Βασικές αρτές και κατεσθύνσεις νέας τιμολογιακής πολιτικής
ΓΔΤΑ Γ. ΓΔΛΦΩΝ
(αριθ. 30/245/25.11.2020 – ΑΓΑ: ΩΕ2Μ46ΜΩΟΑ-4ΓΠ ΑΠΟΦΑΖ Γ ΓΔΤΑ
Γ.ΓΔΛΦΩΝ & αριθ.37/413/01.12.2020 – ΑΓΑ:ΩΘ0ΣΩ9Θ-Σ18 ΑΠΟΦΑΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΦΩΝ)
Με ηελ ππ. αξηζ. 135275/17 (ΦΔΚ 1751 Β/22-05-2017) απόθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο
Υδάησλ εγθξίζεθαλ νη γεληθνί θαλόλεο θνζηνιόγεζεο θαη ηηκνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ
ύδαηνο θαη θαζνξίζηεθαλ ηόζν ε κέζνδνο όζν θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ
θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ ύδαηνο ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ. ύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ
απόθαζε, ζθνπόο είλαη ε έγθξηζε γεληθώλ θαλόλσλ θνζηνιόγεζεο θαη ηηκνιόγεζεο ησλ
ππεξεζηώλ ύδαηνο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο θαη θαλόλσλ θαη κέηξσλ βειηίσζεο ησλ ππεξεζηώλ
απηώλ, ηεξώληαο ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο
(Οδεγία 2000/60/ΔΚ).
ην πιαίζην απηό, ε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ΓΔΥΑ Γ. Γειθώλ, εμαζθαιίδεη:
1. ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ
2. ηελ ηδηόηεηα ηνπ λεξνύ σο αγαζνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ εκεξήζησλ αλαγθώλ γηα ηελ
πγηεηλή ησλ δεκνηώλ.
3. ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ σο ζπάληνπ θπζηθνύ πόξνπ
4. ηελ ελζάξξπλζε ηεο εμνηθνλόκεζεο λεξνύ, θαζνξίδνληαο πςειή ηηκή γηα πξόζζεηε
πςειή θαηαλάισζε
5. ηελ απνθαηάζηαζε ππαξρνπζώλ αδηθηώλ κεηαμύ κεδεληθώλ θαη ρακειώλ θαηαλαιώζεσλ.
6. ηελ βησζηκόηεηα ηεο ΓΔΥΑ Γ. Γειθώλ ρσξίο ηελ ύπαξμε πςειώλ πιενλαζκάησλ, εηδηθά
ζηηο δύζθνιεο επνρέο πνπ δηακνξθώλνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο
7. ηελ δεκηνπξγία «εηδηθνύ ηακείνπ αιιειεγγύεο» γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ.
Η λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή απνηειεί κηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εμνξζνινγηζκνύ ησλ
πθηζηάκελσλ ηηκνινγίσλ ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο, κε νκαδνπνίεζε ησλ νηθηζκώλ ζε εληαίν
ηηκνιόγην αλά θαηεγνξία πδξνδόηεζεο.
Η λέα ηηκνιόγεζε ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξώλεη» θαη σο εθ ηνύηνπ επηθέξεη
ειάθξπλζε κεζνζηαζκηθά ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ (έσο
120m3 εηεζίσο) θαη κεγαιύηεξε επηβάξπλζε ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ αιόγηζηε ρξήζε
λεξνύ (άλσ ησλ 120m3 εηεζίσο).
Δμαζθαιίδεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο εππαζείο νκάδεο θαη γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο
(πνιύηεθλνη, ηξίηεθλνη, ΑΜΔΑ) κε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο ζηηο θαηαλαιώζεηο
ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζην 70%. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία «εηδηθνύ

ινγαξηαζκνύ θάιπςεο απαηηήζεσλ απόξσλ δεκνηώλ». Πξνο ηνλ ζθνπό απηό ζα
παξαθξαηείηαη εκεξεζίσο πνζνζηό ηνπ 1% από ηηο εηζπξάμεηο ησλ ηειώλ θαηαλάισζεο
λεξνύ θαη απνρέηεπζεο γηα θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ απόξσλ δεκνηώλ, νη νπνίνη ζα
πξνζδηνξηζηνύλ κε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα.
Δθαξκόδεηαη πιένλ επαγγεικαηηθό ηηκνιόγην ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Γειθώλ,
ζηε βάζε ηεο νκαδνπνίεζήο ηνπο ζε εληαίν ηηκνιόγην αλά θαηεγνξία πδξνδόηεζεο.
Η πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ επελδπηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ
κείσζε ησλ δαπαλώλ ηεο Δπηρείξεζεο (Ηιεθηξηθό Ρεύκα, Έιεγρνο δηαξξνώλ δηθηύνπ,
Έμππλα πδξόκεηξα, ρξήζε ΑΠΔ ζε αληιηνζηάζηα & βηνινγηθνύο θ.ιπ.) κε ζηόρν λα
κεηαθπιίζνπκε ζύληνκα -κεηά από λέα κειέηε- ηηο κεηώζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο.
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