
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 8/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Φαιστού . 

Αριθ.Αποφ 60/2022 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 15-4-2022 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Φαιστού, ύστερα από την υπ’αρ. πρωτ.: 3291/11-04-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Νικολιδάκης Γρηγόριος 

2.Κωνσταντουλάκης Αντώνιος (αν. μέλος) 

3.Καργάκης Νικόλαος 

4.Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

5. Νικολακάκης Ιωάννης 

6.Μαθιουδάκης Ιωάννης 

7.Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας (αν. μέλος) 
 

                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

            ΟΥΔΕΙΣ 
 

 

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος κ. Κοσμαδάκη Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
        Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν από την ΔΕΥΑ Φαιστού οι κ. 
Ορφανουδάκης Εμμανουήλ, κ. Μιχαηλίδης Μιχαήλ και ο κ. Χρονάκης Στυλιανός για 
τις εισηγήσεις και διευκρινήσεις του  1ου ,2ου και 9ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης τέθηκε το ζήτημα της  συζήτησης του  1ου  
και 2ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω συνάφειας να συζητηθούν μαζί . 

Ομόφωνα  αποφάσισαν να συζητηθούν. 
Στη συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση προέκυψε αντιπαράθεση 

μεταξύ των μελών Νικολάου Καργάκη  και Αχιλλέα Ρομπογιαννάκη στο πλαίσια τις 
οποίας  ακολούθησε έντονη συζήτηση στην οποία εκφράστηκε χαρακτηρισμός από  
μέρους του Νικολάου Καργάκη   και ακολούθως πριν την ολοκλήρωση  της 
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συζήτησης του  1ου και 2ου θέματος  αποχώρησαν τα μέλη  κ. Νικολακάκης Ιωάννης, 
κ. Μαθιουδάκης Ιωάννης και κ. Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας, σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας. 

 
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
 

Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης:  Έγκριση της υπ’ άρ. 07/2022 ( ΑΔΑ: ΡΑ4ΥΩΟΕΣ5-ΣΔ8) 
απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με τίτλο   «Τροποποίηση των τιμολογίων των υπηρεσιών 
ύδρευσης αι αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ» .       

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Νικολιδάκης Γρηγόριος, έδωσε το 

λόγο στον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Φαιστού κ. Ορφανουδάκη Εμμανουήλ για την 
εισήγηση  του 2ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με την 
υπ’αρ. 07/2022 ( ΑΔΑ: ΡΑ4ΥΩΟΕΣ5-ΣΔ8) απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ , που έχει ως εξής : 

 
Λαμβάνονται υπόψη: 

1. Όλα όσα αναφέρει ο Ν. 1069/80 μετά και την 

τροποποίηση του με τον Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31-

07-2017) και ειδικότερα τα άρθρα 10, 25 και 26 που 

αναφέρονται στα τιμολόγια και την διαφοροποίηση των 

τελών, λαμβάνοντας πάντα και την μελέτη κόστους – 

οφέλους της επιχείρησης του εδαφίου ε΄ της § 2 του 

άρθρου 5. 

2. Την απόφασή του το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Φ για την έγκριση 

του επιχειρησιακού προγράμματος δράσης 2021-2025 

συνοδευόμενο από μελέτη βιωσιμότητας σύμφωνα με τις 

επιταγές που θέτει ο Ν. 1069/80 και ειδικότερα το 

εδάφιο γ, § 2 άρθρο 5 του Ν. 1069/80. 

3. Την μελέτη κοστολόγησης - τιμολόγησης ύδρευσης της 

ΔΕΥΑ Φαιστού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 2021-2025 (Μέρος Α και 

Β) της ΔΕΥΑ Φαιστού, όπως αυτό προβλέπεται από το 

εδάφιο γ, § 2 άρθρο 5 Ν. 1069/80 και αποσκοπεί στη 

σωστή λειτουργία της επιχείρησης με την κάλυψη του 

λειτουργικού κόστους, τον σχεδιασμό για την υλοποίηση 

των έργων, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα 

οικονομικά δεδομένα που παρουσιάζει η επιχείρηση και 

θέσπιση των αναγκαίων πολιτικών για την υλοποίηση 

του. 

4. Την αριθ. οικ. 135275/22-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-

2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί 

έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης 

υπηρεσιών ύδατος, μέθοδος και διαδικασίες για την 

ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες 
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χρήσεις του, επιβάλλεται όπως όλοι οι φορείς ύδρευσης 

προβούν σε προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού 

κόστους, ακολουθώντας την μεθοδολογία που προβλέπει η 

ίδια η ΚΥΑ αναλυτικά: 

Το γενικό πλαίσιο των υπηρεσιών για τους γενικούς κανόνες 

τιμολόγησης υπηρεσιών παροχής νερού ύδρευσης και 

υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων 

περιγράφεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ, όπου τα βασικά 

χαρακτηριστικά είναι: 

 

• Η τιμολογιακή πολιτική εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση 

του κόστους και μακροχρόνια βιωσιμότητα των 

επενδύσεων στον αστικό κύκλο. 

 

 Οι γενικοί κανόνες τιμολόγησης περιέχονται στο άρθρο 9 

της ΚΥΑ με τα βασικά χαρακτηριστικά να είναι τα ακόλουθα: 

• Η τιμολόγηση από τους παρόχους των υπηρεσιών παροχής 

νερού ύδρευσης (πάγια ή/και  ογκομετρική χρέωση) 

και αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων καθορίζεται 

με στόχο τα συνολικά τους έσοδα  να καλύπτουν το 

συνολικό κόστος του συγκεκριμένου παρόχου.  

•  Ο τρόπος τιμολόγησης των τελικών χρηστών γίνεται 

βάσει της μεθόδου τιμολόγησης κατά αύξουσες 

κλίμακες. Τα τέλη βάσει της μεθόδου αυτής, 

αποτελούνται από ένα σταθερό τέλος και ένα 

μεταβλητό τέλος ανά μονάδα όγκου νερού (ογκομετρική 

χρέωση ανά κυβικό μέτρο κατανάλωσης νερού) 

Το σταθερό τέλος εκτιμάται έτσι ώστε να αντανακλά και να 

ανακτά το πάγιο/ σταθερό κόστος κάθε παρόχου και 

εφαρμόζεται με σταθερή χρέωση ανά μετρητή νερού 

Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας 

λυμάτων στις οποίες απορρίπτονται βιομηχανικά υγρά 

απόβλητα, ο τρόπος τιμολόγησης των χρηστών λαμβάνει υπόψη 

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών υγρών 

αποβλήτων (ρυπαντικό φορτίο) 

• Κάθε πάροχος ορίζει περισσότερες της μίας αύξουσες 

κλίμακες κατανάλωσης και αντιστοίχως αυξανόμενα 

κλιμάκια τελών ογκοχρέωσης, προκειμένου να 

αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση και να 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση του νερού 
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H πρώτη κλίμακα κατανάλωσης αντιστοιχεί στις βασικές 

ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού.  

Για το μέρος εκείνο του πληθυσμού που ανήκει στις 

ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, 

παρ. 4 του ν. 4019/2011, όπως ισχύει, καθορίζονται 

ευνοϊκότερες τιμές χωρίς να ανατρέπεται η λειτουργία της 

τιμής ως μέσου αποτροπής της σπατάλης νερού.  

Το ύψος των τελών που αντιστοιχεί στην υψηλότερη κλίμακα 

κατανάλωσης ορίζεται σε επίπεδα που αποθαρρύνουν την 

υπερβολική κατανάλωση. 

Σε κάθε περίπτωση, πιθανά κενά ανάκτησης κόστους που θα 

προκύψουν θα καλύπτονται από τους υπόλοιπους χρήστες 

ύδατος του παρόχου 

 

Με την εν λόγω εισήγηση, επιδιώκεται κατά κύριο λόγο η 

ορθολογικότερη τιμολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη, την 

ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1069/80), όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί με τον Ν. 4483/2017, την ΚΥΑ με αριθ. 

135275/22-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1751/22-05-2017), καθώς και τις 

ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. 

Παράλληλα επιδιώκεται να ορισθεί σε μία απόφαση η νέα 

προτεινόμενη τιμολόγηση, ώστε να αποτελεί εύχρηστο 

εργαλείο για την ίδια την επιχείρηση. 

Ειδικότερα η εισήγηση που κατατίθεται περιλαμβάνει 

προτάσεις τιμολόγησης για τα κάτωθι και σύμφωνα με το 

Ν.1069/80 και το αρ. 10 που αναφέρει τους πόρους της 

επιχείρησης. 

 

Αναλυτικά προτείνεται να προσαρμοσθεί: 

 

1. Περ. ε) αρ. 10 ν.1069/80 ¨το πάγιο τέλος 

για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου 

κόστους λειτουργίας  του δικτύου ύδρευσης 

και αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 

του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)¨. 

 

• Το πάγιο τέλος ύδρευσης προτείνεται να 

προσαρμοσθεί στα 3,00 €/μήνα για τους 

οικιακούς χρήστες. 

• Το πάγιο τέλος ύδρευσης για το Δημόσιο, 

ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ξενοδοχεία – Τουριστικά 

καταλύματα και Επαγγελματίες προτείνεται 

να προσαρμοσθεί στα 5,00 €/μήνα. 

ΑΔΑ: 6ΚΙΙΩΗ1-ΝΙΘ



•   Το πάγιο τέλος ύδρευσης για, Ελαιουργεία και 

Σφαγεία προτείνεται να προσαρμοσθεί στα 40,00 

€/μήνα. 

Με την εν λόγω αναπροσαρμογή το πάγιο θα καλύπτει πλήρως 

την ετοιμότητα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.  

 

2. Περ.ι) αρ. 10 ν.1069/80  το τέλος 

αντικατάστασης υδρομετρητή. 

 

Το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου προτείνεται να 

προσαρμοσθεί σε 0,75 €/μήνα. 

 

 

3. Περ. στ) αρ. 10 ν.1069/80   το τέλος χρήσης 

υπονόμου. 

 

Το τέλος χρήσης υπονόμων που προτείνεται να μειωθεί και 

να προσαρμοσθεί σε 60% επι της καταναλισκόμενης αξίας 

νερού, όπου υφίσταται δίκτυο υπονόμου λημμάτων 

ανεξάρτητου σύνδεσης και μόνο για τις περιοχές που η ΔΕΥΑ 

Φαιστού έχει αποδέκτη συλλογής των λυμάτων. 

 

4. Περ ζ) αρ. 10 ν.1069/80   το τέλος χρήσης 

δικτύων αποχέτευσης -ομβρίων, 

 

Το τέλος όμβριων προτείνεται σε 30% επί της αξίας νερού 

και θα αφορά σε όλους τους υπόλοιπούς καταναλωτές που δεν 

επιβάλλεται το τέλος χρήσης υπονόμου. 

Μέχρι την περάτωση και με την ολοκλήρωση των δικτύων 

λυμάτων που είναι συνδεδεμένα με τις ΕΕΛ στις κατά τόπου 

περιοχές , και μετα από βεβαίωση  της λειτουργίας του 

δικτύου υπονόμου, ο καταναλωτής θα σταματήσει να 

χρεώνεται το τέλος οβρίων 30% και θα χρεώνεται στο τέλος 

χρήσης υπονόμου 60% για τους επόμενους λογαριασμούς 

 

5. Περ ια) αρ 10 ν.1069/80    η δαπάνη μετατόπισης 

αγωγών διακλάδωσης και συνδέσεων ύδρευσης 

ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών 

εργασιών. 

 

• Το τέλος μεταφοράς – μετατόπισης παροχής 

ύδρευσης ή αποχέτευσης προτείνεται να 

παραμείνει σε 26,90 € ανά μέτρο. 
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• Το τέλος ανύψωση – καταβίβαση παροχής ύδρευσης 

ή αποχέτευσης προτείνεται να παραμείνει σε 

50,00 € ανά μέτρο. 

• Το τέλος διακοπής ύδρευσης προτείνεται να 

παραμείνει 18,00 € και να εφαρμόζετε μόνο 

όταν αφαιρείται το υδρόμετρο λόγο μη 

εξόφλησης οφειλών.  

• Το τέλος ελέγχου υδρομετρητή προτείνεται να 

παραμείνει 10,00 € σε περίπτωση δικαίωσης 

του πελάτη θα γίνεται πίστωση του πελάτη. 

• Το τέλος επανασύνδεσης παροχής ύδρευσης 

προτείνεται να παραμείνει 35,00 

€. 

• τέλος σύνδεσης ύδρευσης παροχής ύδρευσης 

προτείνεται να παραμείνει 50,00 €. 

• το τέλος εκκένωσης λυμάτων από βυτιοφόρα 

στις ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Φαιστού, προτείνεται 

να παραμείνει 10,00 € ανά εκκένωση 

οχήματος . 

 

 

 

6. Περ γ) αρ 10 ν.1069/80    η δαπάνη 

διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό 

ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

• τέλος διακλάδωσης υδροδότησης  

προτείνεται να παραμείνει 200,00 € . 

• τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης 

προτείνεται να παραμείνει 200,00 € . 

 

7. Περ β) ν.1069/80    το τέλος σύνδεσης με 

το δίκτυο αποχέτευσης, 

προτείνεται να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με τα παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

Οικίες  

(περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες) 

 

0,91 €  

ανά τετραγωνικό μέτρο  

ολικής επιφάνειας 

ορόφων χωρίς το 
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υπόγειο 

Επαγγελματικές στέγες  

(περιλαμβάνει επαγγελματικές 

κατηγορίες χρήσεων) 

1,20 €  

ανά τετραγωνικό μέτρο  

ολικής επιφάνειας 

ορόφων χωρίς το 

υπόγειο 

Επαγγελματικές στέγες τουριστικών 

(περιλαμβάνει τις επαγγελματικές 

κατηγορίες χρήσεων Ξενοδοχείων, 

τουριστικών καταλυμάτων και 

εστιατορίων) 

2,00 €  

ανά τετραγωνικό μέτρο  

ολικής επιφάνειας 

ορόφων χωρίς το 

υπόγειο 

 

 

8. Περ. η) αρ. 10 ν.1069/80   η αξία του νερού που 

καταναλώνεται 

 

Προτείνεται να προσαρμοσθούν οι κλίμακες, έτσι ώστε να 

περιλαμβάνουν όλα όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ περί 

έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης 

υπηρεσιών ύδατος (ΦΕΚ Β 1751/22-05-2017), όπου λαμβάνεται 

ειδική μέριμνα για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και τις 

ειδικές κατηγορίες πολιτών, και για τις περιοχές που 

υδρεύονται από πηγές, παράλληλα με δεδομένο οτι έληξε ο 

χρόνος επιβολής του  ειδικού τέλους 80% του άρθρο 11 ν. 

1069/80 οπότε σταματάει η επιβολή του, σύμφωνα και με 

έγγραφο της αποκεντρωμένης Δ/ση Κρήτης. 

Προς τον σκοπό αυτό πιστεύουμε ότι οι κλίμακες των 

τιμολογίων για τη  αξία του νερού που καταναλώνεται 

προτείνεται να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 

Κωδ.Τιμ.   
Τιμολόγηση των υπηρεσιών 

χρηστών ανά μήνα 
  

Α1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Οικιακοί χρήστες Δήμου 

Φαιστού (όλες οι Δ.Ε. εκτός 

των οικισμών Καμάρες, 

Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί) 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,32 €  
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  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,54 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,08 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,80 €  

Α2   

Επαγγελματικοί χρήστες - 

Αγροικίες Δήμου Φαιστού - 

(περιλαμβάνει όλες τις 

επιχειρήσεις, αγροτικές και 

κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, αγροικίες - 

περιβόλια  - στάβλους 

ιδιοκατανάλωσης, οικόσιτα) 

-  σε όλες οι Δ.Ε. εκτός 

των οικισμών Καμάρες, 

Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί. 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 10,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,63 €  

  2η κλίμακα  
10,00 - 50,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,08 €  

  3η κλίμακα  
50,00 Μ3 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,80 €  

Α3   

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

Ενοικιαζόμενα δωματια, 

Δήμου Φαιστού  (σε όλες οι 

Δ.Ε. εκτός των οικισμών 

Καμάρες, Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί) 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 10,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,72 €  

  2η κλίμακα  
10,00 - 75,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,08 €  

  3η κλίμακα  
75,00 Μ3 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,80 €  

Α4   

Ελαιουργεία και παραγωγη 

σκυροδεματος, Δήμου Φαιστού 

(σε όλες οι Δ.Ε. εκτός των 

οικισμών Καμάρες, Ζαρού, 

Βορίζια, Καλοχωραφίτης & 

Κισσοί) 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 100,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,54 €  

  2η κλίμακα  
100,00 > Μ3ανά μήνα 

                        

1,80 €  

Α5 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Πολυτεκνοι και ατομα με 

αναπηρία από 75% και άνω, 

Οικιακοί χρήστες (ιδοκτητες 

και μισθωτές μονο για ένα 

 Τιμή  
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υδρομερο που είναι η κυρια 

κατοικία τους) με μείωση 

40%, σε όλες οι Δ.Ε. εκτός 

των οικισμών Καμάρες, 

Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί) 

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,19 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,32 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,65 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,08 €  

Α6 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

3τεκνοι Οικιακοί χρήστες 

Δήμου Φαιστού  (ιδοκτητες 

και μισθωτές μονο για ένα 

υδρομερο που είναι η κυρια 

κατοικία τους) με μείωση 

30%, σε όλες οι Δ.Ε. εκτός 

των οικισμών Καμάρες, 

Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,23 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,38 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,76 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,26 €  

Α7 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Εργοταξιακό,  σε όλες οι 

Δ.Ε. εκτός των οικισμών 

Καμάρες, Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,40 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

2,00 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

2,40 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

2,70 €  

Β1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Οικιακοί χρήστες μονο για 

τους Οικισμούς (Ζαρού, 

Βορίζια, Καλοχωραφίτης, 

Κισσοί, Καμάρες). 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,23 €  

  2η κλίμακα  7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα                         
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0,38 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,76 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,26 €  

Β2 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Εργοταξιακό, Επαγγελματικοί 

χρήστες,  Ξενοδοχέια, 

Ελαιουργεία,  (περιλαμβάνει 

όλες τις επιχειρήσεις, 

αγροτικές και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, αγροικίες - 

περιβόλια  - στάβλους 

ιδιοκατανάλωσης, οικόσιτα)  

μονο για τους Οικισμούς 

,Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης, Κισσοί, 

Καμάρες. 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 10,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,44 €  

  2η κλίμακα  
10,00 - 50,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,76 €  

  3η κλίμακα  
50,00 Μ3 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,26 €  

Β3 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Πολυτεκνοι Οικιακοί χρήστες 

και ατομα με αναπηρία από 

75% και άνω (ιδοκτητες και 

μισθωτές μονο για ένα 

υδρομερο που είναι η κυρια 

κατοικία τους) με μείωση 

40% μονο για τους Οικισμούς 

(Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης, Κισσοί, 

Καμάρες). 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,14 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,23 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,45 €  

  

4η κλίμακα  

  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

0,76 €  

Β4 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

3τεκνοι Οικιακοί χρήστες  

(ιδοκτητες και μισθωτές 

μονο για ένα υδρομερο που 

είναι η κυρια κατοικία 

τους) με μείωση 30%,  μονο 

για τους Οικισμούς Ζαρού, 

Βορίζια, Καλοχωραφίτης, 

Κισσοί, Καμάρες. 

 Τιμή  

  1η κλίμακα   0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα                         
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0,16 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,26 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,53 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

0,88 €  

Γ1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που 

ανηκουν στο κράτος, 

Δημοτικά Σφαγεία,  (Γενικά 

σε όλες τις Δ.Ε.) 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,40 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

2,00 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

2,40 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

2,70 €  

 

Σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν εμπεριέχεται ο ΦΠΑ.  

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ολοκληρώθηκε η πρόταση των 

τιμολογίων  της ΔΕΥΑ Φαιστού στο σύνολο των υπηρεσιών 

της, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με ισχύ για όλους 

τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν από 01/01/2022 και την 

κατάργηση των προηγούμενων αποφάσεων τιμολογήσεων.  

 

Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της  επιχείρησης σύμφωνα 

με τα παραπάνω και  έπειτα από πρόταση του Προέδρου  να 

αποφασίσει.  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος μετά την αναφορά της αρμόδιας 

υπηρεσίας και την εισήγηση του Αναπληρωτή. Διευθυντή 

προτείνει: 

 

1. Την έγκριση τροποποίησης των παραπάνω τιμολόγιων των 
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕΥΑ Φαιστού 

αρχής γενομένης από 01/01/2022. 

 

2. Την κατάργηση όλων των προηγούμενων αποφάσεων 

τιμολόγησης.  

 

3. Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για οτιδήποτε σχετικό. 
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ΤΟ Δ.Σ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση τροποποίησης των τελών των υπηρεσιών 

ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕΥΑ Φαιστού για τους 

λογαριασμούς που θα εκδοθούν αρχής γενομένης από 

01/01/2022 σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα. 

 

2. Την κατάργηση όλων των προηγούμενων αποφάσεων 

τιμολόγησης. 
 

3.Την αποστολή προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Φαιστού προς έγκριση σύμφωνα με τον Ν. 4674/20 άρθ. 11 

παρ. 5. 

 

4. Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για οτιδήποτε σχετικό. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Περ. ε) αρ. 10 ν.1069/80 ¨το πάγιο τέλος 

για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου 

κόστους λειτουργίας  του δικτύου ύδρευσης 

και αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 11 

του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)¨. 

 

• Το πάγιο τέλος ύδρευσης προτείνεται να 

προσαρμοσθεί στα 3,00 €/μήνα για τους 

οικιακούς χρήστες. 

• Το πάγιο τέλος ύδρευσης για το Δημόσιο, 

ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ξενοδοχεία – Τουριστικά 

καταλύματα και Επαγγελματίες προτείνεται 

να προσαρμοσθεί στα 5,00 €/μήνα. 

• Το πάγιο τέλος ύδρευσης για, Ελαιουργεία 

και Σφαγεία προτείνεται να προσαρμοσθεί 

στα 40,00 €/μήνα. 

 

2. Περ.ι) αρ. 10 ν.1069/80  το τέλος 

αντικατάστασης υδρομετρητή. 

 

Το τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου προτείνεται να 

προσαρμοσθεί σε 0,75 €/μήνα. 
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3. Περ. στ) αρ. 10 ν.1069/80   το τέλος 

χρήσης υπονόμου. 

 

Το τέλος χρήσης υπονόμων που προτείνεται να μειωθεί και 

να προσαρμοσθεί σε 60% επι της καταναλισκόμενης αξίας 

νερού, όπου υφίσταται δίκτυο υπονόμου λημμάτων 

ανεξάρτητου σύνδεσης και μόνο για τις περιοχές που η ΔΕΥΑ 

Φαιστού έχει αποδέκτη συλλογής των λυμάτων. 

 

 

4. Περ ζ) αρ. 10 ν.1069/80   το τέλος χρήσης 

δικτύων αποχέτευσης -ομβρίων, 

 

Το τέλος όμβριων προτείνεται σε 30% επί της αξίας νερού 

και θα αφορά σε όλους τους υπόλοιπούς καταναλωτές που δεν 

επιβάλλεται το τέλος χρήσης υπονόμου. 

Μέχρι την περάτωση και με την ολοκλήρωση των δικτύων 

λυμάτων που είναι συνδεδεμένα με τις ΕΕΛ στις κατά τόπου 

περιοχές , και μετα από βεβαίωση  της λειτουργίας του 

δικτύου υπονόμου, ο καταναλωτής θα σταματήσει να 

χρεώνεται το τέλος οβρίων 30% και θα χρεώνεται στο τέλος 

χρήσης υπονόμου 60% για τους επόμενους λογαριασμούς 

 

5. Περ ια) αρ 10 ν.1069/80    η δαπάνη 

μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και 

συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης 

υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών. 

 

• Το τέλος μεταφοράς – μετατόπισης 

παροχής ύδρευσης ή αποχέτευσης 

προτείνεται να παραμείνει σε 

26,90 € ανά μέτρο. 

• Το τέλος ανύψωση – καταβίβαση 

παροχής ύδρευσης ή αποχέτευσης 

προτείνεται να παραμείνει σε 

50,00 € ανά μέτρο. 

• Το τέλος διακοπής ύδρευσης 

προτείνεται να παραμείνει 18,00 

€ και να εφαρμόζετε μόνο όταν 

αφαιρείται το υδρόμετρο λόγο μη 

εξόφλησης οφειλών.  
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• Το τέλος ελέγχου υδρομετρητή 

προτείνεται να παραμείνει 10,00 

€ σε περίπτωση δικαίωσης του 

πελάτη θα γίνεται πίστωση του 

πελάτη. 

• το τέλος επανασύνδεσης παροχής 

ύδρευσης προτείνεται να 

παραμείνει 35,00 €. 

• τέλος σύνδεσης ύδρευσης παροχής 

ύδρευσης προτείνεται να 

παραμείνει 50,00 €. 

• το τέλος εκκένωσης λυμάτων από 

βυτιοφόρα στις ΕΕΛ της ΔΕΥΑ 

Φαιστού, προτείνεται να 

παραμείνει 10,00 € ανά εκκένωση 

οχήματος . 

 

6. Περ γ) αρ 10 ν.1069/80    η δαπάνη 

διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό 

ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

• τέλος διακλάδωσης υδροδότησης  

προτείνεται να παραμείνει 200,00 € . 

• τέλος διακλάδωσης αποχέτευσης 

προτείνεται να παραμείνει 200,00 € . 

 

7. Περ β) ν.1069/80    το τέλος σύνδεσης με 

το δίκτυο αποχέτευσης, 

προτείνεται να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με τα παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

Οικίες  

(περιλαμβάνει όλες τις κατοικίες) 

 

0,91 €  

ανά τετραγωνικό μέτρο  

ολικής επιφάνειας 

ορόφων χωρίς το 

υπόγειο 
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Επαγγελματικές στέγες  

(περιλαμβάνει επαγγελματικές 

κατηγορίες χρήσεων) 

1,20 €  

ανά τετραγωνικό μέτρο  

ολικής επιφάνειας 

ορόφων χωρίς το 

υπόγειο 

Επαγγελματικές στέγες τουριστικών 

(περιλαμβάνει τις επαγγελματικές 

κατηγορίες χρήσεων Ξενοδοχείων, 

τουριστικών καταλυμάτων και 

εστιατορίων) 

2,00 €  

ανά τετραγωνικό μέτρο  

ολικής επιφάνειας 

ορόφων χωρίς το 

υπόγειο 

 

 

 

 

 

 

 

8. Περ. η) αρ. 10 ν.1069/80   η αξία του 

νερού που καταναλώνεται 

 

Κωδ.Τιμ.   
Τιμολόγηση των υπηρεσιών 

χρηστών ανά μήνα 
  

Α1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Οικιακοί χρήστες Δήμου 

Φαιστού (όλες οι Δ.Ε. εκτός 

των οικισμών Καμάρες, 

Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί) 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,32 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,54 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,08 €  
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  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,80 €  

Α2   

Επαγγελματικοί χρήστες - 

Αγροικίες Δήμου Φαιστού - 

(περιλαμβάνει όλες τις 

επιχειρήσεις, αγροτικές και 

κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, αγροικίες - 

περιβόλια  - στάβλους 

ιδιοκατανάλωσης, οικόσιτα) 

-  σε όλες οι Δ.Ε. εκτός 

των οικισμών Καμάρες, 

Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί. 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 10,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,63 €  

  2η κλίμακα  
10,00 - 50,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,08 €  

  3η κλίμακα  
50,00 Μ3 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,80 €  

Α3   

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

Ενοικιαζόμενα δωματια, 

Δήμου Φαιστού  (σε όλες οι 

Δ.Ε. εκτός των οικισμών 

Καμάρες, Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί) 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 10,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,72 €  

  2η κλίμακα  
10,00 - 75,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,08 €  

  3η κλίμακα  
75,00 Μ3 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,80 €  

Α4   

Ελαιουργεία και παραγωγη 

σκυροδεματος, Δήμου Φαιστού 

(σε όλες οι Δ.Ε. εκτός των 

οικισμών Καμάρες, Ζαρού, 

Βορίζια, Καλοχωραφίτης & 

Κισσοί) 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 100,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,54 €  
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  2η κλίμακα  
100,00 > Μ3ανά μήνα 

                        

1,80 €  

Α5 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Πολυτεκνοι και ατομα με 

αναπηρία από 75% και άνω, 

Οικιακοί χρήστες (ιδοκτητες 

και μισθωτές μονο για ένα 

υδρομερο που είναι η κυρια 

κατοικία τους) με μείωση 

40%, σε όλες οι Δ.Ε. εκτός 

των οικισμών Καμάρες, 

Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί) 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,19 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,32 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,65 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,08 €  

Α6 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

3τεκνοι Οικιακοί χρήστες 

Δήμου Φαιστού  (ιδοκτητες 

και μισθωτές μονο για ένα 

υδρομερο που είναι η κυρια 

κατοικία τους) με μείωση 

30%, σε όλες οι Δ.Ε. εκτός 

των οικισμών Καμάρες, 

Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης & Κισσοί 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,23 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,38 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,76 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,26 €  

Α7 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
Εργοταξιακό,  σε όλες οι 

Δ.Ε. εκτός των οικισμών 

Καμάρες, Ζαρού, Βορίζια, 

 Τιμή  
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Καλοχωραφίτης & Κισσοί 

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,40 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

2,00 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

2,40 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

2,70 €  

Β1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Οικιακοί χρήστες μονο για 

τους Οικισμούς (Ζαρού, 

Βορίζια, Καλοχωραφίτης, 

Κισσοί, Καμάρες). 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,23 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,38 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,76 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

1,26 €  

Β2 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Εργοταξιακό, Επαγγελματικοί 

χρήστες,  Ξενοδοχέια, 

Ελαιουργεία,  (περιλαμβάνει 

όλες τις επιχειρήσεις, 

αγροτικές και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, αγροικίες - 

περιβόλια  - στάβλους 

ιδιοκατανάλωσης, οικόσιτα)  

μονο για τους Οικισμούς 

,Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης, Κισσοί, 

Καμάρες. 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 10,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,44 €  

  2η κλίμακα  
10,00 - 50,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,76 €  

  3η κλίμακα  50,00 Μ3 > Μ3 ανά μήνα                         
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1,26 €  

Β3 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Πολυτεκνοι Οικιακοί χρήστες 

και ατομα με αναπηρία από 

75% και άνω (ιδοκτητες και 

μισθωτές μονο για ένα 

υδρομερο που είναι η κυρια 

κατοικία τους) με μείωση 

40% μονο για τους Οικισμούς 

(Ζαρού, Βορίζια, 

Καλοχωραφίτης, Κισσοί, 

Καμάρες). 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,14 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,23 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,45 €  

  

4η κλίμακα  

 
 

25,00 > Μ3 ανά μήνα 
                        

0,76 €  

Β4 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

3τεκνοι Οικιακοί χρήστες  

(ιδοκτητες και μισθωτές 

μονο για ένα υδρομερο που 

είναι η κυρια κατοικία 

τους) με μείωση 30%,  μονο 

για τους Οικισμούς Ζαρού, 

Βορίζια, Καλοχωραφίτης, 

Κισσοί, Καμάρες. 

 Τιμή  

  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,16 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,26 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

0,53 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

0,88 €  

Γ1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που 

ανηκουν στο κράτος, 

Δημοτικά Σφαγεία,  (Γενικά 

σε όλες τις Δ.Ε.) 

 Τιμή  
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  1η κλίμακα  
 0 - 7,50 Μ3  ανά μήνα 

                        

1,40 €  

  2η κλίμακα  
7,50 - 15,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

2,00 €  

  3η κλίμακα  
15,00 - 25,00 Μ3  ανά μήνα 

                        

2,40 €  

  4η κλίμακα  
25,00 > Μ3 ανά μήνα 

                        

2,70 €  

 

Σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν εμπεριέχεται ο ΦΠΑ.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά για  

 

Την έγκριση της υπ’ άρ. 07/2022 ( ΑΔΑ: ΡΑ4ΥΩΟΕΣ5-ΣΔ8) απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με 
τίτλο   «Τροποποίηση των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδρευσης αι αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. 
ΦΑΙΣΤΟΥ» .       
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 
υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών της, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως 
διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4623/2019.  

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     αποφασίζει 
 

Την έγκριση της υπ’ άρ. 07/2022 ( ΑΔΑ: ΡΑ4ΥΩΟΕΣ5-ΣΔ8) απόφαση Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΙΣΤΟΥ με 
τίτλο   «Τροποποίηση των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδρευσης αι αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. 
ΦΑΙΣΤΟΥ» .       
 
 
 
 
 
 
                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2022 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο Πρόεδρος της  
Οικονομικής Επιτροπής.                                                  Τα μέλη 
 
Νικολιδάκης Γρηγόριος                                       1.Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

                                                 2.Καργάκης Νικόλαος 

                                                       3.Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

 

 
 
 
                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
            ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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