Δ.Ε.Υ.Α. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Κλίμακα 6μηνης κατανάλωσης

Ευρώ

1-100

0,21

101-200

0,25

201-300

0,30

301-350

0,35

351-400

0,40

401-450

0,45

451-500

0,50

501-9999

1,00

Οι πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά και άνω θα έχουν έκπτωση 50% επί της
χρέωσης του καταναλισκόμενου ύδατος καθώς επίσης και στους καταναλωτές που
έχουν αποδεδειγμένη αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (εργοστάσια - βιομηχανίες κ.λ.π.)
Κλίμακα 6μηνης κατανάλωσης

Ευρώ

1-100

0,39

101-200

0,45

201-300

0,51

300-9999

0,90

3. ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ –ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΝ ΓΕΝΕΙ

0,21 ευρώ το κυβικό

4. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ
Ποσοστό 50 % επί της καθαρής αξίας του νερού

5. ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ
Πάγιο ύδρευσης 10,00 ευρώ + ΦΠΑ
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Πάγιο αποχέτευσης 10,00 ευρώ + ΦΠΑ

6. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ : Οικίες 140,00 ευρώ με ΦΠΑ
+ Υδρόμετρο 30,00 ευρώ με ΦΠΑ
Εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, καταστήματα κλπ να παραμείνει
300,00 ευρώ + ΦΠΑ
+ Υδρόμετρο 30,00 ευρώ με ΦΠΑ
Βουστάσια, πτηνοτροφία, και εν γένει κτηνοτροφικές μονάδες να
παραμείνει 160 ευρώ + ΦΠΑ
+ Υδρόμετρο 30,00 ευρώ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : Για όλες τις κατηγορίες ακινήτων 400,00 ευρώ με ΦΠΑ,
εκτός των περιοχών όπου δεν υπάρχει (Ε.Ε.Λ) 150,00 + ΦΠΑ

7. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
Σύμφωνα με το Ν. 1069/80 άρθρο 11,
Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και
αποχετεύσεως
1. Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων
επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως
και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από τής 1ης Ιανουαρίου του επομένου της
συστάσεώς των έτους πρόσθετον ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις ποσοστόν
80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος, το αυτό τέλος επιβάλλεται και
εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113): «Παρατείνεται για
μια δεκαετία από την κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του προσθέτου ειδικού
τέλους, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ
191 Α')».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Κατά το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 3013/2002 (Α 102) : « Παρατείνεται για
μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού
τέλους 80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α. , που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11
του ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α’».
Το κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλος βεβαιούται και εισπράττεται υπό της
επιχειρήσεως κατά τα ορισθησόμενα υπό του κανονισμού λειτουργίας και διαχειρίσεως
αυτής.
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8. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Σύμφωνα με την 1016358/800/0016
244/Β/2005) στην παράγραφο 6.1 :

Υπουργική

Απόφαση

(ΦΕΚ

Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το
Δημόσιο, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/74
(ΚΕΔΕ) όπως ισχύει, μειώνεται και ορίζεται σε ένα (1%)τοις εκατό για κάθε
μήνα καθυστέρησης, μέχρι την ημερομηνία καταβολή τους.
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