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Αρ. Πρωτ. Εξ. 2943 
Ηµεροµηνία:    12/10/2012 
 
 

ΠΡΟΣ   Τα µέλη του  ∆.Σ. ∆ΕΥΑΧ 
Κοιν.      ∆ήµος Χερσονήσου 
 

Θέµα: Πρόσκληση στην 16η  Συνεδρίαση 2012 του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου.  
 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου 1069/80 σας προσκαλώ σε έκτακτη  

συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΧ την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012  

και ώρα 16:00, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (Βιολογικός) στα Μάλια για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Θέµατα  ηµερήσιας διάταξης 

 
 

1. Ψήφιση Κανονισµού Ύδρευσης  

2. Ψήφιση Κανονισµού Αποχέτευσης 

3. Ψήφιση κανονισµού Άρδευσης 

4. Αντικατάσταση χαλασµένων υδροµέτρων 

5. ∆ιακοπή σύµβασης µε την Μίχος Α.Ε.  

6. Απ ευθείας ανάθεση στην Μίχος ΑΕ για προµήθεια εξαρτηµάτων φυσητήρων ΕΕΛ 

Χερσονήσου 

7. Αίτηση Γκιουλµπαξιώτη  

8. Αιτήσεις ∆ηµοτών για επανεξέταση λογαριασµού (Περιοχή Συνδέσµου) 

9. Αιτήσεις ∆ηµοτών για επανεξέταση λογαριασµού (∆ηµοτικής Ενότητας 

Χερσονήσου) 

∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 

 

Πρόεδρος ∆Σ ∆ΕΥΑΧ  

Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 
70007 Μάλια 
� (28970)  32407 
Fax (28970)  34005 
e-mail: info@malia-deyam.gr 
Πληρ.  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
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4. Αντικατάσταση χαλασµένων υδροµέτρων 

 

Στον υπό κατάρτιση κανονισµό ύδρευσης προβλέπεται ότι τα υδρόµετρα τοποθετούνται 

από την ∆ΕΥΑΧ και όταν χρειάζεται αντικατάστασή τους, αυτή γίνεται µε δαπάνες της 

∆ΕΥΑΧ.  Σε κάποιες περιοχές (∆ηµοτικές ενότητες Γουβών και Επισκοπής πλήν περιοχής 

Συνδέσµου, ∆ηµοτική Ενότητα Χερσονήσου) µέχρι σήµερα η αντικατάσταση των 

χαλασµένων υδροµέτρων γινόταν από τον ιδιοκτήτη του υδρευόµενου ή αρδευόµενου 

ακινήτου, µε δική του δαπάνη. Προκειµένου όλοι οι δηµότες να αντιµετωπίζονται ισότιµα, 

απαιτείται να γίνει αντικατάσταση µε νέα όλων των υδροµέτρων που σήµερα ή πριν την 

ισχύ των νέων κανονισµών είναι καταγεγραµµένα ή θα καταγραφούν σαν χαλασµένα µε 

δαπάνη των ιδιοκτητών των υδρευόµενων ή αρδευόµενων ακινήτων. 

 

Η αντικατάσταση των υδροµέτρων µπορεί να γίνει είτε από τους ιδιοκτήτες είτε από την 

∆ΕΥΑΧ. Η περίπτωση αντικατάστασης από τους ιδιοκτήτες εκτιµάται ότι δεν θα φέρει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα, αφού είναι δύσκολο να βρεθεί τρόπος ώστε σε σύντοµο χρόνο 

να αντικατασταθούν από τους ίδιους, επιπλέον δε, µε δική µας οδηγία-παρότρυνση θα 

επιβάλοµε στους ιδιοότες την επέµβαση στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Προτείνεται 

η αντικατάσταση αυτή να γίνει από την ∆ΕΥΑΧ, µε το κόστος να επιβαρύνει τους 

ιδιοκτήτες – καταναλωτές. 

 

Ειδικότερα, προτείνεται η λήψη απόφασης µε την οποία θα καθορίζεται το κόστος για 

αντικατάσταση χαλασµένων υδροµέτρων. Προτείνεται το κόστος αντικατάστασης 

υδροµέτρων να είναι 50 €. 
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5. ∆ιακοπή σύµβασης µε την Μίχος Α.Ε.  

6. Απ ευθείας ανάθεση στην Μίχος ΑΕ για προµήθεια εξαρτηµάτων φυσητήρων 

ΕΕΛ Χερσονήσου 

 

Με την 21/2012 απόφαση του ∆Σ ∆ΕΥΑΧ είχε αποφασιστεί η σύναψη σύµβασης µε απ 

ευθείας ανάθεση στην εταιρεία Μίχος ΑΕ για την συντήρηση των φυσητήρων στην ΕΕΛ 

Χερσονήσου. Το ποσό της σύµβασης είναι 4530 € για ανταλλακτικά και 5005 € για 

εργασία.  Από την σύµβαση αυτή, σήµερα έχει απορροφηθεί ποσό 5000 € περίπου. Οι 

εργασίες συντήρησης έχουν ολοκληρωθεί πλην της αλλαγής συγκεκριµένων εξαρτηµάτων 

τα οποία δεν αναφέρονται στην σύµβαση επισκευή και η ανάγκη επισκευής των οποίων 

προέκυψε κατά την διαδικασία της συντήρησης. Τα εξαρτήµατα αυτά είναι ειδικού τύπου 

και µε µοναδικότητα προµηθευτή. 

 

Προτείνεται η διακοπή της σύµβασης µε την Μιχος Α.Ε. και η ανάθεση στην ίδια της 

προµήθειας και εγκατάστασης των µη προβλεπόµενων εξαρτηµάτων. Το ποσό της νέας 

σύµβασης είναι 2.500 €. 
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Αίτηση Γκιουλµπαξιώτη 

 

Οι καταναλώσεις του κ. Γκιουλµπαξιώυη (διαδροµή 

παροχής 01-04-3445-000, Καταναλωτής και ιδιοκτήτης 

Gee Billy του Ιωάννη, Σταλίδα) φαίνονται στον διπλανό 

πίνακα. 

 

Με την 30/2008 απόφαση του ∆Σ ∆ΕΥΑΜ είχε 

αποφασιστεί η µείωση της κατανάλωσης για το 2007/Β 

εξάµηνο, και αντί της µετρηθείσας ποσότητας των 6,436 

κ.µ. χρεώθηκαν 705 κ.µ. Η απόφαση αυτή πάρθηκε διότι 

κατά την κατασκευή ανάπλασης από τον ∆ήµο Μαλίων 

στην συγκεκριµένη περιοχή είχε καταναλωθεί ποσότητα 

νερού ενδεχοµένως από σπάσιµο σωλήνας η οποία δεν 

επισκευάστηκε έγκαιρα ή διότι το κατανάλωσε ο τότε 

εργολάβος. (Ο τότε υδραυλικός της υπηρεσίας ν. 

Κατσούλης είχε δει σπασµένη σωλήνα την οποία µε δική 

του πρωτοβουλία επιδιόρθωσε, χωρίς να γνωρίζει τίνος 

ήταν).  

   

Τον Σεπτέµβρη του 2010, ο κ. Γκιουλµπαξιώτης ζήτησε 

επανεξέταση του λογαριασµού για την κατανάλωση του 

2010/Α εξαµήνου, αίτηση η οποία είχε απορριφθεί, αφού 

δεν υπήρχε προφανής λόγος για τον οποίο είχε γίνει η 

κατανάλωση και δεν υπήρχε καµιά ένδειξη ότι η αιτία της 

όποιας παραπάνω κατανάλωσης είχε διορθωθεί.  

 

Στην συνέχεια, τον Αύγουστο 2011, κατά την προσέλευσή του στην ∆ΕΥΑΧ για 

διακανονισµό παλαιών οφειλών, ζήτησε επανεξέταση της 103/2010 απόφασης του ∆Σ 

∆ΕΥΑΜ.  Το αίτηµα συζητήθηκε από το ∆Σ της ∆ΕΥΑΧ τον Αύγουστο το 2011 και 

αναβλήθηκε η έκδοση της όποιας απόφασης. Στην συνέχεια, Τεχνικό συνεργείο της 

∆ΕΥΑΧ, µε επικεφαλής τον Ασσαριώτη Ευστάθιο, επισκέφτηκε (ως µη όφειλε) το ακίνητο 

του κ. Γκιουλµπαξιώτη και έλεγξε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του. Κατά την νέα αυτή 

επίσκεψη προέκυψε ότι υπάρχει υπόγεια δεξαµενή, από την οποία έφευγε νερό 

Περίοδος 

Κατανάλωση 

σε κ.µ.  

2002/Α 870 

2002/Β 256 

2002 Σύνολο 1.126 

2003/Α 543 

2003/Β 599 

2003 Σύνολο 1.142 

2004/Α 517 

2004/Β 903 

2004 Σύνολο 1.42 

2005/Α 726 

2005/Β 876 

2005 Σύνολο 1.602 

2006/Α 574 

2006/Β 999 

2006 Σύνολο 1.573 

2007/Α 719 

2007/Β 6.436 

2007 Σύνολο 7.155 

2008/Α 590 

2008/Β 712 

2008 Σύνολο 1.302 

2009/Α 709 

2009/Β 603 

2009 Σύνολο 1.312 

2010/Α 2.808 

2010/Β 4.007 

2010 Σύνολο 6.815 

2011/Α 1.835 

2011/B 714 

2011 Σύνολο 2.549 

2012/Α 407 
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(χαλασµένο φλοτέρ). Η δεξαµενή αυτή, σύµφωνα µε τον κ. Γκιουλµπαξιώτη δεν ήταν σε 

χρήση. Ακολούθως, µε την 124Χ/2011 απόφασή του το ∆Σ ∆ΕΥΑΧ απόρριψε την αίτηση 

για µείωση του λογαριασµού. 

 

Σήµερα, και µετά από πίεση –µε διακοπή υδροδότησης- ο κ. Γκιουλµαξιώτης πλήρωσε 

2,000 € έναντι λογαριασµού και ζητά επανεξέταση του λογαριασµού του προκειµένου 

στην συνέχεια να προβεί σε διακανονισµό του υπόλοιπου ποσού. Ισχυρίζεται ότι η 

δεξαµενή εξακολουθεί αν είναι σε χρήση.  

 

 

 
  
 

 

 

Οι εισηγήσεις των αιτήσεων δηµοτών της ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου θα 

σας αποσταλούν την ∆ευτέρα 15/10 
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