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Δνημεπωηικό ζημείωμα Κοινωνικού Σιμολογίος ΓΔΤΑ ΓΗΜΟΤ ΓΔΛΦΩΝ 
(απιθ. 05/32/01.02.2022 – ΑΓΑ: ΨΔΞΞ46ΜΩΟΑ-Γ15 ΑΠΟΦΑΗ Γ ΓΔΤΑ Γ. ΓΔΛΦΩΝ  

& απιθ. 04/50/09.02.2022 – ΑΓΑ:6ΩΦΔΩ9Θ-ΦΟΒ ΑΠΟΦΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Γ. ΓΔΛΦΩΝ) 

 
Με ηελ αξηζ. 05/32/01.02.2022 απόθαζε ηνπ ΓΣ ηεο ΓΔΥΑ Γήκνπ Γειθώλ, ε νπνία εγθξίζεθε από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γ. Γειθώλ, εμεηδηθεύηεθε ε αξηζκ. 30/245/25-11-2020 (ΑΓΑ:ΩΕ2Μ46ΜΩΟΑ-4ΓΠ) Απόθαζε ηνπ 

Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Γ. Γειθώλ πεξί Ψήθηζεο Τηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο θαη θαζνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα ηνπ Κνηλωληθνύ 

Τηκνινγίνπ ωο εμήο: 

α) Σηηο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο παξέρεηαη έθπηωζε 70% γηα ηα πξώηα 60 Μ3 αλά 4κελν ε νπνία θαη ζα ηζρύεη κέρξη 

θαη ηελ ελειηθίωζε ηωλ ηέθλωλ (18 έηνο ή 25 έηνο εθόζνλ ζπνπδάδεη, ή είλαη ζηξαηεπκέλνο) ηεο νηθνγέλεηαο 

(δειαδή ζηελ πεξίπηωζε πνπ ην πξώην ηέθλν ελειηθηωζεί παύεη αλ ηζρύεη ην κέηξν ηεο έθπηωζεο). 

β) Σηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ωο θαη πέληε ηέθλα, ζηνπο λεθξνπαζείο δεκόηεο θαη ζηνπο ηεηξαπιεγηθνύο 

– παξαπιεγηθνύο θαη όζνη έρνπλ αλαπεξία 50% θαη άλω, παξέρεηαη έθπηωζε 70% γηα ηα πξώηα 80 Μ3/4κελν, ε 

νπνία θαη ζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ελειηθίωζε ηωλ ηέθλωλ (18 έηνο ή 25 έηνο εθόζνλ ζπνπδάδεη, ή είλαη 

ζηξαηεπκέλνο) ηεο νηθνγέλεηαο (δειαδή ζηελ πεξίπηωζε νηθνγέλεηαο κε 4 παηδηά, όπνπ ζα ππάξρεη ελειηθίωζε ηνπ 

1νπ ηέθλνπ, ε νηθνγέλεηα ζα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηωλ 3ηέθλωλ γηαηί ζα έρεη απνρωξήζεη έλα κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη από 4ηεθλε ζα είλαη ηξίηεθλε). 

γ) Σηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ έμη ηέθλα παξέρεηαη έθπηωζε 70% γηα ηα πξώηα 100 Μ3/4κελν, ε νπνία 

θαη ζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ελειηθίωζε ηωλ ηέθλωλ (18 έηνο ή 25 έηνο εθόζνλ ζπνπδάδεη, ή είλαη ζηξαηεπκέλνο) ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

δ) Σηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ επηά ηέθλα παξέρεηαη έθπηωζε 70% γηα ηα πξώηα 120 Μ3/4κελν, ε νπνία 

θαη ζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ελειηθίωζε ηωλ ηέθλωλ (18 έηνο ή 25 έηνο εθόζνλ ζπνπδάδεη, ή είλαη ζηξαηεπκέλνο) ηεο 

νηθνγέλεηαο. θ.ν.θ. 

Οη πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο, νη λεθξνπαζείο θαη νη ηεηξαπιεγηθνί – παξαπιεγηθνί θαη όζνη έρνπλ αλαπεξία 67% θαη 

άλω, αθόκε θαη κεηά ηελ ελειηθίωζε ηωλ ηέθλωλ ηνπο παξέρεηαη ηηκήο έλεθελ έθπηωζε 70% γηα ηα πξώηα 70 

Μ3/4κελν, απνθιεηζηηθά ζηνπο ίδηνπο. 

 

Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά: 

 

Νεθξνπαζείο 

1) Βεβαίωζε κνλίκνπ θαηνίθνπ ή Δ1 

2) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

3) Φωηνηππία ηαπηόηεηαο 

4) Βεβαίωζε Ννζνθνκείνπ (Γειηίν Αζζελή) 

5) Λνγαξηαζκόο Νεξνύ 

 

Τεηξαπιεγηθνί/Παξαπιεγηθνί - αλαπεξία άλω ηνπ 50% 

1) Βεβαίωζε κνλίκνπ θαηνίθνπ ή Δ1 

2) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

3) Φωηνηππία ηαπηόηεηαο 

4) Τειεπηαίνο Λνγαξηαζκόο λεξνύ 

5) Βεβαίωζε αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ) 

6) Υπεύζπλε Γήιωζε πεξί ζπγθαηνίθεζεο ή κε πξνζώπωλ κε ηνλ αηηνύληα 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα εηδηθά ηηκνιόγηα ιόγω αλαπεξίαο ηζρύνπλ θαη γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ή ελειίθνπο δηθαζηηθά 

ζπκπαξαζηαηνύκελνπο πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζηελ νηθία ηνπ θαηαλαιωηή γνλέα ή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ. 

 

 

 



Πνιύηεθλνη κε 4-5 παηδηά 

1) Βεβαίωζε κνλίκνπ θαηνίθνπ ή Δ1 

2) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

3) Βεβαίωζε Σπιιόγνπ Πνιπηέθλωλ 

4) Τειεπηαίνο Λνγαξηαζκόο Νεξνύ 

 

Πνιύηεθλνη κε 6 παηδηά θαη πάλω 

1) Βεβαίωζε κνλίκνπ θαηνίθνπ ή Δ1 

2) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

3) Βεβαίωζε Σπιιόγνπ Πνιπηέθλωλ 

4) Βεβαίωζε ζπνπδώλ (ΑΔΙ-ΤΔΙ) γηα ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ ή βεβαίωζε ζηξαηηωηηθήο αξρήο γηα ηέθλα πνπ 

ππεξεηνύλ ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό (κέρξη ην 25
ν
 έηνο ειηθίαο από ην 6

ν
 παηδί θαη άλω)  

5) Τειεπηαίνο Λνγαξηαζκόο Νεξνύ 

 

Τξίηεθλνη 

1) Βεβαίωζε κνλίκνπ θαηνίθνπ ή Δ1 

2) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

3) Βεβαίωζε ζπνπδώλ (ΑΔΙ-ΤΔΙ) γηα ηέθλα πνπ ζπνπδάδνπλ ή βεβαίωζε ζηξαηηωηηθήο αξρήο γηα ηέθλα πνπ 

ππεξεηνύλ ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό (κέρξη ην 25
ν
 έηνο ειηθίαο ηνπ πξώηνπ παηδηνύ)  

4) Τειεπηαίνο Λνγαξηαζκόο Νεξνύ 

 

Δηδηθό ηηκνιόγην θνηλωληθώλ & εππαζώλ νκάδωλ (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαηαβάιινπλ ινγαξηαζκό λεξνύ ή 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία δηαθαλνληζκνύ) πνπ αθνξά: 

 απόξνπο 

 καθξνρξόληα αλέξγνπο (άλεξγνη άλω ηνπ έηνπο) 

 

Γηθαηνύρνη γηα ηελ ελ ιόγω έληαμε ζην εηδηθό θνηλωληθό ηηκνιόγην είλαη νη έρνληεο νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ωο 

8.000,00 €, ην νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά 1.000,00 € γηα ην πξώην ηέθλν, θαηά 2.000,00 € γηα όζνπο έρνπλ δύν 

ηέθλα, θαηά 4.000,00 € γηα όζνπο έρνπλ ηξία ηέθλα θαη θαηά 6.000,00 € γηα όζνπο έρνπλ ηέζζεξα ηέθλα θαη θαηά 

1.000,00 € επηπιένλ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηωλ πέληε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα ηέθλα είλαη θάηω ηωλ 18 εηώλ, ή 

εθόζνλ ζπνπδάδνπλ ή εθηεινύλ ηελ ζηξαηηωηηθή ηνπο ζεηεία είλαη ωο 24 εηώλ.  

 

Γηθαηνινγεηηθά 

1) Βεβαίωζε κνλίκνπ θαηνίθνπ ή Δ1 

2) Φνξνινγηθή Γήιωζε Δ1, Δ9, Δθθαζαξηζηηθό Δθνξίαο 

3) Κάξηα Αλεξγίαο (εθηύπωζε από ζύζηεκα α) Απνδεηθηηθό Αλαλέωζεο θαη β) Βεβαίωζε) 

4) Τειεπηαίνο Λνγαξηαζκόο Νεξνύ 

5) Υπεύζπλε Γήιωζε γηα πεξηπηώζεηο ζπγθαηνίθεζεο κε πξνζηαηεπόκελα ή κε κέιε (ην έληππν ζα δίλεηαη από ηελ 

επηρείξεζε) 

 

Με βάζε ηα αλωηέξω θαιείζηε άκεζα λα πξνζθνκίζεηε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

θνηλωληθνύ ηηκνινγίνπ ζηελ νπνία αλήθεηε. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

 Η μη πποζκόμιζη ηων απαπαίηηηων δικαιολογηηικών από ςθιζηάμενοςρ σπήζηερ κοινωνικού ηιμολογίος 

θα ζςνεπάγεηαι αςηοδίκαια ηην απένηαξή ηοςρ από αςηό 

 Οι πποηεινόμενερ πςθμίζειρ ιζσύοςν για ένα μόνο ςδπόμεηπο     

 Σα Γικαιολογηηικά θα επικαιποποιούνηαι εηηζίωρ 

 

 

Ο Πξόεδξνο ΓΣ ηεο ΓΔΥΑ Γ. Γειθώλ 

Σωηήξηνο Ι. Σωηεξόπνπινο 


