ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της αριθμ. 30ης
Συνεδρίίασης του Δίοίκητίκουί Συμβουλίίου
της Δημοτίκηί ς Επίχείίρησης Ύδρευσης Αποχεί τευσης Δηί μου Κεί ρκυρας
Της 01ης Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Απόφ.: 30- 238

Καθορισμός Τελών σύνδεσης με το δίκτυο
Αποχέτευσης για τις περιοχές που θα
λειτουργεί Αποχετευτικό Δίκτυο.

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, Δευτεί ρα 01 Δεκεμβρίίου 2014 καί ώίρα 18:00, υί στερα αποί
την αρίθμ. πρώτ. 7007/27-11-2014 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 δεί κα (10), 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. Σερεμεί της Ιώαί ννης
– Μεί λος
5. κ. Ρίίγγας Σπυρίίδών
– Μεί λος
6. κ. Αρμενίαί κος Βασίί λείος,
– Μεί λος
7. κ. Βρανίίκα Χρίστίίνα
– Μεί λος
8. κ. Μαυροπουί λου Αγγελίκηί
– Μεί λος
9. κ. Χαραλαμπαί κης Κώνσταντίίνος – Μεί λος
10. κ. Σοφίανοί ς Νίκοί λαος
– Μεί λος
Απουσίίαζε η κ.: 1. Μπουί α Αμαλίία, Μεί λος (αντίκαταί σταση μεί λους λοί γώ υποβο ληί ς παραίίτησης).
Παροί ντες ηί ταν επίίσης, ο Γενίκοί ς Δίευθυντηί ς κ. Αδαί μ Γεώίργίος καί ο
Προίϊσταί μενος Τμηί ματος Μελετώίν & Έργών κ. Κατσαροί ς Ανασταί σίος.





Ο κ. Προί εδρος είσαί γοντας το παραπαί νώ με αρίθμ. 238 7 ο θεί μα ημερηί σίας
δίαί ταξης δίίνεί τον λοί γο στον Γενίκοί Δίευθυντηί κ. Αδαί μ Γεώίργίο, ο οποίίος θεί τεί
υποί ψη του Δ.Σ. οί τί γία την ολοκληί ρώση καί λείτουργίία του εί ργου ΄΄Βίολογίκοί ς
καθαρίσμοί ς Λευκίίμμης΄΄ καί την αναί γκη συί νδεσης τών κατοίίκών της περίοχηί ς
΄΄Λευκίίμμης΄΄ με το δίίκτυο αποχεί τευσης θα πρεί πεί να καθορίστείί το τεί λος
συί νδεσης με την αποχεί τευση.
Γία την επίβοληί του τεί λους συί νδεσης αποχεί τευσης εφαρμοί ζεταί το αί ρθρο 10 παρ. γ του Ν.1069/80.
Συνεχίίζοντας ενημερώίνεί οί τί γία το θεί μα αυτοί το τοί τε Δ.Σ. της πρώίην
ΔΕΥΑ Λευκίμμαίίών είίχε αποφασίίσεί στην 1η Συνεδρίίασηί του την 11η Φεβρουαρίίου 2010 περίί ΄΄ Έγκρίσης τίμολογίίου «Τεί λος συνδεί σεώς με τα του δίκτυί ου
αποχεί τευσης».
Με την ανώτεί ρώ υπ΄αρίθμ.1-1/11-2-2010 αποί φασηί του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Λευκίμμαίίών καθοί ρίσε το τεί λος συί νδεσης ώς εξηί ς:
50 Ευρώί + 2.50 €/ m2 της επίφαί νείας του κτηρίίου μεί χρί 200 m2
50 Ευρώί + 2.00 €/ m2 της επίφαί νείας του κτηρίίου μεί χρί 201 μεί χρί 400 m2
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50 Ευρώί + 1.80 €/ m2 της επίφαί νείας του κτηρίίου μεί χρί 401 m2 καί αί νώ
Γία την αποί φαση οί μώς αυτηί του Δ.Σ. της πρώίην ΔΕΥΑΛ δεν υπαί ρχεί εί γκρίση
ουί τε αποί το τοί τε Δημοτίκοί Συμβουί λίο Λευκίίμμης ουί τε αποί την τοί τε Περίφεί ρεία
Ιονίίών Νηί σών, επομεί νώς δεν εί χεί τίς απαραίίτητες προυϊ ποθεί σείς ίσχυί ος.

Συί μφώνα με τον ανώτεί ρώ Ν.1069/1980 εκτίμηί θηκαν καί υπολογίίστηκαν
τα δεδομεί να γία να τεθείί σε λείτουργίία ο Βίολογίκοί ς Καθαρίσμοί ς Λευκίίμμης καί
υποβαί λλονταί οί προταί σείς γία τον ορίσμοί του τεί λους συί νδεσης αποχεί τευσης οί
οποίίες είίχαν κατατεθείί καί συζητηθείί στίς υπ’αρίθμ. 8-30 & 8-31/5-3-2014 αποφαί σείς του προηγουί μενου Δίοίκητίκουί Συμβουλίίου καί στη συνεί χεία κατατεί θηκαν
στο Δημοτίκοί Συμβουί λίο γία εί γκρίση, ώς εξηί ς:
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Συνεχίίζοντας ο Γενίκοί ς Δ/ντηί ς προί τείνε το οί ποίο τίμολοί γίο καθορίστείί, να αφοραί
καί να ίσχυί εί το ίίδίο γία οί λες τίς περίοχεί ς που λείτουργείί αποχεί τευση στο νησίί. Ακοί μη
τοί νίσε οί τί επείδηί οί οίκονομίκεί ς συνθηί κες εί χουν αλλαί ξεί αποί τοί τε που θεσπίίσθηκε
στην ΔΕΥΑΚ (με βαί ση τον κανονίσμοί Αποχεί τευσης) ο τροί πος υπολογίσμουί του τεί λους
συί νδεσης με την αποχεί τευση, να ίσχυί σεί γία οί λους αυτοί ς ο τροί πος υπολογίσμουί (Μηί κος προί σοψης Χ Αρίθμοί Οροί φών Χ Συντελεστηί 1 πλέον
εμβαδοί ν κτίρίίου Χ Συντελεστηί 4)
αλλαί με μείώμεί νους συντελεστεί ς, ώίστε να περίορίστείί το ποσοί ν που θα κληθείί να
πληρώίσεί ο καταναλώτηί ς, λαμβαί νοντας υποί ψη την οίκονομίκηί κρίίση & την συρρίί κνώση τών είσοδημαί τών.
Αφουί εί λαβε το λοί γο ο Συί μβουλος κ. Αρμενίαί κος Βασίί λείος, προί τείνε τίμολοί γίο γία
την επίβοληί τεί λους συί νδεσης με το δίίκτυο αποχεί τευσης με την προυϊ ποί θεση οί τί θα
λείτουργηί σεί το εί ργο, ώς εξηί ς:
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Εμβαδοί ν αποί 1 - 100 μ2 χρεί ώση 1 €/μ2

΄΄
αποί 101 - 200 μ2 χρεί ώση 1,3 €/μ2

΄΄
αποί 201 - 300 μ2 χρεί ώση 2,5 €/μ2

΄΄
αποί 301 - αί νώ μ2 χρεί ώση 3,5 €/μ2
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ

Εμβαδοί ν αποί 1 - 200 μ2 χρεί ώση 1,5 €/μ2

΄΄
αποί 201 - 400 μ2 χρεί ώση 2,5 €/μ2

΄΄
αποί 401 - αί νώ μ2 χρεί ώση 4,5 €/μ2
Δηί λώσε στη συνεί χεία οί τί η ανώτεί ρώ προί ταση υπολογίίζεταί να επίφεί ρεί εί σοδα
58.000 -60.000 € οί σο καί η προί ταση της Υπηρεσίίας της ΔΕΥΑΚ με επίφυί λαξη δίοί τί δεν
υπαί ρχουν καταγεγραμμεί να τα στοίχείία τών οίκίακώίν & επαγγελματίκώίν χώίρών. Επεσηί μανε τεί λος οί τί θα πρεί πεί να εφαρμοστείί το ίίδίο τίμολοί γίο σε οί λους τους Δημοί τες
καί οί τί εί να χαμηλοί τίμολοί γίο θα δώίσεί την δυνατοί τητα συί νδεσης σε περίσσοί τερους
δημοί τες αί ρα θα εί χουμε καί μεγαλυί τερα εί σοδα.
Γία το θεί μα τών επαγγελματίκώίν & οίκίακώίν χώίρών ο Γεν.Δ/ντηί ς κ. Αδαί μ Γεώίργίος απαί ντησε οί τί δεν υπαί ρχουν καταγεγραμμεί να τα τετραγώνίκαί μεί τρα τών χώίρών
γία συί νδεση με το αποχετευτίκοί δίίκτυο καί γία να γίίνεί αυτοί θα πρεί πεί ακολουθηθείί η
χρονοβοί ρα δίαδίκασίία δίασταυί ρώσης τών τετραγώνίκώίν μεί τρών τών λογαρίασμώίν
της ΔΕΗ καί τον δίαχώρίσμοί τών οίκίακώίν-επαγγελματίκώίν χώίρών.
Γία το θεί μα τών τετραγώνίκώίν μεί τρών η Συί μβουλος κ. Μαυροπουί λου Αγγελίκηί
δηί λώσε οί τί υπαί ρχουν επαγγελματίίες στην Κεί ρκυρα που δυστυχώίς δεν δηλώίνουν τα
πραγματίκαί τετραγώνίκαί μεί τρα τών ακίνηί τών τους οί πώς γία παραί δείγμα βρεί θηκε
τουρίστίκηί επίχείίρηση που είίχε 10.000 τ.μ. καί ηί ταν δηλώμεί να τα 1.000 τ.μ.
Ο Συί μβουλος κ. Σοφίανοί ς Νίκοί λαος υποστηί ρίξε την επίβοληί του τεί λους μεταί την
εκτίίμηση τών πραγματίκώίν στοίχείίών καί σχετίκαί με την υποχρεώτίκηί επίβοληί του
τεί λους στον αντίίποδα υπαί ρχεί η επίβοληί τεί λους Περίβαλλοντίκηί ς Ρυί πανσης γία οί σους
δεν συνδεί ονταί με το αποχετευτίκοί δίίκτυο.
Λαβαίίνοντας το λοί γο ο Συί μβουλος κ. Σπ. Ρίίγγας υποστηί ρίξε οί τί, εμείίς καί σαν
εκτελεστίκηί εξουσίία αλλαί καί τώίρα σαν αντίπολίίτευση εί χουμε σταθερηί θεί ση, πρεί πεί
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ο Βίολογίκοί ς Λευκίίμμης να λείτουργηί σεί καί γία τους λοί γους που παρουσίίασε ο κ.
Προί εδρος, θα πρεί πεί οί μώς να αναλογίστουί με την βίώσίμοί τητα του εί ργου καί να εκτί μηί σουμε τα πραγματίκαί στοίχείία γία την επίβοληί του τεί λους, εί τσί η δίκηί μας παραί τα ξη κατ΄αρχηί ν θα ψηφίίσεί παροί ν καί θα το συζητηί σουμε εκτενεί στερα στο Δημοτίκοί
Συμβουί λίο καί θα τοποθετηθουί με εκείί.
Λαβαίίνοντας το λοί γο ο Συί μβουλος κ. Ι. Σερεμεί της υποστηί ρίξε οί τί οί λοί οί Δημοί τες
θα πρεί πεί να πληρώίνουν το ίίδίο, θεί λουμε οί λοί αποχεί τευση καί βίολογίκουί ς αλλαί δεν
θεί λουμε να πληρώίνουμε, δεν μπορείί να γίίνεταί αυτοί καί θα συμφώνουί σα με την
προί ταση τίμολογίίου του κ. Β.Αρμενίαί κου αν υπηί ρχαν τα πραγματίκαί στοίχείία γία τον
υπολογίσμοί του τίμολογίίου ώίστε να καλυφθείί το κοί στος λείτουργίίας του αποχετευτί κουί δίκτυί ου. Επίίσης υποστηρίίζώ οί τί θα πρεί πεί το τεί λος να μην επίβαρυνθείί εξ΄ολοκληί ρου αλλαί να επίμερίστείί καί να καταβληθείί σε δοί σείς.
Στη συνεί χεία ακολουί θησε δίαλογίκηί συζηί τηση μεταξυί τών μελώίν του Δ.Σ. στην
οποίία εκφραί στηκε ίδίαίίτερος προβληματίσμοί ς γία την βίώσίμοί τητα του εί ργου καί την
εξευί ρεση τροί πών αντίμετώίπίσηί ς της, την καταγραφηί & εκτίίμηση τών πραγματίκώίν
στοίχείίών οί πώς π.χ. τα τετραγώνίκαί μεί τρα τών αποχετευοί μενών χώίρών, το μοί νίμο ηί
προσώρίνοί χαρακτηί ρα του τεί λους – παραί λείψη - .
Στη συνεί χεία ο κ. Προί εδρος αφουί αί κουσε τα μεί λη του Δ.Σ. τοί νίσε οί τί πρεί πεί να
χρεώίσουμε τεί λος συί νδεσης καί λείτουργίίας του αποχετευτίκουί δίκτυί ου προκείμεί νου
να δίασφαλίστείί ο δημοί της της Κεί ρκυρας αποί τίς δυσαί ρεστες συνεί πείες της μη λείτουργίίας του εί ργου. Γία να καλυί ψουμε το κοί στος λείτουργίίας του εί ργου θα πρεί πεί να
συνδεθείί καί η τουρίστίκηί περίοχηί του Καί βου. Όμώς λοί γώ της αναγκαίοί τητας εί ναρξης
λείτουργίίας ενοί ς τοί σο σημαντίκουί εί ργου μπορουί με να πλησίαί σουμε οί σο το δυνατοί
περίσσοί τερο το κοί στος λείτουργίίας του αναφεροί μενου εί ργου καί το υποί λοίπο απαίτουί μενο κοί στος να το επίβαρυνθείί η Επίχείίρηση, εφαρμοί ζοντας την παρακαί τώ
προί ταση τίμολογίίου, ώς εξηί ς:
 Σταθεροί ποσοί αναί συί νδεση
50 €
 Επίπλεί ον χρεί ώση με βαί ση το εμβαδοί ν του κτηρίίου €/μ 2 :
Εμβαδοί ν
αποί 1 - 300 μ2
1,5 €/μ2
΄΄
αποί 301 - αί νώ μ2
3,5 €/μ2
Τα ανώτεί ρώ ποσαί ο καταναλώτηί ς θα εί χεί την δυνατοί τητα να εξοφληί σεί με
δοί σείς.
Η εφαρμογηί της προί τασης αυτηί ς προτείίνεταί να ίσχυί σεί το ίίδίο καί γία τίς περίοχεί ς που ολοκληρώίνεταί αί μεσα το δίίκτυο Αποχεί τευσης & Βίολογίκοί ς Καθαρίσμοί ς
ηί τοί : γία Δ.Δ. Σίδαρίίου καί γία Δ.Δ. Κασσώπαίίών.
Μεταί την νεί α προί ταση του κ. Προεί δρου συμφώίνησε καί ο Συί μβουλος κ. Ρίίγγας
Σπυί ρος.
Τεί λος καλείί τους κ.κ. Συμβουί λους ν’ αποφασίίσουν σχετίκαί .
Ακολουί θησε δίαλογίκηί συζηί τηση μεταξυί τών μελώίν του Δ.Σ. καί αφουί το
Δίοίκητίκοί Συμβουί λίο εί λαβε υποί ψη τα αί ρθρα 10 & 26 του Ν.1069/80
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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1. Καθορίίζεί το τεί λος συί νδεσης με το δίίκτυο αποχεί τευσης γία την περίοχηί
Δ.Δ.Λευκίίμμης Κεί ρκυρας ώς εξηί ς:
 Σταθεροί ποσοί αναί συί νδεση
50 €
 Επίπλεί ον χρεί ώση με βαί ση το εμβαδοί ν του κτηρίίου €/μ 2 :
Εμβαδοί ν
αποί 1 - 300 μ2
1,5 €/μ2
΄΄
αποί 301 - αί νώ μ2
3,5 €/μ2
2. Το τεί λος συί νδεσης επίβαρυί νεταί με τον αναλογουί ντα ΦΠΑ που σηί μερα είίναί
23%
3. Προς δίευκοί λυνση τών υποί χρεών προς συί νδεση, το συί νολο του ποσουί
τεί λους συί νδεσης με το δίίκτυο αποχεί τευσης δυί ναταί να καταβληθείί με
μηνίαίίες δοί σείς.
4. Γία την συί νδεση τών κατοίίκών με το δίίκτυο αποχεί τευσης, τα δίκαίολογητίκαί
που θα πρεί πεί να προσκομίίζουν περίορίίζονταί κατ΄αρχήν για τα
υφιστάμενα κτίρια στα εξηί ς:
 Αντίίγραφο Λογαρίασμουί ΔΕΗ
 Αντίίγραφο φορολογίκουί εντυί που Ε9
 Αντίίγραφο λογαρίασμουί υί δρευσης
5. Το τίμολοί γίο τεί λους συί νδεσης με την Αποχεί τευση να ίσχυί σεί ομοίίώς ώς ανώτεί ρώ καί γία τίς περίοχεί ς που ολοκληρώίνεταί αί μεσα το δίίκτυο Αποχεί τευσης
& Βίολογίκοί ς Καθαρίσμοί ς ηί τοί : γία Δ.Δ. Σίδαρίίου καί γία Δ.Δ. Κασσώπαίίών.
6. Το ανώτεί ρώ τίμολοί γίο τεί λους συί νδεσης με την αποχεί τευση θα ίσχυί σεί αποί
την ημερομηνίία εί γκρίσηί ς του αποί το Δημοτίκοί Συμβουί λίο του Δηί μου
Κεί ρκυρας.
Μείοψηί φίσαν: Ο κ. Β.Αρμενίαί κος καί ο κ. Α.Φαίϊταί ς ο οποίίος ψηί φίσε την
είσηί γηση της Υπηρεσίίας της ΔΕΥΑΚ γία την επίβοληί τεί λους συί νδεσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 30-238/2014
Παράλειψη
Αφουί εξαντληί θηκαν τα θεί ματα, λυί εταί η συνεδρίίαση
Συνταί χθηκε το πρακτίκοί τουί το καί υπογραί φεταί:
Ο Πρόεδρος
Νικολούζος Κωνσταντίνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ο Αντιπρόεδρος
Φαϊτάς Αλέξανδρος

Απόσπασμα εκ του Πρακτικού
Κέρκυρα, 02-12-2014
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
Νικολούζος Κωνσταντίνος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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