
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της αριθμ. 8ης

Συνεδρίίασης του Δίοίκητίκουί  Συμβουλίίου 
της Δημοτίκηί ς Επίχείίρησης Ύδρευσης Αποχείτευσης Δηί μου Κείρκυρας

Της 04ης  Ιουνίου 2015

         Αριθμ. Απόφ.:  8- 117

Στην  Κείρκυρα  καί  στα  Γραφείία  της  ΔΕΥΑΚ  το  Δίοίκητίκοί  Συμβουί λίο  της
Δημοτίκηί ς  Επίχείίρησης  Ύδρευσης  Αποχείτευσης  Δηί μου  Κείρκυρας  συνηί λθε  σε
συνεδρίίαση  σηί μερα,  4η Ιουνίίου  2015  καί  ώί ρα  19:00,  υί στερα  αποί  την  αρίθμ.
πρώτ. 3090/29-05-2015 είγγραφη προί σκληση του κ. Προείδρου του, συί μφώνα με
το αί ρθρο 4 παρ.2 του Ν.1069/80. 

Αφουί  δίαπίστώί θηκε οί τί  υπαί ρχεί  νοί μίμη απαρτίία  δεδομείνου οί τί  σε συί νολο
είντεκα (11) μελώί ν βρείθηκαν παροί ντα τα οκτώί  (8), δηλαδηί : 
1. κ. Νίκολουί ζος Κώνσταντίίνος  – Προί εδρος-Δηί μαρχος Κείρκυρας
2. κ. Φαίϊταί ς Αλείξανδρος      – Αντίπροί εδρος 
3. κ. Παυλίίδης Κώνσταντίίνος      – Μείλος 
4. κ. Ρίίγγας Σπυρίίδών – Μείλος
5. κ. Αρμενίαί κος Βασίίλείος,         – Μείλος
6.  κ. Μαυροπουί λου Αγγελίκηί – Μείλος
7. κ. Χαραλαμπαί κης Κώνσταντίίνος – Μείλος 
8. κ. Σοφίανοί ς Νίκοί λαος – Μείλος

Απουσίίαζαν  :  1.  κ.Βρανίίκα  Χρίστίίνα,  Μείλος  2.  κ.Σερεμείτης  Ιώαί ννης,   Μείλος  3.
κ.Μπουί α Αμαλίία, Μείλος (προς αντίκαταί σταση μείλους λοίγώ υποβοληί ς παραίίτησης).

Παροί ντες ηί ταν επίίσης, ο Γενίκοί ς Δίευθυντηί ς κ. Αδαί μ Γεώί ργίος. 

Ο  κ.  Προί εδρος-Δηί μαρχος  Κείρκυρας  κ.  Νίκολουί ζος  Κώνσταντίίνος
είσαί γοντας  το  παραπαί νώ  με  αρίθμ.  117  3ο θείμα  της  ημερηί σίας  δίαί ταξης
αναφείρεί οί τί γία τίς περίοχείς που είχουν ολοκληρώθείί οί εργασίίες λείτουργίίας
δίκτυί ου Αποχείτευσης & Βίολογίκουί  Καθαρίσμουί  οί πώς της περίοχηί ς Σίδαρίίου,
Κασσώπαίίών  καί  Λευκίμμαίίών   απαίτείίταί  ο  καθορίσμοί ς  Τείλους  χρηί σης
υπονοί μών καί θα πρείπεί να είίναί αναί λογο με το κοί στος λείτουργίίας του.

Στη συνείχεία ο κ. Προί εδρος δίίνεί το λοίγο στον Γεν. Δ/ντηί  κ. Αδαί μ Γεώί ργίο ο
οποίίος  παρουσίαί σεί  μία  εκτίίμηση  κοί στους-εσοί δών  λείτουργίίας  γία  τα  εν
λοίγώ δίίκτυα αποχείτευσης ώς εξηί ς:

 Τέλος χρήσης υπονόμων για τις περιοχές  Σιδαρίου – Κασσωπαίων και Λευκιμμαίων 
    Περιοχή Λευκίμμης

• Αριθμός Υδρομέτρων:  3.800
• Υδρόμετρα με 0μ3 κατ/ση: 900   => 23%
• Συνολική Έσοδα ύδρευσης 2013: 420.000 €  
• Έσοδα από Πάγιο (3.800Χ4Χ18,25): 277.500  (66%)
• Έσοδα κατανάλωσης                         :  142.500 

Περιοχή με δυνατότητα σύνδεσης
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 Καθορισμός τελών χρήσης Υπονόμων  για τις
περιοχές Λευκίμμη, Σιδάρι & Κασσιώπη.



 Αριθμός Υδρομέτρων με δυνατότητα σύνδεσης   :   1.500  (39%)
 Υδρόμετρα με 0μ3 κατ/ση     (23%)                          :      345
 Συνολική Έσοδα ύδρευσης 2013                              :   165.500 €  
 Έσοδα από Πάγιο (1.500Χ4Χ18,25)                          :  109.500
 Έσοδα κατανάλωσης: 56.000  

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες Αποχέτευσης  180.000 €  (*)

=> Αναγκαίο ποσοστό Τελών Υπονόμων = 320% επί εσόδων κατανάλωσης

Περιοχή Σιδαρίου

• Αριθμός Υδρομέτρων: 450
• Υδρόμετρα με 0μ3 κατ/ση: 163   => 36%
• Συνολική Έσοδα ύδρευσης 2013: 50,350 €  
• Έσοδα από Πάγιο (450Χ4Χ18,25): 32.850   (66%)
• Έσοδα κατανάλωσης: 17.500  

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες Αποχέτευσης  100.000 €  (*)

=> Αναγκαίο ποσοστό Τελών Υπονόμων  =570% επί εσόδων κατανάλωσης

Περιοχή Κασσωπαίων

• Αριθμός Υδρομέτρων       :  600
• Υδρόμετρα με 0μ3 κατ/ση :    270   => 45%
• Συνολική Έσοδα ύδρευσης 2013 :    137.000 €  
• Έσοδα από Πάγιο (600Χ4Χ18,25): 43.800   (66%)
• Έσοδα κατανάλωσης                         :  93.200    

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες Αποχέτευσης  100.000 €  (*)

=> Αναγκαίο ποσοστό Τελών Υπονόμων  =107%  επί εσόδων κατανάλωσης

(*) Εκτιμήσεις αρχικής λειτουργίας  συστήματος  με μειωμένη δυναμικότητα ισχύος και 
λειτουργίας.
Βέβαια ως είναι φυσικό τα πρώτα έτη λειτουργίας κανείς δεν περιμένει να καλύψει πλήρως τις 
δαπάνες λειτουργίας μιας νέας επένδυσης. Μέρος των δαπανών αυτών καλύπτεται από το 
Τέλος σύνδεσης  , γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει και η σχετική πρόβλεψη επιβολής των τελών 
σύνδεσης στον ν. 1069/80 .

Από τη σχετική εκτίμηση που έχει γίνει ,  προκύπτουν τα εξής στοιχεία :

ΛΕΥΚΙΜΜΗ  =>   1.500 Ακίνητα με μέσο όρο εμβαδού 100μ2  Χ  200 €/ακίνητο =300.000 €  

ΣΙΔΑΡΙ  =>   450  Ακίνητα με μέσο όρο εμβαδού 200μ2  Χ  350 €/ακίνητο =157.000 €  

ΚΑΣΣΙΩΠΗ  =>   600  Ακίνητα με μέσο όρο εμβαδού 150μ2  Χ  275 €/ακίνητο =165.000 €  
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Επειδή τέλος,  το ποσοστό της αποχέτευσης είναι διαφορετικό  ανά Δημοτική ενότητα όπως επίσης η 
κλίμακα του τιμολογίου ύδρευσης (ως ποσοστό του οποίου και υπολογίζεται η αποχέτευση) 
παραθέτουμε τα ισχύοντα τιμολόγια .

Η πρόταση μας είναι να καθοριστούν ποσοστά για την αποχέτευσης (   λειτουργία δικτύων και 
λειτουργία Βιολογικού )  με τρόπο ώστε να καταβάλλουν οι καταναλωτές των περιοχών αυτών , την ίδια
περίπου αξία για την υπηρεσία της αποχέτευσης, αλλά και να μην υπάρχει δυσανάλογη επιβάρυνση ως 
ποσοστό. Έτσι προτείνεται :

Με τον παραπάνω τρόπο τιμολόγησης της αποχέτευσης η επιβάρυνση ανάλογα με την κατανάλωση και 
ανά περιοχή θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:
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Στον προϋπολογισμό της επιχείρησης για το 2015 είχε γίνει πρόβλεψη επιπλέον εσόδων (έναντι
του 2014) λόγω των νέων συνδέσεων στις παραπάνω περιοχές.

Οι επιβαρύνσεις του κόστους στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας θα αντιμετωπιστούν από τα 
αντίστοιχα έσοδα από τα τέλη συνδέσεων που αναφέραμε παραπάνω.

Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΚ
         Γεώργιος Αδάμ

 Γία το θείμα αυτοί  μείοψηί φησε ο Συί μβουλος κ. Βασίίλείος Αρμενίαί κος καταθείτοντας την
προί τασηί  του ώς εξηί ς: 

Η χρείώση τών τελώί ν χρηί σης Υπονοί μών αναί  τετραγώνίκαί  μείτρα υδροδοτουί μενου χώί ρου
ώς πίο δίίκαίη καί με την ακοί λουθη κλίίμακα : 

0,25 Ευρώί  + 55% επίί  της αξίίας καταναί λώσης υί δατος γία επαγγελματίκουί ς χώί ρους μείχρί
300 τετρ.μείτρα 

0,10 Ευρώί  + 30% επίί της αξίίας καταναί λώσης υί δατος γία κατοίκίίες μείχρί 100 τ.μ. 
0,80 Ευρώί  + 75% επίί  της αξίίας καταναί λώσης υί δατος γία επαγγελματίκουί ς χώί ρους αποί

300  τ.μ.  καί  αί νώ.  Τείλος  συμπληί ρώσε  οί τί  θα  πρείπεί  να  συσταθείί  μηχανίσμοί ς  ελείγχου
λείτουργίίας τών ίδίώτίκώί ν ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ Κείρκυρας δίοί τί υπολείτουργουί ν.  

Λαβαίίνοντας το λοίγο ο Συί μβουλος κ. Κώνσταντίίνος Παυλίίδης τονίίζεί οί τί με δεδομείνο οί τί ο
1069/80 δεν επίτρείπεί  δίαφοροποίίηση τελώί ν αναί  κατηγορίία καταναλώτώί ν (επίχείρηί σείς-
ίδίώί τες)  δεν  μπορουί με  να  δεχτουί με  την  προί ταση  του  κ.Αρμενίαί κου.  Τείλος  τοί νίσε  οί τί  θα
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πρείπεί να επανεξεταί σουμε τα τίμολοίγία τών πρώί ην ΔΕΥΑ, να επανεκτίμηθουί ν τα είσοδα καί
τα  είξοδα λείτουργίίας  τών  δίκτυί ών  τους  αλλαί  καί  της  επίχείίρησης  στο  συί νολοί  της,  γίατίί
υπαί ρχουν μεγαί λες δίαφορείς  στην τίμηί  χρείώσης αποί  περίοχηί  σε περίοχηί .  Έτσί με μία νεία
τίμολογίακηί  πολίτίκηί  που ελπίίζώ να συζητηθείί  γία το είτος 2016 να υπαί ρξεί βελτίίώση στην
τίμολοίγηση,  γία  την  ορίστίκοποίίηση  του  τείλους  χρηί σης  υπονοί μών σε  οί λη  την  δίοίκητίκηί
περίφείρεία της Κείρκυρας.   

Στη συνείχεία ο κ. Προί εδρος αφουί , σε απαί ντηση του Συμβουί λου κ.Β. Αρμενίαί κου τοί νίσε οί τί
η  χρείώση  τελώί ν  χρηί σης  υπονοί μών  επίί  της  καταναί λώσης  νερουί  είίναί  πίο  δίίκαίη  δίοί τί  η
καταναί λώση νερουί  αποδείκνυί εί την πραγματίκηί  χρηί ση υπονοί μών, εξαί λλου είίναί δεσμευτίκηί
καί η Κοίνοτίκηί  Οδηγίία της Ε.Ε. οί τί ΄΄ο ρυπαίνων πληρώνει΄΄, καλείί  τους κ.κ. Συμβουί λους ν’
αποφασίίσουν σχετίκαί .

Ακολουί θησε  δίαλογίκηί  συζηί τηση  μεταξυί  τών  μελώί ν  του  Δ.Σ.  καί  αφουί  το  Δίοίκητίκοί
Συμβουί λίο είλαβε υποί ψη του τον Ν.1069/80   

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καθορίίζεί  το  τείλος  χρηί σης  υπονοί μών  γία  τίς  περίοχείς Σίδαρίίου,  Δ.Δ.  Κασσώπαίίών  καί
Δ.Δ.Λευκίμμαίίών  Κείρκυρας, ώς εξηί ς: 

Όσο αφορά τα τέλη χρήσης υπονόμων σε αυτοϋδροδοτούμενους καταναλωτές ή σε
καταναλωτές  με  διπλό  σύστημα  υδροδότησης  (ιδιωτικές  πηγές  +  πηγές  ΔΕΥΑΚ)
παραμένει σε ισχύ ο τρόπος υπολογισμού τεκμαρτά, όπως καθορίζεται στην υπ΄αριθμ.
16-179/2012 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.  για την ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  της
ΔΕΥΑΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 8-117/2015

Παράλειψη
Αφουί  εξαντληί θηκαν τα θείματα, 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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