Τιμολόγιο Πολυτέκνων
Προϋποθέσεις χορήγησης:


Η ειδική τιμολόγηση πολύτεκνων οικογενειών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
πενταμελών οικογενειών και άνω µε τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα
καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.
Προστατευόμενα θεωρούνται τα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου
έτους, της ηλικίας τους, εφ’ όσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του
εσωτερικού ή του εξωτερικού. Επίσης και τα ανίκανα προς εργασία, τέκνα
ανεξαρτήτως ηλικίας.




η παροχή να υδροδοτεί αποκλειστικά και µόνο το συγκεκριµένο ακίνητο
η ειδική τιμολόγηση πολυτέκνων να μην χορηγείται σε άλλη παροχή του αιτούντος ή
ετέρου μέλους της οικογενείας του.

Χρήσιμες πληροφορίες:
-

Για οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στην οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος ή στη
διεύθυνση κατοικίας του, οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την ΕΥ∆ΑΠ.

-

Σε περίπτωση σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔΑΠ, υφίσταται υποχρέωση επικαιροποίησης
των δικαιολογητικών εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης. Αν η
προθεσμία παρέλθει, το τιμολόγιο επανέρχεται στην κατηγορία του Γενικού Τιμολογίου
και απαιτείται εκ νέου αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών για αρχική χορήγηση.

-

Παράδειγμα υπολογισμού για τρίμηνο λογαριασμό (90 ημέρες):
Για τις τρίτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες εφαρμόζονται τα παρακάτω:
Για πενταμελή οικογένεια (με 3 παιδιά), τιμολογούνται τα πρώτα 45 κυβικά (δηλ. 5 μέλη
Χ 9 κυβικά) με την 1η κλίμακα του εκάστοτε Γενικού τιμολογίου
Για μονογονεϊκή οικογένεια με 3 παιδιά, τιμολογούνται τα πρώτα 36 κυβικά (δηλ. 4 μέλη
Χ 9 κυβικά=36) με την 1η κλίμακα του εκάστοτε Γενικού τιμολογίου
Για κάθε παιδί –πέραν των τριών-τιμολογούνται επιπλέον 9 κυβικά στην 1η κλίμακα.
Επιπλέον:
Οικογένειες από 4 μέλη (περίπτωση μονογονεϊκής με 3 τέκνα) έως 6 μέλη: Έκπτωση 10%
ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Οικογένειες από 7 έως 10 μέλη: Έκπτωση 35% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσηςαποχέτευσης.
Οικογένειες από 9 έως 13 μέλη: Έκπτωση 60% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσηςαποχέτευσης.

Τρόπος υποβολής αιτήματος:
Τα αιτήματα για χορήγηση του Τιμολογίου Πολυτέκνων υποβάλλονται είτε μέσω της
ιστοθέσης της Εταιρίας (για εγγεγραμμένους χρήστες) είτε δια ζώσης στην κατά περίπτωση
αρμόδια για την παροχή Υπηρεσία.

Δικαιολογητικά









Αίτηση —Δήλωση χορήγησης πολυτεκνικού τιμολογίου
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό
αντίστοιχης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) το ανώτατο δίμηνης εκδόσεως.
Θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τη συναίνεση ιδιοκτήτη, σε περίπτωση
ενοίκου. [1]
Αντίγραφο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης γονέα/κηδεμόνα (όπου εμφαίνονται
τα εξαρτώμενα τέκνα).
Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης από αναγνωρισμένες σχολές (για εξαρτώμενα τέκνα
άνω των 18 και έως 25 ετών/ σε περίπτωση που σπουδάζει τέκνο άνω των 18 ετών).
Πρόσφατη βεβαίωση στρατιωτικής θητείας (για εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 ετών
και έως 25 ετών/ σε περίπτωση που ασκεί στρατιωτική θητεία τέκνο από 18-25 ετών).
Αποδεικτικό Αναπηρίας από ΚΕΠΑ, που αφορά τέκνο, ανεξαρτήτου ηλικίας, με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

[1] Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης ιδιοκτήτη:
«Είμαι
ιδιοκτήτης
του
εκμισθούμενου
ακινήτου
επί
της
οδού
………………………………………………………….
Αρ…….....
Τ.Κ.
……....
Δήμος……………………………………………... και δηλώνω ότι η παροχή με αρ. Μητρώου
…………………… υδροδοτεί αποκλειστικά και μόνο την οικογένεια του ενοίκου
……………………………………………..................... προκειμένου να τύχει του ειδικού τρόπου
τιμολόγησης για πολύτεκνους. Δηλώνω επίσης ότι σε περίπτωση λήξης της μισθωτικής
σύμβασης με τον ενοικιαστή ή αποχώρησής του, οφείλω να δηλώσω αυτή άμεσα στην
Ε.ΥΔ.Α.Π. Σε διαφορετική περίπτωση αποδέχομαι τις νόμιμες συνέπειες».

