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       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       
    ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ        

Λ Α Μ Ι Α Σ         
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαμίας. 
 

Στη Λαμία σήμερα την 23η του μήνα Οκτώβρη 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14.00΄ το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Λαμίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, στην οδό Α. 
Παπανδρέου και Τ. Ισαάκ, μετά από την με αριθ. πρωτ. 6206/Ε/19-10-2020 πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρεθήκαν παρόντα τα 
παρακάτω εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

  
 
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ            Μ Ε Λ Η 
              Παρόντα           Απόντα 

  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Ρίζος Δημήτριος           Κερπινιώτης Κων/νος 
     ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ       Μπεσλεμές Δημήτριος       Σταυρογιάννης Νικόλαος 
     Αργυρίου Δημήτριος 

    Ρούλιας Ιωάννης 
    Θανασούρα Δήμητρα 
    Γαλατά Παναγιώτα 
    Νιάφα Γρηγορία 
    Διαμαντόπουλος Νικόλαος 
   

Αριθ. Απόφασης                       248 
 

 ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 4/2014 Απόφαση Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περί της εφαρμογής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. 
 
 Ο Διευθυντής θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
 1. Το άρθρο 5 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107Α) περί αντικατάστασης του άρθρου 10 του 
Ν. 1069/80 «Πόροι της Επιχείρησης». 
 2. Το άρθρο 10 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107Α) περί αντικατάστασης του άρθρου 25 του 
Ν. 1069/80 «Τιμολόγια». 
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 3. Το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107Α) σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης μπορεί να θεσπίζει ειδικό τιμολόγιο για τις 
ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια. Η απόφαση 
αυτή εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο». 
 4. Την υπ’ αριθ. 4/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περί επέκτασης και εφαρμογής του 
κοινωνικού οικιακού τιμολογίου σε όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως αυτές 
καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αρ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ29/16027/6-8-2010 η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24-
3-2011 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/ΟΙΚ 878/17-1-2013 και εφαρμόζεται στο τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. 
 5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ 242 τ.Β 1-2-2018) απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα : «Τροποποίηση της αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6-8-
2010 απόφασης εφαρμογή κοινωνικού οικιακού τιμολογίου (Β’ 1403) όπως ισχύει. 
 6. Τις νέες κατηγορίες των δικαιούχων και τα κριτήρια ένταξης στο κοινωνικό οικιακό 
τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (ΦΕΚ 242 Β’/2018) : 
 α) Κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α’ : εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.) 
 β) Κατηγορία Κ.Ο.Τ. Β’ : εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις (εισοδηματικά 
όρια και κοινωνικά κριτήρια) που ορίζει ο Νόμος. 
 Μετά τα παραπάνω ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 
 Η επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 4/2014 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και 
αντικατάστασης της παρ. β «Επέκταση και εφαρμογή του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου σε 
όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» ως κατωτέρω : 
 Κατηγορίες δικαιούχων στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο : 
 Ι) Κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α’ : εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.) 
 ΙΙ) Κατηγορία Κ.Ο.Τ. Β’ : εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις (εισοδηματικά 
όρια και κοινωνικά κριτήρια) που ορίζει ο Νόμος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης είναι : 
α) Ο δικαιούχος καταναλωτής να είναι ενταγμένος στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. 

ή άλλου παρόχου ρεύματος το τελευταίο τετράμηνο πριν από την κατάθεση της αίτησης στη 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

β) Ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου ή του / της συζύγου τόσο 
στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. όσο και στη Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου ρεύματος. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος κατάθεσης για την ένταξη στο 
κοινωνικό τιμολόγιο καθορίζονται από την υπηρεσία. 

Ο έλεγχος για την ανανέωση της παροχής του κοινωνικού τιμολογίου θα γίνεται μετά 
την πάροδο ενός έτους από την αρχική ένταξη με ευθύνη των καταναλωτών. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση οι καταναλωτές αυτοί θα επανέρχονται αυτόματα στο γενικό τιμολόγιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική 
συζήτηση 

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ομόφωνα 
 Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 4/2014 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και 
αντικατάστασης της παρ. β «Επέκταση και εφαρμογή του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου σε 
όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» ως κατωτέρω : 
 Κατηγορίες δικαιούχων στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο : 
 Ι) Κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α’ : εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.) 
 ΙΙ) Κατηγορία Κ.Ο.Τ. Β’ : εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις (εισοδηματικά 
όρια και κοινωνικά κριτήρια) που ορίζει ο Νόμος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης είναι : 
α) Ο δικαιούχος καταναλωτής να είναι ενταγμένος στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. 

ή άλλου παρόχου ρεύματος το τελευταίο τετράμηνο πριν από την κατάθεση της αίτησης στη 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

β) Ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου ή του / της συζύγου τόσο 
στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. όσο και στη Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου ρεύματος. 
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Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος κατάθεσης για την ένταξη στο 
κοινωνικό τιμολόγιο καθορίζονται από την υπηρεσία. 

Ο έλεγχος για την ανανέωση της παροχής του κοινωνικού τιμολογίου θα γίνεται μετά 
την πάροδο ενός έτους από την αρχική ένταξη με ευθύνη των καταναλωτών. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση οι καταναλωτές αυτοί θα επανέρχονται αυτόματα στο γενικό τιμολόγιο. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό     248/2020 
 
 
 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 
 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  Αργυρίου Δημήτριος,  Αντιπρόεδρος  
    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  Ρίζος Δημ.,    Τακτικό μέλος 
      Μπεσλεμές Δημ.,   Τακτικό μέλος 
      Ρούλιας Ι.,    Τακτικό μέλος 

     Θανασούρα Δήμ.,  Τακτικό μέλος 
     Γαλατά Παν.,    Τακτικό μέλος 
     Νιάφα Γρ.,   Τακτικό μέλος 
     Διαμαντόπουλος Νικ.  Τακτικό μέλος 

 
 
 
 
 

 
 
 

Σωστό αντίγραφο πρακτικών 
 

Λαμία       26   -   10   -   2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ   
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