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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 67-Ο
TAKTIKΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Στα Χανιά σήμερα Δευτέρα 30/12/2019 και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
μετά την 10181/20-12-2019 πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. Χρυσής Χατζηδάκη, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Παρόντες ήταν:
1. Χρυσή Χατζηδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Παντελής Πετσετάκης Αντιπρόεδρος, μέλος Δ.Σ. 3.
Αναστάσιος Αλόγλου μέλος Δ.Σ. 4. Γεώργιος Ξανθουδάκης , μέλος Δ.Σ. 5. Γεώργιος Γεωργακάκης
μέλος Δ.Σ. 6. Εμμανουήλ Κεμεσίδης, μέλος Δ.Σ. 7. Λάμπρος Γούλας, μέλος Δ.Σ. 8. Ευμορφία
Μπάτσαρη, μέλος Δ.Σ. και 9. Λατινάκης Νικόλαος μέλος Δ.Σ. εκπρόσωπος των εργαζομένων
της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Απουσίαζαν : 1. Παναγιώτης Σημανδηράκης Δήμαρχος μέλος Δ.Σ.

2.

Λύκου Σοφία,

εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν : ο Γενικός Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Στεργιάννης Κων/νος, ο
Δ/ντής Δ.Ο.Υ. κος Λεμονής Δημήτρης

ως εισηγητές και ο Πρ/νος Δημοσίων Σχέσεων κος

Ζουμαδάκης Μιχάλης .
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ροδάμη – Ζουρίδου Μαρία
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ : ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Αρ. Αποφ.:904/2019

Στην συνέχεια της συνεδρίασης, η πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εισάγει προς συζήτηση την υπ’
αριθμ. πρωτ. 10356/24-12-2019 εισήγηση του Δ/ντή Δ.Ο.Υ. της 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 2020 και
συγκεκριμένα για την τιμολόγηση - χρέωση των 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 2020.
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.
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·

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.

·

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.

·

2018: α) Μείωση παγίου νερού στις Δ.Ε. Χανίων και Ακρωτηρίου από 12,00 € σε 9,00 €. β) 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.
γ) 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).
δ) 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.

·

2019: α) Μείωση στα βασικά τιμολόγια: 1) η τιμή του νερού της 1ης κλίμακας κατανάλωσης (0-15 κυβ.)
κατά 20% σε όλες τις Δ.Ε. και την διαμόρφωση της στα 0,30 €. 2) η τιμή του νερού της 2ης κλίμακας
κατανάλωσης (16-30 κυβ.) κατά περίπου 10% στις Δ.Ε. Χανίων, Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας και Ελ.
Βενιζέλου ώστε να εξισωθεί στα 0,40 € σε όλες τις Δ.Ε.
β) Μείωση σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας (81 σχολεία) και δευτεροβάθμιας (34 σχολεία), κατά 50%
της τιμής του νερού σε όλες τις κλίμακες, επί των τρεχουσών τιμών της Δ.Ε. Χανίων και με ενιαία
τιμολόγηση για όλες τις Δ.Ε.
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γ) Μείωση στο Νοσοκομείο Χανίων καθώς και στις 1η και 2η ΤΟΜΥ Χανίων, κατά 20% της τιμής του
νερού σε όλες τις κλίμακες, επί των τρεχουσών τιμών.
δ) Μείωση στις Κοινωνικές Δομές, κατά 50% της τιμής του νερού σε όλες τις κλίμακες, επί των
τρεχουσών τιμών της Δ.Ε. Χανίων και με ενιαία τιμολόγηση για όλες τις Δ.Ε.
ε) Μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών (συνολικά 30.000,00 €), αιτούντων και ωφελουμένων της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην
πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΥΑΧ.
Σημείωση: Στις κατηγορίες β, γ και δ δεν υπολογίζονται τόκοι ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Με τα παραπάνω δεδομένα εκτιμώ ότι τα περιθώρια περεταίρω μειώσεων είναι μικρά. Αλλά σε κάθε
περίπτωση η τυχόν μικρή μείωση θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση σύγκλισης των τιμών νερού
μεταξύ των Δ.Ε., κάνοντας το επόμενο βήμα εντός του 2020 προετοιμάζοντας την τιμολογιακή πολιτική
του 2021.
Τέλος πρέπει να επισημάνω ότι το 2020 θα είναι έτος ολοκλήρωσης της πρόσληψης των 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.
Με βάση τα παραπάνω προτείνω:
1. Διεύρυνση των δικαιούχων του Κοινωνικού τιμολογίου (1.200 δικαιούχοι) από το «Μητρώο
ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών» πέρα από τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο
Δήμο Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» και από το πρόγραμμα του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
2. Αύξηση του ποσού κατά 30.000,00 € (συνολικά 60.000,00 €), για μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών
αιτούντων και ωφελουμένων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, οι οποίοι
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΥΑΧ.
Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις - τιμές του Τιμολογίου μας μένουν αμετάβλητες.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα επιφέρουν μικρή μείωση στα έσοδα του 2020 της ΔΕΥΑΧ, σε σχέση με
το 2019, η οποία όμως μείωση έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της
επιχείρησης του 2020 και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα.

Μετά από διαλογική συζήτηση , μεταξύ των μελών, το Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την :
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1. Διεύρυνση των δικαιούχων του Κοινωνικού τιμολογίου (1.200 δικαιούχοι) από το «Μητρώο
ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών» πέρα από τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
στο Δήμο Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου» και από το πρόγραμμα του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
2. Αύξηση του ποσού κατά 30.000,00 € (συνολικά 60.000,00 €), για μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών
αιτούντων και ωφελουμένων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, οι οποίοι
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΥΑΧ.
Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις - τιμές του Τιμολογίου μας μένουν αμετάβλητες.
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 2020.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΡΟΔΑΜΗ-ΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ
6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
7. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΗ
8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ

