ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της αριθμ. 8 ης
Συνεδρίίασης του Δίοίκητίκουί Συμβουλίίου
της Δημοτίκηί ς Επίχείίρησης Ύδρευσης Αποχεί τευσης Δηί μου Κεί ρκυρας
Της 04ης Ιουνίου 2015
Αριθμ. Απόφ.: 8- 118

Καθορισμός διαφόρων Τελών: α) ύψους εγγύησης
για υδροδότηση, β) τέλους επανασύνδεσης από
διακοπή γ) ύψους τόκων υπερημερίας σε
εκπρόθεσμους λογαριασμούς Ύδρευσης-Αποχ/σης
δ)Απόθεση λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό
από βυτιοφορείς.

Στην Κεί ρκυρα καί στα Γραφείία της ΔΕΥΑΚ το Δίοίκητίκοί Συμβουί λίο της
Δημοτίκηί ς Επίχείίρησης Ύδρευσης Αποχεί τευσης Δηί μου Κεί ρκυρας συνηί λθε σε
συνεδρίίαση σηί μερα, 4η Ιουνίίου 2015 καί ώίρα 19:00, υί στερα αποί την αρίθμ.
πρώτ. 3090/29-05-2015 εί γγραφη προί σκληση του κ. Προεί δρου του, συί μφώνα με
το αί ρθρο 4 παρ.2 του Ν.1069/80.
Αφουί δίαπίστώίθηκε οί τί υπαί ρχεί νοί μίμη απαρτίία δεδομεί νου οί τί σε συί νολο
εί ντεκα (11) μελώίν βρεί θηκαν παροί ντα τα οκτώί (8), δηλαδηί :
1.
κ. Νίκολουί ζος Κώνσταντίίνος
– Προί εδρος-Δηί μαρχος Κεί ρκυρας
2.
κ. Φαίϊταί ς Αλεί ξανδρος
– Αντίπροί εδρος
3.
κ. Παυλίίδης Κώνσταντίίνος
– Μεί λος
4.
κ. Ρίίγγας Σπυρίίδών
– Μεί λος
5.
κ. Αρμενίαί κος Βασίί λείος,
– Μεί λος
6.
κ. Μαυροπουί λου Αγγελίκηί
- Μεί λος
7.
κ. Χαραλαμπαί κης Κώνσταντίίνος – Μεί λος
8.
κ. Σοφίανοί ς Νίκοί λαος
– Μεί λος
Απουσίίαζαν : 1. κ.Βρανίίκα Χρίστίίνα, Μεί λος 2. κ.Σερεμεί της Ιώαί ννης, Μεί λος 3.
κ.Μπουί α Αμαλίία, Μεί λος (προς αντίκαταί σταση μεί λους λοί γώ υποβοληί ς παραίίτησης).
Παροί ντες ηί ταν επίίσης, ο Γενίκοί ς Δίευθυντηί ς κ. Αδαί μ Γεώίργίος.
Ο κ. Προί εδρος-Δηί μαρχος Κεί ρκυρας κ. Νίκολουί ζος Κώνσταντίίνος
είσαί γοντας το παραπαί νώ με αρίθμ. 118 4ο θεί μα της ημερηί σίας δίαί ταξης δίίνεί
το λοί γο στον Γεν. Δ/ντηί κ. Αδαί μ Γεώίργίο ο οποίίος παρουσίαί σεί το καθεστώίς
που ίσχυί εί στα τεί λη οί πώς : α) υί ψους εγγυί ησης γία υδροδοί τηση, β) τεί λους
επανασυί νδεσης αποί δίακοπηί γ) υί ψους τοί κών υπερημερίίας σε εκπροί θεσμους
λογαρίασμουί ς Ύδρευσης-Αποχ/σης δ)Αποί θεση λυμαί τών στο Βίολογίκοί
Καθαρίσμοί αποί βυτίοφορείίς, ώς εξηί ς:
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ΒΥΤΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού της πόλης ανέρχεται σε
750.000 € (με ένα ήπιο πρόγραμμα συντήρησης).
Η εγκατάσταση επεξεργάζεται περίπου 4.000.000 μ3 λύματα ετησίως .
Επομένως 750.000€ / 4.000.000 μ3 => κόστος ανά μ3 = 0,185 €
Επειδή τα βοθρολύματα που μεταφέρονται από τα βυτία έχουν υπεραυξημένο το
B.O.D. (βαθμός ρύπων) κατά τουλάχιστον 10 φορές από ότι τα λύματα που δέχεται ο
βιολογικός από τα δίκτυα, θα πρέπει ανάλογη να είναι και η επιβάρυνση ανά μ3
βοθρολύματος.
Έτσι προτείνεται η τιμή να διαμορφωθεί σε 0,185 Χ10 = 1,5 € /μ3. Η συνολική λοιπόν
αξία για την επεξεργασία ενός βυτίου 10 τόνων θα είναι 18,50 €. Στο ποσό αυτό θα
πρέπει να προστεθεί το κόστος του προσωπικού για την διοικητική διαδικασία
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(αιτήσεις –τιμολόγηση-παρακολούθηση ενεργειών καθώς και η απασχόληση εργάτη
στην εγκατάσταση για παρακολούθηση και έλεγχο του περιεχομένου του βυτίου ( δεν
πρέπει να περιέχει λίπη – έλαια- καύσιμα κλπ ). Το διοικητικό αυτό κόστος
υπολογίζεται σε 1,5 € ανά βυτίο.
Επομένως η προτεινόμενη τιμή για την επεξεργασία ενός βυτίου 10 τόνων με
βοθρολύματα ανέρχεται σε 20€ , η οποία θα πρέπει να προκαταβάλλεται από τον
βυτιοφορέα.
Η τιμή αυτή ισχύει για βοθρολύματα που προέρχονται εκτός των διοικητικών ορίων
του πρώην Δήμου Κερκυραίων , γιατί γι’ αυτούς ακολουθείται άλλη διαδικασία.
(απόφαση 5-33/2010 του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ ).

Ακολουί θησε δίαλογίκηί συζηί τηση μεταξυί τών μελώίν του Δ.Σ. καί αφουί το
Δίοίκητίκοί Συμβουί λίο εί λαβε υποί ψη του τον Ν.1069/80
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καθορίζεται, για όλους τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΚ:
ΕΓΓΥΗΣΗ (Προκαταβοληί γία καταναί λώση νερουί σε νεί ο καταναλώτηί ) για παροχή διατομής 1/2"
ποσό 60 € (γία 2πλαί σία δίατομηί παροχηί , ποσοί Χ2 ηί γία 3πλαί σία δίατομηί παροχηί ποσοί Χ3 κ.λ.π..)
 Το ποσοί της εγγυί ησης θα μείώίνεταί καταί 50% στους καταναλώτεί ς της ΔΕΥΑΚ με κοίνώνίκοί
τίμολοί γίο (Πολυί τεκνοί- ευπαθείίς ομαί δες κλπ).
 Το ποσοί αυτοί επίβαί λλεταί:
1) Σε νεί ες παροχεί ς
2) Όταν γίίνεταί αλλαγηί στοίχείίών καταναλώτηί
3) Σε περίίπτώση δίακοπηί ς υδροδοί τησης καί επανασυί νδεσης με νεί α στοίχείία καταναλώτηί .
4) Σε περίίπτώση δίακοπηί ς υδροδοί τησης οί ταν δεν υπαί ρχεί εγγυί ηση ηί τυχοί ν προηγουί μενη
5) εγγυί ηση είίναί μίκροί τερη του ποσουί που θα καθορίστείί.
 Το ποσοί αυτοί επίστρεί φεταί με την αποχώίρηση του καταναλώτηί αποί την παροχηί υδροδοί τησης
καί συμψηφίίζεταί με τυχοί ν οφείλεί ς του καταναλώτηί .
 Οί προηγουί μενες καταβληθείίσες εγγυηί σείς παραμεί νουν καί αναπροσαρμοί ζονταί μοί νο στίς
περίπτώίσείς μεταβολώίν καταναλώτώίν.
 Αποί τον παραπαί νώ προτείνοί μενο καθορίσμοί του υί ψους της εγγυί ησης δεν θα προ κυί ψεί
μείίώση στο ποσοί που είίχε προβλεφτείί στον προυϊ πολογίσμοί , γίατίί η μείίώση που θα επεί λθεί
στίς περίοχεί ς Κεί ρκυρας καί Φαίαί κών θα αντίσταθμίστείί αποί την επίβοληί της εγγυί ησης σε
οί λους τους καταναλώτεί ς μας.
ΤΟΚΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ





Γία λογαρίασμουί ς που εξοφλουί νταί μεταί τη ληί ξη προθεσμίίας πληρώμηί ς επίβαί λλεταί
προσαυί ξηση εκπροί θεσμης καταβοληί ς ποσοστουί 7,3% ετησίίώς επίί της αξίίας καί θε
λογαρίασμουί καί αποί την ημερομηνίία ληί ξης του.
Απαλλαί σσονταί αποί τους τοί κους εκπροί θεσμης εξοί φλησης λογαρίασμώίν, οί καταναλώτεί ς της
ΔΕΥΑΚ με κοίνώνίκοί τίμολοί γίο (Πολυί τεκνοί- ευπαθείίς ομαί δες κλπ)
Δίατηί ρηση του ορίίου 50% τίς αξίίας του λογαρίασμουί που μπορείί να φταί σεί συσσώρευτίκαί το
ποσοστοί της προσαυί ξησης.
Στον προυϊ πολογίσμοί της ΔΕΥΑΚ είίχε προβλεφθείί μείώμεί νο εί σοδο (σε σχεί ση με το 2014), αφουί
με τα δεδομεί να της οίκονομίίας προεί βαλε αναγκαίία η αναπροσαρμογηί (μείίώση ) του ποσοστοί
αυτουί .

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ από ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ λόγω χρέους


Καταβάλλεται τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης λόγω διακοπής υδροδότησης λόγω
χρέους ποσού 25 Ευρώ το ποσοί αυτοί επίβαί λλεταί γία να καλυί ψεί τίς δαπαί νες στίς οποίίες
καταβαί λεί η ΔΕΥΑΚ γία την απασχοί ληση, υπαλληί λου γία επεξεργασίία στοίχείίών,
εργατοτεχνίίτη γία δίακοπηί καί επανασυί νδεση καί δαπαί νες μετακίίνησης.)

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ μετά από αίτηση καταναλωτή


Καθορίίζεταί στο ποσοί τών 12,5 Ευρώί ηί τοί το 50% της αξίίας του τεί λους επανασυί νδεσης λοί γώ
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χρεί ους, λοί γώ τών μείώμεί νών δαπανώίν που υποβαί λλεταί η επίχείίρηση.
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΑΠΟ ΒΙΤΥΟΦΟΡΕΙΣ.




Καταβολή ποσού 20 ευρώ για την απόθεση στο ΒΙΟ.ΚΑ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ενός (1)
βιτύου των δέκα (10) κυβικών, ποσοί το οποίίο θα προκαταβαί λλεταί αποί τον
βυτίοφορεί α.
Η τίμηί αυτηί ίσχυί εί γία βοθρολυί ματα που προεί ρχονταί εκτοί ς τών δίοίκητίκώίν ορίίών
του πρώίην Δηί μου Κερκυραίίών , γίατίί γί’ αυτουί ς ακολουθείί ταί αί λλη δίαδίκασίία.
(αποί φαση 5-33/2010 του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ).
Το ποσοί αυτοί θα απαίτηθείί προκείμεί νου το προσώπίκοί να ακολουθείί την δίοίκητίκηί
δίαδίκασίία (αίτηί σείς–τίμολοί γηση-παρακολουί θηση ενεργείώίν) καθώίς καί γία την
απασχοί ληση εργαί τη στην εγκαταί σταση γία παρακολουί θηση καί εί λεγχο του
περίεχομεί νου του βυτίίου (δεν πρεί πεί να περίεί χεί λίίπη–εί λαία-καυί σίμα κλπ).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 8-118/2015
Παράλειψη
Αφουί εξαντληί θηκαν τα θεί ματα, λυί εταί η συνεδρίίαση
Συνταί χθηκε το πρακτίκοί τουί το καί υπογραί φεταί:
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Νικολούζος Κωνσταντίνος
Φαϊτάς Αλέξανδρος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Απόσπασμα εκ του Πρακτικού
Κέρκυρα, 05-06-2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

Νικολούζος Κωνσταντίνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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