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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1-Ο
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Στα Χανιά σήμερα Παρασκευή 05/01/2018 και ώρα 10.00 συνήλθε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
μετά την 10127/29-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κου Τζινευράκη Μιχαήλ, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Παρόντες ήταν:
1. Tζινευράκης Μιχαήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Καραμπινάκης Νικόλαος Aντιπρόεδρος, μέλος Δ.Σ.
3. Αλιφιεράκη Ελευθερία, μέλος Δ.Σ. 4. Αναστάσιος Βάμβουκας Δήμαρχος Χανίων, μέλος Δ.Σ.
5. Δημήτρης Παπαδάκης μέλος Δ.Σ. 6. Φωτεινάκης Ιωάννης , μέλος Δ.Σ. 7. Αγγελάκη Μαρία,
μέλος Δ.Σ. και 8. Λατινάκης Νικόλαος μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..
Απουσίαζαν : Λύκου Σοφία, εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν : ο Γενικός Δ/ντής κος Στεργιάννης Κων/νος και ο κος Λεμονής
Δημήτρης Δ/ντής Δ.Ο.Υ. ως εισηγητές.
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ροδάμη – Ζουρίδου Μαρία
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.
Θ Ε Μ Α : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΓΙΑ ΤΟ 2018

Αρ. Αποφ.: 2/2018
Στην συνέχεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εισάγει προς συζήτηση την
υπ’ αριθμ. 29/2-01-2018 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 2018
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 2018.
Πριν προχωρήσω στις προτάσεις μου θα κάνω μία σύντομη ανασκόπηση των τιμολογίων των
προηγούμενων ετών.
· 2012: Μικρή αύξηση του τιμολογίου στις Δ.Ε. Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Νέας
Κυδωνίας ώστε να καλυφθεί το ¼ της διαφοράς με το τιμολόγια Χανίων και Ακρωτηρίου.
· 2013: Μείωση κατά 7% σε όλες τις κλίμακες των Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου και κατά
συνέπεια και στα τέλη χρήσης αποχέτευσης όλων των Δ.Ε.
· 2014: α) Μείωση κατά 5% σε όλες τις κλίμακες των Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου και κατά
συνέπεια και στα τέλη χρήσης αποχέτευσης όλων των Δ.Ε.
β) Μείωση του 1ου κλιμακίου των Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας και Ελ. Βενιζέλου.
· 2015: Μείωση κατά 10% (από 50% χρέωση σε 40%) του Κοινωνικού τιμολογίου.
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· 2016: α) 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.
β) 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.
γ) Άμεσο επακόλουθο των παραπάνω μειώσεων είναι και η αντίστοιχη μείωση των τιμών
Χρήσης Αποχέτευσης.
δ) Μείωση κατά 10% στη τιμή Άρδευσης της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου.
ε) Μείωση από 75% σε 40% της αξίας του νερού που χρεώνεται για την χρήση Αποχέτευσης
των Σχολείων 1βάθμιας και 2βάθμιας εκπαίδευσης.
· 2017: Καθιέρωση έκπτωσης συνέπειας 15% στην αξία νερού του προηγούμενου
λογαριασμού.
Με τα παραπάνω δεδομένα εκτιμώ ότι τα περιθώρια περεταίρω μειώσεων είναι πάρα πολύ μικρά.
Αλλά σε κάθε περίπτωση η τυχόν μικρή μείωση θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση εξίσωσης
των τιμών νερού μεταξύ των Δ.Ε.
Υπενθυμίζω ότι οι Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου έχουν το μεγαλύτερο πάγιο των 12,00 € έναντι
των 9,00 € που έχουν οι Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας, Θερίσου και 5,00 € η Δ.Ε.
Κεραμιών.
Τον Μάιο του 2017 (22/5) εκδόθηκε η Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (υπ’ αριθμ.
135275) με την οποία θεσπίζονται γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των
υπηρεσιών ύδατος. Σύμφωνα με την Απόφαση οι Δ.Ε.Υ.Α. περιλαμβάνονται στους παρόχους
ύδατος που πρέπει να προβούν στον προσδιορισμό της ανάκτησης του χρηματοοικονομικού
κόστους (το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος φυσικών πόρων θα προσδιορισθούν από τις
Δ/νσεις Υδάτων και το πρώτο έτος εφαρμογής της Απόφασης θα προκύψουν από τα Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών).
Βάσει του υπολογισμού του χρηματοοικονομικού κόστους ανά m3 νερού, η μέση τιμή μας ανά m3
είναι μεγαλύτερη κατά 0,02 €.
Επίσης εντός του πρώτου τριμήνου του 2018 θα έχουμε τα στοιχεία της μελέτης που αναθέσαμε
για τον τρόπο τιμολόγησης της ΔΕΥΑ Χανίων, με σύγκλιση των τιμών στις Δ.Ε. και καθορισμό
των τιμών ανά κλίμακα κατανάλωσης.
Τέλος πρέπει να επισημάνω ότι το 2018 θα είναι έτος πρόσληψης 77 ατόμων τακτικού
προσωπικού που θα δώσει σταδιακά την δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού
προγράμματος της Επιχείρησης. Αυτό σημαίνει μεγάλη απαίτηση κεφαλαίων (που σήμερα
υπάρχουν σε σημαντικό βαθμό διαθέσιμα) και απορρόφησή τους. Όμως πρέπει να διατηρηθεί η
δημιουργία δικών μας κεφαλαίων με την συνετή τιμολογιακή πολιτική που θα αποφασιστεί.
Εάν θα έπρεπε να προτείνω κάποια μείωση θα ήταν στην κατεύθυνση να μειωθεί το πάγιο νερού
στις Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου από 12,00 € σε 9,00 € (μείωση εσόδων περίπου 500.000,00 €)
ώστε να εξισωθεί με τις υπόλοιπες Δ.Ε. (εκτός Δ.Ε. Κεραμιών & Οικισμού Θερίσου που είναι 5,00
€).
Επίσης προτείνω να μειωθεί η τιμή ανά m2 στα Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης, για πάνω από τα
60 m2 από 6,00 € σε 5,50 €, ώστε να εξισωθεί η τιμή όλων των Δ.Ε. με αυτή της Δ.Ε. Νέας
Κυδωνίας (μείωση εσόδων περίπου 30.000,00 €).
Μία άλλη πρόταση θα ήταν να διευρυνθούν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού τιμολογίου με νέες
κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Σύμφωνα με εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Χανίων μπορούν να ενταχθούν 450 νοικοκυριά από τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
στο Δήμο Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» και 730 νοικοκυριά από το
πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
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Επίσης θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την περίπτωση της μηδενικής χρέωσης μέχρι μίας
καθορισμένης κατανάλωσης για συμπολίτες μας με ετήσιο εισόδημα κάτω ενός ορίου και μικρή
ακίνητη περιουσία (μόνο ένα σπίτι με λογικά τετραγωνικά).
Τέλος μετά από αίτημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων και μετά από απόφαση που
θα πάρει το Δ.Σ. της Επιχείρησης, μπορούμε να μειώσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (συνολικά
15.000,00 €), αιτούντων και ωφελούμενων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Χανίων, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΥΑΧ.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ειδικής χρέωσης προϋπόθεση είναι ότι τα περιστατικά θα τα
εξετάζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων.
Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% 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 2018 της ΔΕΥΑΧ, σε
σχέση με το 2017, η οποία όμως μείωση έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του
προϋπολογισμού της επιχείρησης του 2018 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.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του μέλους του Δ.Σ. κου Παπαδάκη Δημήτρη .
Εγκρίνει :
1. Την μείωση παγίου νερού στις Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου από 12,00 € σε 9,00 €.
2.

Την μείωση της τιμής ανά m2 στα Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης, για πάνω από τα 60 m2

από 6,00 € σε 5,50 €, ώστε να εξισωθεί η τιμή όλων των Δ.Ε. με αυτή της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας
3. Την διεύρυνση των δικαιούχων του Κοινωνικού τιμολογίου με νέες κατηγορίες ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και την ένταξη 450 νοικοκυριών από τις Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών στο Δήμο Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» και 730
νοικοκυριών από το πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
4. Μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών (συνολικά 15.000,00 €), αιτούντων και ωφελούμενων της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, οι οποίοι αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στην πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΥΑΧ.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ειδικής χρέωσης προϋπόθεση είναι ότι τα περιστατικά θα
τα εξετάζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων.
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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Η τιμολόγηση - χρέωση των νέων τιμών σε όλες τις Δ.Ε. της περιοχής ευθύνης μας για
καταναλώσεις νερού και έκδοση λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης θα ισχύσει από το
Α’ τρίμηνο 2018.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΡΟΔΑΜΗ-ΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

