
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΘΗΒΑΣ 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 102/27-10-2009 
 
ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ    
 
 

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 
 
Στην Θήβα, στα γραφεία της Επιχείρησης, σήμερα την 27 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα  19.30΄ συνήλθε 
σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ, με την υπ' αριθμ.1122/22-10-2009 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ., αφού αυτή επιδόθηκε σε κάθε μέλος του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 και 
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα () 
δηλαδή : 
1. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ   ΣΤΑΜΑΤΗΣ                  Πρόεδρος                  
2. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        Τακτικό μέλος 
3. ΓΟΥΡΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                            Τακτικό μέλος 
4. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     Τακτικό μέλος  
5. ΠΕΠΠΑ ΦΑΝΗ                                     Τακτικό μέλος 
6. ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                       Τακτικό μέλος 
7. ΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                            Τακτικό μέλος 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Ο Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 
128/20-12-2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η 
ΔΕΥΑΘ για το Σύλλογο Γονέων Φίλων Ατόμων & Παιδιών ΑμεΑ «Αγιοι Ανάργυροι»  μετά από σχετική αίτησή  
τους, υπάρχει εκκρεμότητα σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κάποιος ώστε να ενταχθεί 
στην κατηγορία ΑΜΕΑ και να τύχει της ίδιας αντιμετώπισης σε τιμολογιακό επίπεδο  από την ΔΕΥΑΘ.  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΕΥΑΘ αφενός είναι κοινωφελής επιχείρηση και λειτουργεί με το ιδιωτικό δίκαιο και 
αφετέρου ότι θα πρέπει να διασφαλίζει την ίση αντιμετώπιση σε όλους τους Θηβαίους πολίτες χωρίς παρεκκλίσεις  
ο κ.Νεκτάριος Λαμπρόπουλος εισηγείται την παροχή τιμολογίου πολυτέκνων σε άτομα ΑμεΑ που εμπίπτουν στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από  εγκεφαλική παράλυση με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

2. Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω 
άκρων. 

3. Νεφροπαθείς τελικού σταδίου και άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου 
(καρδιάς, πνευμόνων, παγκρέτος, ήπατος, νεφρού). 

4. Άτομα τυφλά 
5. Άτομα Κωφάλαλα 
6. Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS 
7. Χανσενικοί 
8. Άτομα πάσχοντα από Θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) 

Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπηριών είναι οι υγειονομικές Επιτροπές του Ν. 3528/2007. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπληρώνουν είναι τα εξής: 

1. Αίτηση που θα παρέχεται από την υπηρεσία και επισυναπτόμενα: 
α. αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης από τις υγειονομικές επιτροπές του Ν.3528/2007. (το αντίγραφο 
θα πρέπει να είναι επικυρωμένο. Εναλλακτικά – για την εξυπηρέτηση των αιτούντων – θα είναι δυνατό το 
πρωτότυπο να φωτοαντιγράφεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ). 



β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου Θηβαίων για τους γονείς ή αντίγραφο δικαστικής 
συνδρομής για κηδεμόνα ΑμεΑ. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599//86 όπου θα αναγράφεται ότι ο αιτών οφείλει να ενημερώσει την 
υπηρεσία κάθε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης. 

 Η μείωση/ένταξη στο τιμολόγιο θα πρέπει – για λόγους δικαιοσύνης – να ισχύει αναδρομικά από την 
ημερομηνία που κατατέθηκε η αίτηση. 

 Η ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο θα γίνεται άμεσα με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.      
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ.Νεκτάριου 
Λαμπρόπουλου 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 128/20-12-2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την τιμολογιακή 
πολιτική που εφαρμόζει σε άτομα ΑμεΑ, ορίζει τις κατηγορίες των ατόμων  που εμπίπτουν στο ειδικό τιμολόγιο: 

1. Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από  εγκεφαλική παράλυση με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

2. Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω 
άκρων. 

3. Νεφροπαθείς τελικού σταδίου και άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου 
(καρδιάς, πνευμόνων, παγκρέτος, ήπατος, νεφρού). 

4. Άτομα τυφλά 
5. Άτομα Κωφάλαλα 
6. Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS 
7. Χανσενικοί 
8. Άτομα πάσχοντα από Θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) 

Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπηριών είναι οι υγειονομικές Επιτροπές του Ν. 3528/2007. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συμπληρώνουν είναι τα εξής: 

1. Αίτηση που θα παρέχεται από την υπηρεσία και επισυναπτόμενα: 
α. αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης από τις υγειονομικές επιτροπές του Ν.3528/2007. (το αντίγραφο 
θα πρέπει να είναι επικυρωμένο. Εναλλακτικά – για την εξυπηρέτηση των αιτούντων – θα είναι δυνατό το 
πρωτότυπο να φωτοαντιγράφεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ). 
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου Θηβαίων για τους γονείς ή αντίγραφο δικαστικής 
συνδρομής για κηδεμόνα ΑμεΑ. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599//86 όπου θα αναγράφεται ότι ο αιτών οφείλει να ενημερώσει την 
υπηρεσία κάθε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης. 

 Η μείωση/ένταξη στο τιμολόγιο θα πρέπει – για λόγους δικαιοσύνης – να ισχύει αναδρομικά από την 
ημερομηνία που κατατέθηκε η αίτηση. 

 Η ένταξη στο ειδικό τιμολόγιο θα γίνεται άμεσα με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.      
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  102/2009. 
Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται 
            
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   
                                                                                            
                                                                                           ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                                           ΓΟΥΡΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
                                                                                           ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                                           ΠΕΠΠΑ ΦΑΝΗ 
                                                                                           ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
        ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ                                         ΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
  
                                                                                                     
                                                                                           


