
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  4/8/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017    Αριθ. Απόφασης:  624/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  4 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/60031/31.7.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα κ0αι εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

   

 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   



15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 10.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

12.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

15.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

8.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 7.1: Έγκριση της αρ. 244/21.6.2017 Απόφασης Δ.Σ. 
ΔΕΥΑΡ που αφορά «Τροποποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής 
ΔΕΥΑΡ»,  
 
 



  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΔΕΥΑΡ  κ.Αλ.Μανωλάκης εισηγούμενος το 
θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. 244/2017 Απόφαση του Δ.Σ 
ΔΕΥΑΡ, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
    Ο Γενικός Διευθυντής κ. Εμ. Διακομανώλης, θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα 
αποτελέσματα ανά Δημοτική Κοινότητα (ανά δεξαμενή) οι οποίες 
εμφανίζουν παρεκκλίσεις σε χημικές παραμέτρους με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία για το πόσιμο νερό ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 
630/τ.β./26-04-2007) Κ.Υ.Α. Οι παρεκκλίσεις  οφείλονται σε υπέρβαση των 
ορίων σε χλωριόντα (mg/lt) και Αγωγιμότητα μS/cm (20ο C) (υφαλμήρωση 
των γεωτρήσεων λόγω υπερβολικής άντλησης). Οι αποκλίσεις αυτές 
παρουσιάζονται στις δεξαμενές οι οποίες τροφοδοτούν το σύνολο ή μέρος 
των Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, Γεναδίου, Λαχανιάς, Αρνίθας, 
Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου.   

     Σημειώνεται ότι υπάρχουν Τ.Κ. οι οποίες επηρεάζονται κατά ένα μόνο 
μέρος της γεωγραφικής έκτασης τους και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
τροφοδοσία τους σε νερό ύδρευσης προέρχεται από διαφορετικές 
δεξαμενές και κατ’ επέκταση από διαφορετικές γεωτρήσεις.   

      Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το 
προερχόμενο νερό δεν είναι πόσιμο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
όλες τις άλλες οικιακές, επαγγελματικές – ξενοδοχειακές χρήσεις, 
προτείνει: 

• να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση στους πελάτες της ΔΕΥΑΡ των 
συγκεκριμένων περιοχών, παρ’ όμοια με αυτήν που υπάρχει και 
ισχύει για την υδροδότηση της Κατταβιάς.  

• στις Τ.Κ. οι οποίες επηρεάζονται κατά το ήμισυ από τα παραπάνω 
προβλήματα, η όποια οικονομική ελάφρυνση αποφασιστεί να έχει 
ισχύει για όλους τους καταναλωτές.    

• Το ποσοστό έκπτωσης να είναι για την «Οικιακή Χρήση» 30%  για 
την 1η κλίμακα και 10% για την 2η κλίμακα και για την 
«Επαγγελματική Χρήση» & «Ξενοδοχειακά Καταλύματα και 
Επιχειρήσεις Μηνιαίας Τιμολόγησης» 30%  για την 1η κλίμακα 
και 50% για την 2η κλίμακα, από τις ισχύουσες τιμές. 

       Επίσης αναφέρει ότι δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες της ΔΕΥΑΡ 
για την επίλυση του γενικότερου προβλήματος της υφαλμύρωσης στις  
συγκεκριμένες περιοχές προβαίνει στην ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στις 
παραπάνω περιοχές για εξεύρεση πόσιμου νερού και αφετέρου έχει 
προγραμματισμένη την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (διυλιστήρια) μέχρι την Κάλαθο αγωγού 
7,5 χλμ περίπου με προϋπολογισμό 3.112.000,00 € και αναμένουμε την 
χρηματοδότηση του έργου μετά από τις ενέργειες του κ. Δημάρχου προς 
τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών κ. Γ. Δέδε. 

       Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση συμφωνεί και καταλήγει, το 
ποσοστό έκπτωσης να είναι 30%  για την 1η κλίμακα και 50% για την 2η 
κλίμακα και για την «Οικιακή Χρήση»  «Επαγγελματική Χρήση» & 
«Ξενοδοχειακά Καταλύματα και Επιχειρήσεις Μηνιαίας 
Τιμολόγησης», από τις ισχύουσες τιμές. 

      Ο Γενικός Διευθυντής, αναφέρει ότι όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν 
Τροποποίηση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΡ. Εισηγείται την 
τροποποίηση της ισχύουσας Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΡ, Απόφ. 



180/2012 Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε) και 
ισχύει σήμερα και 579/11-9-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (όπως 
τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε) και ισχύει σήμερα, ως εξής:  

 
Στην παράγραφο Α.1.α/.  «Οικιακή Χρήση» προστίθεται η παρακάτω 
σημείωση: 
Σημείωση 3: «Λόγο αύξησης, άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-) και αγωγιμότητας του προσφερόμενου 
νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ2 εφαρμόζεται πρόσθετη 
έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 10,00) και 
έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (11,00-30,00), στους 
υδρομετρητές των  Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, Γεναδίου, Λαχανιάς, 
Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι τις 
31-12-2017. 
 
Στην παράγραφο Α.1.β/. «Επαγγελματική Χρήση» προστίθεται η 
παρακάτω σημείωση: 
Σημείωση 1: «Λόγο αύξησης , άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-) και αγωγιμότητας του προσφερόμενου 
νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ3 εφαρμόζεται πρόσθετη 
έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 30,00) και 
έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (31,00- 150,00), 
στους υδρομετρητές των  Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, Γεναδίου, 
Λαχανιάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου. Τα παραπάνω ισχύουν 
μέχρι τις 31-12-2017 
  
Στην παράγραφο Α.1.γ/. «Ξενοδοχειακά Καταλύματα και Επιχειρήσεις 
Μηνιαίας Τιμολόγησης» προστίθεται η παρακάτω σημείωση: 
Σημείωση 1: «Λόγο αύξησης, άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-)  και αγωγιμότητας του προσφερόμενου 
νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ4 εφαρμόζεται πρόσθετη 
έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 300,00) και 
έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (>300,00), στους 
υδρομετρητές των  Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, Γεναδίου, Λαχανιάς, 
Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου, για τους μήνες από Ιούλιο έως 
Δεκέμβρη του 2017. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε ο κ. Στ. 
Στάγκας) των παρόντων μελών λαμβάνεται η παρακάτω απόφαση: 

Απόφαση 244 / 2017 
 

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ λαμβάνοντας υπόψη:  

• Τα ανωτέρω 

• Τη με αριθ. 180/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (Νέα 
Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑΡ) όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε 
και ισχύει σήμερα 

• Τη με αριθ. 579/11-9-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου (Τιμολογιακή Πολιτική ΔΕΥΑΡ) όπως τροποποιήθηκε – 
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα 

 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 



Αποφασίζει και τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ, 
ως ακολούθως: 
 
Στην παράγραφο Α.1.α/.  «Οικιακή Χρήση» προστίθεται η παρακάτω 
σημείωση: 
Σημείωση 3: «Λόγο αύξησης, άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-) και αγωγιμότητας του προσφερόμενου 
νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ2 εφαρμόζεται πρόσθετη 
έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 10,00) και 
έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (11,00-30,00), στους 
υδρομετρητές των  Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, Γεναδίου, Λαχανιάς, 
Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου. Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι τις 
31-12-2017. 
 
 
Στην παράγραφο Α.1.β/. «Επαγγελματική Χρήση» προστίθεται η 
παρακάτω σημείωση: 
Σημείωση 1: «Λόγο αύξησης , άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-) και αγωγιμότητας του προσφερόμενου 
νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ3 εφαρμόζεται πρόσθετη 
έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 30,00) και 
έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (31,00- 150,00), 
στους υδρομετρητές των  Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, Γεναδίου, 
Λαχανιάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου. Τα παραπάνω ισχύουν 
μέχρι τις 31-12-2017 
  
Στην παράγραφο Α.1.γ/. «Ξενοδοχειακά Καταλύματα και Επιχειρήσεις 
Μηνιαίας Τιμολόγησης» προστίθεται η παρακάτω σημείωση: 
Σημείωση 1: «Λόγο αύξησης, άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-)  και αγωγιμότητας του προσφερόμενου 
νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ4 εφαρμόζεται πρόσθετη 
έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 300,00) και 
έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (>300,00), στους 
υδρομετρητές των  Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, Γεναδίου, Λαχανιάς, 
Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου, για τους μήνες από Ιούλιο έως 
Δεκέμβρη του 2017. 
 

Η παρούσα έχει εφαρμογή από την ημερομηνία έγκρισής της από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 

 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και οι  

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Ατσίδη, Ε.Κασσανής, Σ.Κυριαζής και 

Ι.Κούρτης ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 

θέμα. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται στο Πρακτικό 
της Συνεδρίασης, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 , 



του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, του Ν.4264/14 και με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε I   κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου Δ.Σ κ.Σ.Στάγκα, μέλους 
της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» ο οποίος ψήφισε «κατά» 

 

 Εγκρίνει την αρ. 244/21.6.2017 Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ  για την τροποποίηση της 
ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΡ (Απόφαση 
579/2012 Δημοτικού Συμβουλίου), ως ακολούθως: 
 

Στην παράγραφο Α.1.α/.  «Οικιακή Χρήση» προστίθεται η 
παρακάτω σημείωση: 
Σημείωση 3: «Λόγο αύξησης, άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-) και αγωγιμότητας του προσφερόμενου 
νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ2 εφαρμόζεται πρόσθετη 
έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 10,00) 
και έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (11,00-
30,00), στους υδρομετρητές των  Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, 
Γεναδίου, Λαχανιάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου. Τα 
παραπάνω ισχύουν μέχρι τις 31-12-2017. 
 
Στην παράγραφο Α.1.β/. «Επαγγελματική Χρήση» προστίθεται η 
παρακάτω σημείωση: 
Σημείωση 1: «Λόγο αύξησης , άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-) και αγωγιμότητας του προσφερόμενου 
νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ3 εφαρμόζεται πρόσθετη 
έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα καταναλώσεων (0,00- 30,00) 
και έκπτωση 50% στην δεύτερη κλίμακα καταναλώσεων (31,00- 
150,00), στους υδρομετρητές των  Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, 
Γεναδίου, Λαχανιάς, Αρνίθας, Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου. Τα 
παραπάνω ισχύουν μέχρι τις 31-12-2017 
  
Στην παράγραφο Α.1.γ/. «Ξενοδοχειακά Καταλύματα και 
Επιχειρήσεις Μηνιαίας Τιμολόγησης» προστίθεται η παρακάτω 
σημείωση: 
Σημείωση 1: «Λόγο αύξησης, άνω των επιτρεπόμενων ορίων, των 
παραμέτρων χλωριόντων (Cl-)  και αγωγιμότητας του 
προσφερόμενου νερού για ύδρευση, στις τιμές του Πίνακα Υ4 
εφαρμόζεται πρόσθετη έκπτωση, 30% στην πρώτη κλίμακα 
καταναλώσεων (0,00- 300,00) και έκπτωση 50% στην δεύτερη 
κλίμακα καταναλώσεων (>300,00), στους υδρομετρητές των 
 Τοπικών Κοινοτήτων Ασκληπιού, Γεναδίου, Λαχανιάς, Αρνίθας, 
Καλάθου, Πυλώνας και Λάρδου, για τους μήνες από Ιούλιο έως 
Δεκέμβρη του 2017. 
  



 

Η παρούσα έχει εφαρμογή από την ημερομηνία έγκρισής της 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


