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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του κοινωνικού τιμολογίου ΔΕΥΑΛ. 
 

Στη Λάρισα σήμερα 26 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 
συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Λάρισας στα γραφεία της, ύστερα από την 348/22-01-2018 
πρόσκληση του Προέδρου της,  όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ 2  του Νόμου 1069/80. 
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι: 
1.Απόστολος Καλογιάννης, πρόεδρος 
2.Θεόδωρος Καφφές  
3. Γεώργιος Ζαούτσος 
4.Κωνσταντίνος Διαμάντος 
5. Δημήτριος Γεωργάκης 
6.Κωνσταντίνος Καλαμπαλίκης 

7.Βασίλειος Αρχοντής 
8.Αστέριος Χλωρός 
9. Αχιλλέας Μητράκος 

  

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Πράπας και Ιωάννης Μπλέκος. 
Έχοντας απαρτία, αφού από τους ένδεκα συμβούλους είναι παρόντες οι  εννέα 
άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (άρθρο 4 παρ. 3 του 
Νόμου 1069/80).  
Στο τριακοστό πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Τροποποίηση του κοινωνικού 
τιμολογίου ΔΕΥΑΛ, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Θεόδωρος 
Καφφές εισηγείται το θέμα και αναφέρει ότι μετά από αίτημα του Συλλόγου 
τριτέκνων για ένταξη των μελών τους στο κοινωνικό τιμολόγιο, και προκειμένου να 
υπάρξει εναρμόνιση με το Δήμο Λαρισαίων σχετικά με τις κατηγορίες των 
εντασσόμενων στο κοινωνικό τιμολόγιο προτείνουμε την τροποποίηση των 
προηγούμενων αποφάσεων στα εξής σημεία: 
1) Εντάσσονται οι οικογένειες με 3 παιδιά στο κοινωνικό τιμολόγιο που έχουν 

εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και παρέχεται έκπτωση 50% για κατανάλωση μέχρι 
50 κυβικά μέτρα. 

2) Παρέχεται στου πολύτεκνους πλήρης απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης ως 
εξής: Α) Οικογένειες που έχουν έως 4 παιδιά και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ 

έκπτωση 100% στα 20 κυβικά μέτρα, 20.000 έως 40.000 50% στα 50 κ.μ.. 40.000 και 
άνω απορρίπτεται. 
Β) Οικογένειες με 5 έως 8 παιδιά και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ έκπτωση 100% 
στα 30 κυβικά μέτρα, 20.000 έως 40.000 50% μέχρι 80 κ.μ., 40.000 και άνω 
απορρίπτεται. 
Γ) Οικογένειες που έχουν πάνω από 9 παιδιά και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ 
έκπτωση 100% στα 40 κυβικά μέτρα 20.000 έως 40.000 75% έως 100 κ.μ., 40.000 
και άνω απορρίπτεται. 

Παράλληλα προτείνεται, κατόπιν της απόφασης αυτής, να συνταχθεί κανονισμός 
κοινωνικού τιμολογίου στον οποίο θα ρυθμίζονται θέματα όπως παρακάτω: 

 Θα εξετάζεται και θα εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη περίπτωση για τον πολίτη. 

 Το εισόδημα που λαμβάνεται υπ’ όψιν θα είναι το πραγματικό και όχι το 
τεκμαρτό. 

 Δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν θα συνυπολογίζονται στο εισόδημα τα 
κάθε είδους επιδόματα των ΑΜΕΑ. 

 Θα υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης μόνο σε ένα σπίτι (κύρια κατοικία) ανά 
οικογένεια. 
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 Όσοι είναι κάτω από 25 ετών θα προσκομίζουν επί πλέον Ε1 των γονέων. 

 Θα είναι αιτία απόρριψης της αίτησης οι τόκοι που αντιστοιχούν σε καταθέσεις 
άνω των 20.000 ευρώ. 

 Θα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία των αιτούντων. 
ώστε να διευκολυνθεί η επιτροπή στη λήψη των αποφάσεων ένταξης των 
δικαιούχων στο κοινωνικό τιμολόγιο, 
 Μέχρι τη σύνταξη του κανονισμού θα ισχύουν οι εκπτώσεις ανά κατηγορία όπως 
προτείνεται. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
ύστερα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΥΑΛ το οποίο 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Α/Α Κατηγορίες Οικογενειακό 

εισόδημα 

Ποσοστό 

έκπτωσης 
Όριο 

κατανάλωσης 

(ανά/δίμηνο 

1 Τρίτεκνοι έως 20.000 € 50% 50 m3 

2 Πολύτεκνες 

οικογένειες έως 4 

τέκνα 

έως 20.000 € 100% 20m3 

20.000 - 40.000 € 50% 50m3 

Άνω των 40.000 € απορρίπτεται  

3 Πολύτεκνες 

οικογένειες 5-8 

τέκνα 

έως 20.000 € 100% 30 m3 

20.000 - 40.000 € 50% 80 m3 

Άνω των 40.000 € απορρίπτεται  

4 Πολύτεκνες 

οικογένειες 9 τέκνα και 

άνω 

έως 20.000 € 100% 40 m3 

20.000 - 40.000 € 75% 100 m3 

Άνω των 40.000 € απορρίπτεται  

5 ΑΜΕΑ (67% και άνω) 

συμπεριλαμβάνονται 

νεφροπαθείς και 

διαβητικοί 

έως 35.000 € 50% 50 m3 

6 ΑΠΟΡΟΙ έως 7.000 € 100% 30 m3 

7 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ έως 10.000 € 30% 30 m3 

8 Μακροχρόνια 

άνεργοι 

έως 10.000 € 50% 30 m3 
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9 Νέοι επαγγελματίες 

έως 35 ετών, για τα 5 

πρώτα χρόνια 

(εξαιρούνται τα 

ισόγεια καταστήματα 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος) 

έως 10.000 € 50% 30m3 

 Στον Γενικό Διευθυντή αναθέτει την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την 
αποστολή της όπου απαιτείται. 
                                              ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ         
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ                                               Ακριβές αντίγραφο 
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