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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45-Ο
TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Στα Χανιά σήμερα Πέμπτη 24/11/2016 και ώρα 13.00 συνήλθε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά την
8420 /18-11-2016 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 Aντιπρόεδρος, μέλος
Δ.Σ. 3.

Λεβεντάκης Δημήτριος, μέλος Δ.Σ

4.Παπαδάκης Δημήτρης , μέλος Δ.Σ. 5. Λύκου Σοφία

αναπληρωματικό μέλος του Κοντεζάκη Βασιλείου, εκπροσώπου του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης και 6.
Λατινάκης Νικόλαος μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Απουσίαζαν: 1. Κουτράκης Ιωάννης μέλος Δ.Σ., 2. Βερναδάκη Σοφία , μέλος Δ.Σ. 3. Ψυχογιού Ελένη,
μέλος Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν : o Γενικός Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Στεργιάννης Κων/νος και ο
Δ/ντής Δ.Ο.Υ. κος Λεμονής Δημήτρης

ως εισηγητές και

ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κος

Ζουμαδάκης Μιχάλης
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ροδάμη - Ζουρίδου Μαρία
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.
Θ Ε Μ Α : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Αρ. Αποφ.: 356/2016
Στην συνέχεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εισάγει προς συζήτηση την υπ’ αριθμ.
8488/22-11-2016 εισήγηση του Δ/ντή Δ.Ο.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που αφορά το ανωτέρω θέμα και έχει ως εξής :
Σας υποβάλω για έγκριση το νέο προτεινόμενο σχέδιο Τιμολογίου της ΔΕΥΑΧ για το 2017 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
2017.
Αναλυτικότερα προτείνεται:
Για την επιβράβευση των καταναλωτών που εξοφλούν τους λογαριασμούς τους εμπρόθεσμα, είτε με πάγια
εντολή, είτε με έγκαιρη προσέλευση στα σημεία εξόφλησης λογαριασμών, θα παρέχεται έκπτωση 15% στην
αξία ύδρευσης κάθε λογαριασμού εφόσον ο προηγούμενος λογαριασμός έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή
μέχρι και την ημερομηνία λήξης. Η εφαρμογή της έκπτωσης θα αφορά τα 4 τρίμηνα του 2017. Από την
παραπάνω έκπτωση θα έχουμε μείωση των εσόδων του 2017 από την αξία του νερού από 300.000,00 έως
450.000,00 €.
Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% εκτός του νερού που είναι 13%.
Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις - τιμές του Τιμολογίου μας μένουν αμετάβλητες.
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Οι παραπάνω μειώσεις θα επιφέρουν αντίστοιχη μείωση στα έσοδα του 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε σχέση με
το 2016, η οποία όμως μείωση έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης
του 2017 και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης το μέλος του Δ.Σ. Παπαδάκης Δημήτρης μειοψήφησε , θεωρώντας
ότι στις Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου θα έπρεπε να υπάρχει περαιτέρω μείωση και
Το μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπος των εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Λατινάκης Νικόλαος δεν συμφωνεί με
την έννοια της επιβράβευσης των συνεπών καταναλωτών μέσα από την τιμολογιακή πολιτική της
Επιχείρησης και τον διαχωρισμό που επιβάλλει σε συνεπείς δημότες – καταναλωτές και σε ασυνεπείς
δημότες- καταναλωτές , αφού η όποια «ασυνέπεια» είναι αποτέλεσμα της οικονομικής και Πολιτικής
κατάστασης της Κρίσης. Εν τέλει η επιβράβευση των «συνεπών» καταναλωτών μέσω της προτεινόμενης
μείωσης κατά 15% στην αξία ύδρευσης στα τιμολόγιά μας θα ανακουφίσει κύρια τις μεγάλες καταναλώσεις
ενώ για τις μικρομεσαίες καταναλώσεις θάναι ασήμαντη. Ενώ μπορεί το κόστος που θα επιφέρει η
προτεινόμενη μείωση κατά 15% που υπολογίζεται ότι θάναι 300 έως 400 χιλιάδες για το 2017 να ενταχθεί σε
μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.ΥΑ.Χ. με άλλα κριτήρια.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων του μελών του Δ.Σ. κου Παπαδάκη Δημήτρη και Λατινάκη Νικολάου
Εγκρίνει παροχή έκπτωσης στους συνεπείς καταναλωτές 15% στην αξία ύδρευσης κάθε λογαριασμού
εφόσον ο προηγούμενος λογαριασμός έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι και την ημερομηνία λήξης.
Η εφαρμογή της έκπτωσης θα αφορά τα 4 τρίμηνα του 2017.
Ολες οι υπόλοιπες χρεώσεις – τιμές του Τιμολογίου μας μένουν αμετάβλητες.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΡΟΔΑΜΗ-ΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4. ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

