OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40Ο
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Στα Χανιά σήμερα Tρίτη 22-12-2015 και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά την
7315/15-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κου Αντώνη Σχετάκη, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε
όλα τα μέλη του Δ.Σ. Παρόντες ήταν:
1. Σχετάκης Αντώνης Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2. Καραμπινάκης Νικόλαος,

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Λεβεντάκης Δημήτρης, μέλος Δ.Σ. 4. Κουτράκης Ιωάννης, μέλος Δ.Σ., 5. Ψυχογιού Ελένη, μέλος Δ.Σ.
6. Σαλεβουράκης Εμμανουήλ, αναπληρωματικό μέλος της κας Bερναδάκη Σοφίας, 7. Παπαδάκης
Δημήτρης, μέλος Δ.Σ. 8. Κοντεζάκης Βασίλειος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. του τμήματος Δυτικής Κρήτης
και 9 . Λατινάκης Νίκος μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν : o Γενικός Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Στεργιάννης Κων/νος ως
εισηγητής, ο Δ/ντής Διοικ. Οικ. Υπηρεσίας κος Λεμονής Δημήτρης ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
κος Ζουμαδάκης Μιχάλης και ο Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κος Δαράκης Αριστείδης.
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ζουρίδου Ροδάμη Μαρία
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

Θ Ε Μ Α : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2016

Αρ. Αποφ.: 271/2015

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισάγει προς συζήτηση την υπ’ αριθμ. 7317/
15-12-2015 εισήγηση του Δ/ντή Διοικ. Οικον. Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που αφορά την τιμολογιακή
πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το έτος 2016 που έχει ως εξής :
Σας υποβάλω για έγκριση το νέο προτεινόμενο σχέδιο Τιμολογίου της ΔΕΥΑΧ για το 2016 και
συγκεκριμένα για την τιμολόγηση - χρέωση των νέων τιμών που θα ισχύσουν σε όλες τις Δ.Ε. της
περιοχής ευθύνης μας για καταναλώσεις νερού και έκδοση λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης από
το Α' τρίμηνο 2016.
Αναλυτικότερα προτείνεται:
1.
2.

3.
4.

Μείωση κατά 5% στο 1ο κλιμάκιο 1-15 m3 των τιμών Ύδρευσης της Δ.Ε. Χανίων, Ακρωτηρίου,
Νέας Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών & οικισμού Θερίσου και 3% της Σούδας.
Μείωση 10% στα υπόλοιπα κλιμάκια των Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου με στόχο την σταδιακή
μείωση των μεγάλων ανισοτήτων που υπάρχουν με τις υπόλοιπες Δ.Ε.
Άμεσο επακόλουθο των παραπάνω μειώσεων είναι και η αντίστοιχη μείωση των τιμών Χρήσης
Αποχέτευσης.
Μείωση κατά 10% στη τιμή Άρδευσης της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου.
Μείωση από 75% σε 40% της αξίας του νερού που χρεώνεται για την χρήση Αποχέτευσης των
Σχολείων 1βάθμιας και 2βάθμιας εκπαίδευσης.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Μείωση από 6,50 € σε 6,00 € για τα πάνω από 60 m2 της Άδειας Αποχέτευσης.
Μείωση από 300,00 € σε 270,00 € της αξίας σύνδεσης Ύδρευσης για παροχή ½ της ίντσας στη
Δ.Ε. Χανίων.
Μείωση της τιμής του Ενοικίου-Συντήρησης Υδρομέτρου από 1,04 € σε 1,00 € για όλες τις Δ.Ε.
Μείωση από 21,85 € σε 20,00 € της τιμής Επανασύνδεσης.
Μείωση από 12,42 € σε 12,00 € της τιμής Ελέγχου Υδρομέτρου.
Μείωση από 28,39 € σε 28,00 € της τιμής Μετατόπισης.
Μείωση από 1,30 € σε 1,20 € της τιμής ανά m3 του 90% του ωφέλιμου φορτίου των
Βυτιοφόρων.
Μείωση από 76,50 €/ώρα σε 60,00 € της τιμής χρέωσης Αποφρακτικού Μηχανήματος.
Μείωση από 58,75 €/ώρα σε 50,00 € της τιμής χρέωσης Κάμερας ελέγχου διαρροών.
Μείωση από 37,03 €/ώρα σε 30,00 € της τιμής χρέωσης Correlator ελέγχου διαρροών.
Μείωση από 38,35 €/ώρα σε 35,00 € της τιμής χρέωσης Μηχανήματος έργων JCB.
Μείωση από 42,84 €/ώρα σε 35,00 € της τιμής χρέωσης Φορτηγού οχήματος.
Μείωση από 17,44 €/ώρα σε 15,00 € της τιμής χρέωσης Μηχανήματος Κομπρεσέρ.
Μείωση από 13,10 €/ώρα σε 12,00 € της τιμής χρέωσης της εργατικής δαπάνης Αρχιτεχνίτη.
Μείωση από 12,80 €/ώρα σε 10,00 € της τιμής χρέωσης της εργατικής δαπάνης Τεχνίτη.
Μείωση από 11,54 €/ώρα σε 8,00 € της τιμής χρέωσης της εργατικής δαπάνης Εργάτη.
Μείωση κατά 8% στη τιμή χρέωσης νερού ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης στα Δημοτικά
Πάρκα, Δημοτικές τουαλέτες και Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα.

Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% εκτός του νερού που είναι 13%.
Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις - τιμές του Τιμολογίου μας μένουν αμετάβλητες.
Οι παραπάνω μειώσεις θα επιφέρουν αντίστοιχη μείωση στα έσοδα του 2016 της ΔΕΥΑΧ, σε σχέση με το
2015, η οποία όμως μείωση έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της
επιχείρησης του 2016 και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης το μέλος του Δ.Σ. Σαλεβουράκης Εμμανουήλ πρότεινε μέρος
των κερδών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. να κατανεμηθούν στους συνεπείς πελάτες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και το μέλος του
Δ.Σ. Παπαδάκης Δημήτρης μειοψήφησε, θεωρώντας ότι στις Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου θα έπρεπε
να υπάρχει περαιτέρω μείωση.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντων του μελών του Δ.Σ. κου Παπαδάκη Δημήτρη και

Σαλεβουράκη Εμμανουήλ, οι

οποίοι επέμεναν στις προτάσεις τους.
Εγκρίνει τις παρακάτω μειώσεις :
1. Μείωση κατά 5% στο 1ο κλιμάκιο 1-15 m3 των τιμών Ύδρευσης της Δ.Ε. Χανίων, Ακρωτηρίου,
Νέας Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου, Κεραμιών & οικισμού Θερίσου και 3% της Σούδας.
1. Μείωση 10% στα υπόλοιπα κλιμάκια των Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου με στόχο την σταδιακή
μείωση των μεγάλων ανισοτήτων που υπάρχουν με τις υπόλοιπες Δ.Ε.
Άμεσο επακόλουθο των παραπάνω μειώσεων είναι και η αντίστοιχη μείωση των τιμών Χρήσης
Αποχέτευσης.
2. Μείωση κατά 10% στη τιμή Άρδευσης της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου.
3. Μείωση από 75% σε 40% της αξίας του νερού που χρεώνεται για την χρήση Αποχέτευσης των
Σχολείων 1βάθμιας και 2βάθμιας εκπαίδευσης.
4. Μείωση από 6,50 € σε 6,00 € για τα πάνω από 60 m2 της Άδειας Αποχέτευσης.
5. Μείωση από 300,00 € σε 270,00 € της αξίας σύνδεσης Ύδρευσης για παροχή ½ της ίντσας στη
Δ.Ε. Χανίων.
6. Μείωση της τιμής του Ενοικίου-Συντήρησης Υδρομέτρου από 1,04 € σε 1,00 € για όλες τις Δ.Ε.
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7. Μείωση από 21,85 € σε 20,00 € της τιμής Επανασύνδεσης.
8. Μείωση από 12,42 € σε 12,00 € της τιμής Ελέγχου Υδρομέτρου.
9. Μείωση από 28,39 € σε 28,00 € της τιμής Μετατόπισης.
10. Μείωση από 1,30 € σε 1,20 € της τιμής ανά m3 του 90% του ωφέλιμου φορτίου των
Βυτιοφόρων.
11. Μείωση από 76,50 €/ώρα σε 60,00 € της τιμής χρέωσης Αποφρακτικού Μηχανήματος.
12. Μείωση από 58,75 €/ώρα σε 50,00 € της τιμής χρέωσης Κάμερας ελέγχου διαρροών.
13. Μείωση από 37,03 €/ώρα σε 30,00 € της τιμής χρέωσης Correlator ελέγχου διαρροών.
14. Μείωση από 38,35 €/ώρα σε 35,00 € της τιμής χρέωσης Μηχανήματος έργων JCB.
15. Μείωση από 42,84 €/ώρα σε 35,00 € της τιμής χρέωσης Φορτηγού οχήματος.
16. Μείωση από 17,44 €/ώρα σε 15,00 € της τιμής χρέωσης Μηχανήματος Κομπρεσέρ.
17. Μείωση από 13,10 €/ώρα σε 12,00 € της τιμής χρέωσης της εργατικής δαπάνης Αρχιτεχνίτη.
18. Μείωση από 12,80 €/ώρα σε 10,00 € της τιμής χρέωσης της εργατικής δαπάνης Τεχνίτη.
19. Μείωση από 11,54 €/ώρα σε 8,00 € της τιμής χρέωσης της εργατικής δαπάνης Εργάτη.
20. Μείωση κατά 8% στη τιμή χρέωσης νερού ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης στα Δημοτικά
Πάρκα, Δημοτικές τουαλέτες και Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα.
Επομένως το τιμολόγιο χρέωσης για το 2016 διαμορφώνεται ως παρακάτω και ισχύει από έκδοση
λογαριασμών Α’ τρίμηνο 2016.

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ανά Δ.Ε. για το 2016 (από Α’ τρίμ. 2016)

Ι. Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ
Πάγιο Ύδρευσης 12,00 €, πάγιο Αποχέτευσης 6,90 €, ανά τρίμηνο.
Τα παραπάνω πάγια χρεώνονται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως κατανάλωσης, ειδικά το
πάγιο αποχέτευσης χρεώνεται μόνο στους καταναλωτές των οποίων το ακίνητο χρεώνεται με τέλη
χρήσης αποχέτευσης.
2. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α. Για όλους του καταναλωτές (τρίμηνη χρέωση)
Κλίμακα χρέωσης σε m3 Τιμή κλίμακας €/m3
1-15

0,37

16-30

0,45

31-60

0,64

61-120

1,09

121-180

1,46

181-άνω

1,57
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Β. Για Τουριστικά καταλύματα της Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (τρίμηνη χρέωση)
Κλίμακα χρέωσης σε m3 Τιμή κλίμακας €/m3
1 – 120

0,86

121 – 180

1,19

181 και άνω

1,30

Γ. Για Στρατιωτικές Μονάδες
Η τιμή του νερού για τις Στρατιωτικές Μονάδες – Υπηρεσίες σε όλες τις Δ.Ε. ανεξαρτήτως ύψους
κατανάλωσης

καθορίζεται

σε

1,80

υπηρεσίες/χρεώσεις της ΔΕΥΑΧ. Ειδικά

€/m3.

Στην

τιμή

αυτή

εξαντλούνται

όλες

οι

λοιπές

όμως για την 115 Π.Μ και για το Ναύσταθμο Κρήτης η

τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων που έχουμε υπογράψει ή θα
υπογράψουμε μέχρι δε την υπογραφή τους η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα με

την προηγούμενη

παράγραφο Α.
Δ. Πολυτεχνείο Κρήτης
Η τιμή του νερού για το Πολυτεχνείο Κρήτης (Πολυτεχνειούπολη), ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης,
καθορίζεται σε 0,80 €/m3.
3. TEΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή και για κάθε Δ.Ε. ως εξής:
Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

α. Για παροχές ½ ίντσας

:

270,00 €

270,00 €

β. Για παροχές 3/4 ίντσας

:

410,00 €

360,00 €

γ. Για παροχές 1 ίντσας

:

620,00 €

545,00 €

δ. Για μεγαλύτερες της 1ίντσας :

1.020,00 €

900,00 €

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα τοποθέτησης (υλικά, εργατικά εκσκαφής κλπ) βαρύνουν
τον καταναλωτή.

ΙΙ. Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ
Πάγιο Ύδρευσης 9,00 €, πάγιο Αποχέτευσης 6,90 €, ανά τρίμηνο.
Τα παραπάνω πάγια χρεώνονται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως κατανάλωσης, ειδικά το
πάγιο αποχέτευσης χρεώνεται μόνο στους καταναλωτές των οποίων το ακίνητο χρεώνεται με τέλη
χρήσης αποχέτευσης.
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2. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α. Για όλους του καταναλωτές (τρίμηνη χρέωση)
Κλίμακα χρέωσης σε m3

Τιμή κλίμακας €/m3

1-15

0,37

16-30

0,43

31-60

0,54

61-120

0,79

121-180

1,03

181-άνω

1,16

3. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Τουριστικά Καταλύματα)
α. Στα τουριστικά καταλύματα τα τέλη χρήσης αποχέτευσης παραμένουν να χρεώνονται όπως αυτά
υπολογίζονται από την ΔΕΥΑΒΑ, δηλαδή με τιμή ανά ημέρα, ανά κλίνη, με 75% πληρότητα, για 180
ημέρες το έτος, ανά κατηγορία κλπ., ως παρακάτω:
Τουριστική μονάδα 5* 0,47 €/κλίνη/ημέρα 180 ημ/έτος & 75% πληρότητα
Τουριστική μονάδα 4* 0,38 €/κλίνη/ημέρα 180 ημ/έτος & 75% πληρότητα
Τουριστική μονάδα 3* 0,32 €/κλίνη/ημέρα 180 ημ/έτος & 75% πληρότητα
Τουριστική μονάδα 2* 0,26 €/κλίνη/ημέρα 180 ημ/έτος & 75% πληρότητα
Τουριστική μονάδα 1* 0,18 €/κλίνη/ημέρα 180 ημ/έτος & 75% πληρότητα
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 0,18 €/κλίνη/ημέρα 180 ημ/έτος & 75% πληρότητα
Η παραπάνω χρέωση είναι μαχητή και αναπροσαρμόζεται με την προσκόμιση στοιχείων από τους
ιδιοκτήτες των καταλυμάτων (κάθε έτος) όπως αντίγραφου του Βιβλίου Πόρτας ή δεδομένων της
Στατιστικής Υπηρεσίας , από τα οποία προκύπτει διαφορετική πληρότητα ή διάρκεια λειτουργίας.
β. Τα

τουριστικά καταλύματα

που ύστερα

από αυτοψία του συνεργείου ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ,

διαπιστωθεί ότι δεν δύνανται να συνδεθούν με το δίκτυο Άρδευσης του ΟΑΔΥΚ ή του ΤΟΕΒ, λόγω
του ότι δεν υπάρχουν τέτοια δίκτυα στην περιοχή τους, θα χρεώνονται με τέλη χρήσης αποχέτευσης
όπως αυτά καθορίζονται με την παράγραφο Β1A.
4. TEΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές ½ ίντσας

:

270,00€

β. Για παροχές 3/4 ίντσας

:

360,00€

γ. Για παροχές 1 ίντσας

:

545,00€

δ. Για μεγαλύτερες της 1ίντσας

:

900,00€

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα τοποθέτησης (υλικά, εργατικά εκσκαφής κλπ) βαρύνουν τον
καταναλωτή.
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ΙΙΙ. Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ
Πάγιο Ύδρευσης 9,00 €, πάγιο Αποχέτευσης 6,90 €, ανά τρίμηνο.
Τα παραπάνω πάγια χρεώνονται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως κατανάλωσης, ειδικά το
πάγιο αποχέτευσης χρεώνεται μόνο στους καταναλωτές των οποίων το ακίνητο χρεώνεται με τέλη
χρήσης αποχέτευσης.
2. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Α. Ύδρευση για όλους του καταναλωτές (τρίμηνη χρέωση)
Κλίμακα χρέωσης σε m3

Τιμή κλίμακας €/m3

1-15

0,37

16-30

0,44

31-60

0,47

61-120

0,78

121-180

1,06

181-άνω

1,19

Β. Άρδευση (εξάμηνη χρέωση)
Ανεξαρτήτου κατανάλωσης 0,33 €/m3 χωρίς χρέωση παγίου.
3. TEΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές ½ ίντσας

:

225,00€

β. Για παροχές 3/4 ίντσας

:

360,00€

γ. Για παροχές 1 ίντσας

:

540,00€

δ. Για μεγαλύτερες της 1 ίντσας

:

900,00€

Τα τέλη σύνδεσης άρδευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές 3/4 ίντσας

:

225,00€

β. Για παροχές 1 ίντσας

:

270,00€

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα τοποθέτησης (υλικά, εργατικά εκσκαφής κλπ) βαρύνουν
τον καταναλωτή.
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ΙV. Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ
Πάγιο Ύδρευσης 9,00 €, πάγιο Αποχέτευσης 6,90 €, ανά τρίμηνο.
Τα παραπάνω πάγια χρεώνονται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως κατανάλωσης, ειδικά το
πάγιο αποχέτευσης χρεώνεται μόνο στους καταναλωτές των οποίων το ακίνητο χρεώνεται με τέλη
χρήσης αποχέτευσης.
2. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Α. Ύδρευση για όλους του καταναλωτές (τρίμηνη χρέωση)
Κλίμακα χρέωσης σε m3

Τιμή κλίμακας €/m3

1-15

0,37

16-30

0,41

31-60

0,47

61-120

0,79

121-180

0,94

181-άνω

0,98

Β. Άρδευση (εξάμηνη χρέωση)
Ανεξαρτήτου κατανάλωσης 0,30 €/m3 χωρίς χρέωση παγίου.
Γ. Για λήψη νερού από τις παροχές του Λιμανιού
Για τους λήπτες νερού από τις παροχές που υπάρχουν κατά μήκος του λιμενοβραχίονα του
λιμανιού της Σούδας χρεώνονται οι παρακάτω τιμές:
2,42 €/m3 για λήψη νερού από την ΑΝΕΚ
3,03 €/m3 για λήψη νερού από τα λοιπά Ελληνικής σημαίας πλοία.
3,63 €/m3 για λήψη νερού από τα πλοία με σημαία αλλοδαπής χώρας.
Οι παραπάνω χρεώσεις δεν επιβαρύνονται με πάγια.
Δ. Για την λήψη νερού από το Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας και συγκεκριμένα μόνο από το
υδρόμετρο με ΚΩΔ. 3-003-9076-00 η τιμή καθορίζεται σε 0,60 €/m3.
3. TΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τα Τέλη Χρήσης Αποχέτευσης των εγκαταστάσεων του Ναυστάθμου Κρήτης παραμένουν στα
0,77 €/m3 καταμετρούμενου λύματος.
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4. TEΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές ½ ίντσας

:

225,00€

β. Για παροχές 3/4 ίντσας

:

360,00€

γ. Για παροχές 1 ίντσας

:

540,00€

δ. Για μεγαλύτερες της 1ίντσας

:

900,00€

Τα τέλη σύνδεσης άρδευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές 3/4 ίντσας

:

225,00€

β. Για παροχές 1 ίντσας

:

270,00€

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα τοποθέτησης (υλικά, εργατικά εκσκαφής κλπ) βαρύνουν
τον καταναλωτή.

V. Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ ( πλην οικισμού Θερίσου )

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ
Πάγιο Ύδρευσης 9,00 €, πάγιο Αποχέτευσης 6,90 €, ανά τρίμηνο.
Τα παραπάνω πάγια χρεώνονται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως κατανάλωσης, ειδικά το
πάγιο αποχέτευσης χρεώνεται μόνο στους καταναλωτές των οποίων το ακίνητο χρεώνεται με τέλη
χρήσης αποχέτευσης.
2. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Α1. Ύδρευση για όλους του καταναλωτές (τρίμηνη χρέωση)
Κλίμακα χρέωσης σε m3

Τιμή κλίμακας €/m3

1-15

0,34

16-30

0,37

31-60

0,43

61-120

0,57

121-180

0,72

181-άνω

0,75

Α2. Ειδικά για τα 33 υδρόμετρα που είχαν τον χαρακτηρισμό ΚΟΙΝΟ που ανήκουν στην τέως κοινότητα
Βαρυπέτρου τα πρώτα 40 m3 του κάθε τριμήνου θα τιμολογούνται σαν ύδρευση και όλα τα υπόλοιπα
σαν άρδευση με τα ισχύοντα τιμολόγια της Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ.
Α3. Για τις Φυλακές Αγυιάς (νέο κατάστημα κράτησης και υφιστάμενες αγροτικές φυλακές) έχει
υπογραφεί ξεχωριστή Σύμβαση που ορίζει τους όρους και τις χρεώσεις που τους αφορούν.
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Β. Άρδευση (εξάμηνη χρέωση)
Ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης 0,30 €/m3 χωρίς χρέωση παγίου.
Ειδικά για την περιοχή της Αγίας Κυριακής σε 0,20 €/m3 μετά τη θέση σε λειτουργία του νέου
αντλιοστασίου άρδευσης, για τις παροχές του καθαρά αρδευτικού πλέον δικτύου της περιοχής (τμήμα
δικτύου μετά το αντλιοστάσιο).
3. TEΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές ½ ίντσας

:

225,00€

β. Για παροχές 3/4 ίντσας

:

360,00€

γ. Για παροχές 1 ίντσας

:

540,00€

δ. Για μεγαλύτερες της 1ίντσας

:

900,00€

Τα τέλη σύνδεσης άρδευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές 3/4 ίντσας :

225,00€

β. Για παροχές 1 ίντσας

270,00€

:

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα τοποθέτησης (υλικά, εργατικά εκσκαφής κλπ)
βαρύνουν τον καταναλωτή.

VI. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ & οικισμού Θερίσου )

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ
Πάγιο Ύδρευσης 5,00 € ανά τρίμηνο.
Το παραπάνω πάγιο χρεώνεται σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως κατανάλωσης.
2. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Α. Ύδρευση για όλους του καταναλωτές (τρίμηνη χρέωση)
Κλίμακα χρέωσης σε m3

Τιμή κλίμακας €/m3

1-15

0,37

16-30

0,40

31-60

0,41

61-120

0,47

121-180

0,48

181-άνω

0,49

Β. Άρδευση (εξάμηνη χρέωση)
Ανεξαρτήτου κατανάλωσης 0,33 €/m3 χωρίς χρέωση παγίου.
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3. TEΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Τα τέλη σύνδεσης ύδρευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές ½ ίντσας

:

180,00€

β. Για παροχές 3/4 ίντσας :

270,00€

γ. Για παροχές 1 ίντσας

315,00€

:

Τα τέλη σύνδεσης άρδευσης καθορίζονται για κάθε νέα παροχή ως εξής:
α. Για παροχές 3/4 ίντσας :

162,00€

β. Για παροχές 1 ίντσας

180,00€

:

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα τοποθέτησης (υλικά, εργατικά εκσκαφής κλπ) βαρύνουν
τον καταναλωτή.

Β. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. TΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗΣ)
Α. Τέλη χρήσης αποχέτευσης.
Ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης χρεώνεται (εκτός των παγίων) τέλος χρήσης αποχέτευσης που
ισούται με το 75% της συνολικής αξίας του νερού που καταναλώθηκε υπολογισμένης αυτής με το
τιμολόγιο χρέωσης της Δ.Ε. Χανίων, εκτός των Σχολείων 1βάθμιας και 2βάθμιας εκπαίδευσης που
ισούται με το 40%.
Β. Τέλη σύνδεσης αποχέτευσης
Τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης καθορίζονται για τα πρώτα 60m2 της συνολικής
επιφάνειας κάθε αυτοτελούς κτιρίου σε 3,40 €/m2. Για όλα τα υπόλοιπα m2 της συνολικής επιφάνειας
κάθε αυτοτελούς κτιρίου σε 6,00 €/m2 εκτός από τη Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ που είναι 5,50 €/m2.
Τα Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης (συνολικά για όλο το αυτοτελές ακίνητο για τέλη σύνδεσης,
εργασίες, υλικά, κόστος διακλάδωσης κλπ) μπορούν να εξοφληθούν ως εξής:
α1. Με εφάπαξ ολική εξόφληση οπότε δίδεται συνολική έκπτωση 5%.
α2. Με καταβολή προκαταβολής ίσης με το 50% των παραπάνω και εξόφλησης των υπολοίπων σε
4 τριμηνιαίες δόσεις (με τους λογαριασμούς ύδρευσης).
α3. Χωρίς προκαταβολή αλλά με συνολική προσαύξηση κατά 5% και εξόφληση αυτών μέχρι και σε
16 τριμηνιαίες δόσεις (με τους λογαριασμούς ύδρευσης).

10

Γ. Κόστος Διακλάδωσης
Το κόστος διακλάδωσης των ακινήτων στην σύνδεση της αποχέτευσης καθορίζεται σε :
Για δρόμο πλάτους

16 m 530,00 €

"_ " " _"

14 m 500,00 €

"_ " " _"

12 m 450,00 €

"_ " " _"

10 m 400,00 €

"_ " " _"

8m

330,00 €

"_ " " _"

6m

300,00 €

"_ " " _"

4m

240,00 €

2. ΕΝΟΙΚΙΟ - ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
Σε όλες τις νέες παροχές, στις αντικαταστάσεις υδρομέτρων λόγω βλάβης, όταν οι παροχές αυτές
είναι ½ της ίντσας, τότε η ΔΕΥΑΧ τοποθετεί υποχρεωτικά δικό της υδρόμετρο οπότε και αρχίζει να
χρεώνεται στον καταναλωτή ενοίκιο - δαπάνη συντήρησης υδρομέτρου που ανέρχεται

σε 1,00

€/τρίμηνο.
3. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ κ.λπ.
Α. Το τέλος επανασύνδεσης στις περιπτώσεις διακοπής λόγω μη εξόφλησης λογαριασμού
ανέρχεται στις 20,00 €.
Β. Το τέλος ελέγχου υδρομέτρου ανέρχεται στις 12,00 €.
Γ. Το τέλος μετατόπισης υδρομέτρου ανέρχεται στα 28,00 € κατ’ ελάχιστο για κάθε αυτοτελή
εργασία του συνεργείου, εκτός και αν η εκτελεσθείσα εργασία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, οπότε θα
χρεώνεται απολογιστικά με επί πλέον και τη χρέωση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και στις δύο
περιπτώσεις.
4. ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΧ / ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Για την χρήση των παρακάτω ειδικών μηχανημάτων όπως και για εργασία από τους υπαλλήλους
της ΔΕΥΑΧ για τρίτους θα χρεώνονται τα παρακάτω:
Α. Αποφρακτικό Μηχάνημα σε 60,00 €/ώρα απασχόλησης.
Β. CAMERA ελέγχου διαρροών αγωγών αποχέτευσης σε 50,00 €/ώρα απασχόλησης.
Γ. CORRALATOR ελέγχων διαρροών αγωγών ύδρευσης σε 30,00 €/ώρα απασχόλησης.
Δ. JCB μηχάνημα έργων σε 35,00 €/ώρα απασχόλησης.
Ε. Φορτηγό όχημα μεταφοράς σε 35,00 €/ώρα απασχόλησης.
ΣΤ. ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ μηχάνημα εκσκαφής σε 15,00 €/ώρα απασχόλησης.
Ως ώρες απασχόλησης χρεώνονται από την ώρα αναχώρησης του μηχανήματος από

τις

εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ έως και την ώρα επιστροφής του πίσω. Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν
τη χρήση του μηχανήματος και την απασχόληση του προσωπικού (ένα ή δύο άτομα).
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Ζ. Η χρέωση της εργατικής δαπάνης για εργασίες σε δίκτυα τρίτων καθορίζεται σε :
Ζ1 Αρχιτεχνίτης 12,00 €/ώρα απασχόλησης.
Ζ2 Τεχνίτης

10,00 €/ώρα απασχόλησης.

Ζ3 Εργάτης

8,00 €/ώρα απασχόλησης.

5. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός του νερού/αποχέτευσης δεν εξοφληθεί μέχρι την
έκδοση του λογαριασμού του επομένου τριμήνου, υπόκειται σε προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής
ίση με 2% το τρίμηνο στο σύνολο της οφειλής αθροιστικά (πλην των προηγουμένων προσαυξήσεων),
εάν το ποσό της οφειλής αθροιστικά υπερβεί τα 100,00 €.
Η παραπάνω προσαύξηση χρεώνεται σε όλους τους καταναλωτές εκτός των Δημοσίων και
Δημοτικών κτιρίων - χρήσεων.
6. ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ)
Το τέλος χρήσης Βιολογικού που χρεώνονται αποκλειστικά τα βυτιοφόρα μεταφοράς και απόθεσης
λυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού είναι 1,20 €/m3 στο 90% του ωφέλιμου φορτίου κάθε
βυτιοφόρου που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.
7. ΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ
Α. Υδροδότηση Δημοτικών κτιρίων.
Σε όλα τα Δημοτικά κτίρια, θα χρεώνεται η υδροδότηση και η χρήση αποχέτευσης με τα αντίστοιχα
τέλη που χρεώνονται οι καταναλωτές της ίδιας Δ.Ε. και όπου δεν υπάρχουν υδρόμετρα καταγραφής
της κατανάλωσης, θα τοποθετηθούν άμεσα.
Β. Υδροδότηση Δημοτικών Πάρκων κλπ.
Σε όλες τις παροχές που υδροδοτούν Δημοτικά Πάρκα, Δημοτικές Τουαλέτες, Δημοτικά Αθλητικά
Κέντρα και Δημοτικές Παραλίες η χρέωση του νερού είναι 0,28 €/m3 και στις τουαλέτες επιπλέον και
χρήση αποχέτευσης 75% της αξίας του νερού. Η παραπάνω ειδική χρέωση ισχύει μόνο όπου ιδιοκτήτης
και χρήστης είναι ο Δήμος και όχι όταν έχουν ενοικιαστεί και εκμεταλλεύονται από τρίτους-ιδιώτες,
οπότε χρεώνονται οι τιμές της εκάστοτε Δ.Ε. για ιδιώτες.
8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού των πολυτέκνων γίνεται έκπτωση στην χρέωση της αξίας
νερού 40% και μόνο μέχρι της τριμηνιαίας κατανάλωσης των 60m3 και κατ΄ επέκταση και στα
αντίστοιχα τέλη χρήσης αποχέτευσης. Πολύτεκνοι για την παραπάνω έκπτωση θεωρούνται οι έχοντες
εν ζωή 4 τουλάχιστον τέκνα, οι ανάπηροι γονείς με άνω του 67% ποσοστού αναπηρίας με τουλάχιστον
3 τέκνα και οι χήρες/χήροι με τουλάχιστον 3 τέκνα. Η παραπάνω έκπτωση θα εφαρμόζεται μέχρι και το
τελευταίο τρίμηνο του έτους που και τα 4 ή 3 αντίστοιχα τέκνα είναι όλα μικρότερης ηλικίας των 25 ετών.
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9. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Καθιερώνεται Κοινωνικό Τιμολόγιο στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ως εξής:
α. Στα Πάγια Ύδρευσης και Αποχέτευσης (όπου αυτό χρεώνεται) γίνεται έκπτωση 60% στις τιμές
που χρεώνονται για κάθε αντίστοιχη Δ.Ε. σε κάθε τρίμηνο λογαριασμό.
β. Στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού των οικονομικά αδυνάτων, γίνεται έκπτωση στην
χρέωση της αξίας νερού 60% και μόνο μέχρι της τριμηνιαίας κατανάλωσης των 60 m3 και κατ΄
επέκταση και στα αντίστοιχα τέλη χρήσης αποχέτευσης, στις τιμές που ισχύουν εκάστοτε για κάθε
Δημοτική Ενότητα για τους Δημότες – κατοίκους του Δήμου Χανίων.
Οι κατηγορίες των δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου θα καθορίζονται μετά από συμφωνία της
ΔΕΥΑΧ με τον Δήμο Χανίων.
Στην περίπτωση που Δημότης ανήκει και στην κατηγορία των πολυτέκνων και στην παραπάνω των
οικονομικά αδυνάτων, αυτός θα εντάσσεται στο τιμολόγιο με την μεγαλύτερη έκπτωση.
Ο καθορισμός ενός Δημότη ως οικονομικά αδύνατου και η ένταξή του στην

κατάσταση των

Δημοτών που εντάσσονται στο παραπάνω μειωμένο Κοινωνικό Τιμολόγιο , όπως και κάθε μεταβολή
αυτής (πρόσθεση ή αφαίρεση ατόμων) είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Χανίων.
10. ΧΡΕΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Σε όλες τις περιπτώσεις που η ΔΕΥΑΧ χρεώνει υλικά σε εργασίες σύνδεσης ή επισκευής παροχών
ύδρευσης & αποχέτευσης, θα είναι οι τελευταίες τιμές αγοράς αυτών προσαυξημένες κατά 10%.
11. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1. Για ακίνητα όπου υπάρχει οικία με μεγάλο μέρος ακάλυπτου χώρου που χρησιμοποιείται ως
ακάλυπτος χώρος ή για καλλιέργεια, επιφάνειας τουλάχιστον 300 m2 ύστερα από αυτοψία της Τ.Υ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Χ., το θέμα της χρέωσης τελών χρήσης αποχέτευσης του νερού που καταναλίσκεται από το
ήδη υπάρχον υδρόμετρο, μπορεί να αντιμετωπισθεί ως παρακάτω:
1α. Δυνατότητα νέας (δεύτερης) παροχής υδροδότησης ½’’ για την κάλυψη των αναγκών
άρδευσης για το ίδιο ακίνητο. Η χρέωση των τελών σύνδεσης και χρήσης νερού θα γίνεται με τα
ισχύοντα τιμολόγια ύδρευσης της Δ.Ε. και το νέο αυτό υδρόμετρο δεν θα χρεώνεται με τέλη χρήσης
αποχέτευσης. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται μαζί με την αίτηση της νέας παροχής υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη μη διασύνδεσης των δύο δικτύων του ακινήτου και η παροχή δικαιώματος
αυτοψίας των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όταν αυτή το επιθυμεί.
1β. Σε περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή ή δυνατή η ανωτέρω λύση και για ακίνητα που έχουν
φυτεμένο τμήμα (αγροτικό ή κήπο) μεγαλύτερο των 300 m2 όπως θα επιβεβαιωθεί μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και αυτοψία της υπηρεσίας, τότε το μοναδικό υδρόμετρο που υπάρχει ήδη

θα

χρεώνεται στο Β’ και Γ’ τρίμηνο (περίοδος άρδευσης) ως τέλη χρήσης ύδρευσης τα συνολικά m3 της
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κατανάλωσης, ενώ ως τέλη χρήσης αποχέτευσης θα χρεώνονται μόνο οι ποσότητες της μέσης τιμής
κατανάλωσης των αμέσως προηγούμενων χειμερινών τριμήνων (Δ’ και Α’) προσαυξημένες κατά 25%
(συνήθης αύξηση κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες για αστική χρήση).
Τα Α’ και Δ’ τρίμηνα θα χρεώνονται με τέλη χρήσης ύδρευσης και αποχέτευσης κανονικά.
2. Στα ακίνητα όπου υπάρχει πισίνα επιφάνειας υποχρεωτικά άνω των 20 m2 μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, αυτοψία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και υπολογισμό του ωφέλιμου όγκου, στα Β’ και Γ’
τρίμηνα κάθε έτους ως τέλη χρήσης αποχέτευσης, θα χρεώνονται τα m3 που κατέγραψε το υδρόμετρο
μείον το ½ του παραπάνω υπολογισμένου ωφέλιμου όγκου της πισίνας, δεδομένου ότι η συνολική
εξάτμιση της θερινής περιόδου είναι ίση με τον όγκο αυτό.
3. Για τα ξενοδοχεία κυρίως της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας και της Δ.Ε. Ακρωτηρίου όπου δεν υπάρχει
δίκτυο άρδευσης του Ο.Α.ΔΥ.Κ. ή του Τ.Ο.Ε.Β. ή ιδιοκτήτη γεώτρησης (πηγάδι) και χρησιμοποιούν
μεγάλες ποσότητες για άρδευση κήπου και γέμισμα πισινών δίδεται η δυνατότητα ύστερα από την
υποβολή επικαιροποιημένου διαγράμματος κάλυψης με τις υφιστάμενες αρδευόμενες επιφάνειες και τις
υφιστάμενες πισίνες, να αφαιρείται ποσότητα νερού για τον υπολογισμό των τελών χρήσης
αποχέτευσης ως εξής ύστερα από την απαραίτητη αυτοψία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την επιβεβαίωση
των στοιχείων:
3α. Για τις πισίνες θα αφαιρείται ως την ανωτέρω παράγραφο 2 το ½ του ωφέλιμου όγκου σε
έκαστο από τα θερινά τρίμηνα Β’ και Γ’.
3β. Για τις εκτάσεις πράσινου θα αφαιρείται ανά αρδευτική περίοδο (Β’ και Γ’ τρίμηνο) ποσότητα
νερού από την συνολική κατανάλωση για τον υπολογισμό των τελών χρήσης αποχέτευσης ίση με την
επιφάνεια της έκτασης πρασίνου επί την ετήσια ανάγκης άρδευση της έκτασης, ενώ το υπόλοιπο θα
χρεώνεται με τέλη χρήσης αποχέτευσης κανονικά. Ως ετήσια ανάγκη άρδευσης θεωρείται για κήπους –
γκαζόν κ.λ.π. τα 500 m3 / στρέμμα / περίοδο, επομένως από κάθε θερινό τρίμηνο θα αφαιρούνται το ½
της παραπάνω ποσότητας νερού.
12. ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Εγκρίνεται η δυνατότητα παροχής υδροδότησης οικοπέδων – αγροτεμαχίων (εντός των οποίων δεν
υπάρχει κτίσμα) για όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από το τοπικό δίκτυο ύδρευσης
όπου αυτά δεν μπορούν να αρδευτούν με νερό άρδευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ,του Ο.Α.ΔΥ.Κ. ή του ΤΟΕΒ
με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1. Προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας ή αντίστοιχα έγγραφα

δήλωσης κατοχής οικοπέδου (Ε9-

Κτηματολόγιο).
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί το νερό για ανέγερση και ύδρευση
κτιρίου χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας.
3. Η παροχή που θα χορηγείται θα είναι αποκλειστικά αυτή της ½’ με χρέωση τελών σύνδεσης και
χρήσης αυτών της ύδρευσης της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας.
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Οι ανωτέρω άδειες θα υπογράφονται από την επιτροπή των ειδικών συνδέσεων (72/2011
απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ
Καθιερώνεται ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, σύμφωνα με την οποία δύναται και με μέριμνα
του ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, ο ένοικος να καταβάλλει στην ΔΕΥΑΧ το ποσό των 200,00 € για κατοικίες
& 500,00 € για επαγγελματικούς χώρους, κατά την εγκατάστασή του στο ακίνητο.
Η παραπάνω εγγύηση θα συμψηφίζεται με τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού πριν την
διακοπή της μίσθωσης ή θα επιστρέφεται στον ένοικο, εφόσον φυσικά έχει εξοφληθεί ο τελευταίος
λογαριασμός, με την προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητάς του.
14. Φ. Π. Α.
Σε όλα τα παραπάνω τιμολόγια χρεώνεται ο κατά νόμο και περίπτωση αντίστοιχος Φ.Π.Α. που
σήμερα είναι 13% στην αξία του νερού και 23% σε όλα τα υπόλοιπα.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΑΚΗΣ

ΡΟΔΑΜΗ – ΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6. ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΟΝΤΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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