από 81 κυβικά και άνω: 2,45 ευρώ και όχι 2,55 ευρώ 

Στην κατηγορία «4.Ταβέρνες, Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών, Καταστήματα πάσης φύσεως 

κλπ.», η χρέωση για μηνιαία κατανάλωση άνω των 3 κ.μ. από 1,20 ευρώ να μειωθεί σε 0,90 

ευρώ διότι το 1,20 ευρώ  είναι αύξηση της τάξης του 30-31%. 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου τοποθετήθηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι και 

πολίτες και διατυπώθηκαν επιπλέον οι εξής παρατηρήσεις: 

 Στην κατηγορία «3.Συγκροτήματα»  η  μηνιαία χρέωση  ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης θα αυξηθεί στα 2,00 ευρώ. 

 Στην κατηγορία «5.Ξενοδοχεία – Κατασκηνώσεις - Τουριστικά Καταλύματα – 

Κάμπινγκ- Κτήματα εκδηλώσεων – Παρκινγκ Σκαφών   η χρέωση ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης από 2,18 θα αυξηθεί  σε 2,54 ευρώ.            

 Την κατάργηση της 9 κατηγορίας που αφορά την υδροφόρα του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

 

Ακολούθησε ονομαστική  ψηφοφορία όπου υπερψηφίστηκε η υπ’αριθ.235/2018 

απόφαση της ΔΕΥΑΤΗΛ με τις παρατηρήσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν και τις 

συνόψισε  ο εισηγητής κ. Κωστάλας Αντώνης, πλην των παρατηρήσεων που αφορούν 

τις οικίες και τα καταστήματα που τέθηκαν από τον κ. Παρασκευή Ιωάννη την κ. Μακρή 

Αρετούσα και τον κ. Ρόζη Σταύρο. 

 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  
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Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

   Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

 Την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80, περί κινήτρων για την 

ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

από την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95. 

 Την υπ. αριθ. 225/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαυρεωτικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 44391/24512/15-07-2015 

(υπ. αριθ. πρωτ. 14867/21-07-2015 Δήμου Λαυρεωτικής) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ. αριθ. 

1614/τ.Β’/31-07-2015 Φ.Ε.Κ. 

  Την υπ. αριθ. 235/2018 απόφαση του Δ.Σ της  Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Εγκρίνει την ενιαία τιμολογιακή της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. όπως αυτή αναγράφεται στη 

υπ’αριθ.235/2018 απόφαση Δ.Σ της  Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με τις κάτωθι τροποποιήσεις: 

 

1. Στην κατηγορία «3.Συγκροτήματα»  η  μηνιαία χρέωση  ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης θα αυξηθεί στα 2,00 ευρώ.  

2.Στην κατηγορία «4.Ταβέρνες, Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών, Καταστήματα 

πάσης φύσεως κλπ.», η χρέωση για μηνιαία κατανάλωση άνω των 2 κ.μ. από 1,20 

ευρώ θα μειωθεί σε 1,00 ευρώ. 

3. Στην κατηγορία «5.Ξενοδοχεία – Κατασκηνώσεις - Τουριστικά Καταλύματα – 

Κάμπινγκ- Κτήματα εκδηλώσεων – Παρκινγκ Σκαφών   η χρέωση ανεξαρτήτως 

κατανάλωσης από 2,18 θα αυξηθεί  σε 2,54 ευρώ            

4.Στην κατηγορία «7.Ιερές Μονές», η χρέωση ανεξαρτήτως κατανάλωσης από 0,98 

ευρώ να μειωθεί σε 0,69 ευρώ. 

5. Η κατηγορία «9.Υδροφόρα Δήμου Λαυρεωτικής» να απαλειφθεί. 

6.Στην κατηγορία «13.Μάντρες Οικοδομών» η χρέωση ανεξαρτήτως κατανάλωσης 

από 1,90 ευρώ να μειωθεί σε 1,00 ευρώ. 
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7.Στο Β Μέρος που αφορά την Αποχέτευση, για τις Οικίες, η χρέωση για μηνιαία 

κατανάλωση από 0 έως 25 κ.μ. ανά μήνα από 0,43 ευρώ να μειωθεί σε 0,35 

ευρώ ανά κ.μ. και για Πολύτεκνους, Τρίτεκνους, κλπ. αντίστοιχα από 0,22 ευρώ 

σε 0,18 ευρώ. Η χρέωση αποχέτευσης θα είναι έως 25 κ.μ ανά μήνα για όλο  το 

Δήμο Λαυρεωτικής και πάνω από αυτό δεν θα υπάρξει χρέωση  αποχέτευσης 

για  τις οικίες, δηλαδή πάνω από 100 κ.μ το τετράμηνο δεν θα χρεώνεται χρήση  

αποχέτευση για τις οικίες. 

8. Η ΔΕΥΑΤΗΛ  να  επανεκδώσει με βάση την παρούσα απόφαση τους 

λογαριασμούς  που έχουν εκδοθεί με τη υπ’αριθ. απόφαση 227/2017 του 

Δημοτικού Συμβουλίου και την ορθή επανάληψη αυτής, για τις κατηγορίες 

καταναλωτών:  4,8 και 10 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και της Τ.Κ. Αγ. 

Κωνσταντίνου(ταβέρνες, καταστήματα, Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές μονάδες, 

ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Κερατέας, κτλ.). Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που θα προκύψουν για 

να επιστραφούν, θα συμψηφιστούν στους επόμενους λογαριασμούς που θα 

εκδοθούν. 

9. Με τη σημερινή απόφαση παύουν να ισχύουν  όλες οι προηγούμενες 

αποφάσεις που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΤΗΛ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σταύρος Ιατρού, Μαθιουδάκης Μιχαήλ, Κουλουβράκη 

Ιωάννα, Ρόζης Σταύρος, Μακρή Αρετούσα, Παρασκευής Ιωάννης, μειοψήφησαν ως 

προς τις   καταναλώσεις που αφορούν τις κατηγορίες σχετικά με  τις οικίες και τα 

καταστήματα. 

 
Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Λουκά Δημήτριο. 

 
 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό απόφασης 

174/2018 και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ 
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