
 

Δ Ε Υ Α Ρ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ 

ΤΗΛ: 22410 45300 – Email: protokollo@deyar.gr  

 

Το αίτημα με τα δικαιολογητικά κατατίθεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΡ ή ηλεκτρονικά στο protokollo@deyar.gr   

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
ΕΝΤΥΠΟ 

10 

Α.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

Στους πολύτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 18.000,00 ευρώ, χορηγείται 
έκπτωση 20% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού οικιακής χρήσης όπως αυτή καθορίζεται 
στους παραπάνω πίνακες και μόνο για την κύρια κατοικία τους. 

Β.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με τους Νόμους 2238/94 (ΦΕΚ 151 /16.9.94/ τ.Α) άρθρο 7, 3296/04 
(ΦΕΚ253/14.12.04/τ.Α) άρθρο 1, παρ. 11 και 1894/90 (ΦΕΚ110/27.8.90/τ.Α) άρθρο 10 παρ. 1, ως 
προστατευόμενα τέκνα, θεωρούνται τα ακόλουθα: 

• τα άγαμα τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών (ανήλικα τέκνα)  

• τα άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή 
εξωτερικού  

• τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία  

• τα τέκνα που από φυσική αιτία παρουσιάζουν αναπηρία (67 % και πάνω) και είναι άγαμα ή 
διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας  

• τα άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και 
εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  

• τα άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή 
εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και 
εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  

Γ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                                   (ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 22410 45321-23) 

1 Αίτηση 02 (χορηγείται από την Υπηρεσία)* 
  

2 Υπεύθυνη Δήλωση 07 (χορηγείται από την Υπηρεσία)* 
  

3 Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του δικαιούχου, από τον αρμόδιο Δήμο 
  

4 Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους 
  

5 
Βεβαίωση στράτευσης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο στην αντίστοιχη 
περίπτωση 

  

6 
Ιατρικό πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω λόγω διανοητικής καθυστέρησης ή 
φυσικής αναπηρίας τέκνων αγάμων ή διαζευγμένων ή τελούντων σε κατάσταση χηρείας 
στην αντίστοιχη περίπτωση 

  

Το τιμολόγιο παύει να χορηγείται όταν λήξει η περίοδος ισχύος κάποιου εγγράφου και τα 
προστατευόμενα τέκνα είναι λιγότερα από τέσσερα. 
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