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Τις τελευταίες ημέρες η Διοίκηση και η Διεύθυνση της ΔΕΥΑΞ γίνονται -για 
ακόμη μια φορά- δέκτες συκοφαντικών δημοσιευμάτων με αφορμή ερώτηση 
του διοικητικού μέλους και δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού «Ξάνθη 
για όλους» κου Φάνη Παπαδάκη, ο οποίος αν και μέλος της Διοίκησης, 
έσπευσε να υιοθετήσει άκριτα και με μικροπολιτική διάθεση, ανακοίνωση που 
εξέδωσε το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε Ξάνθης. 
Τόσο στην ανακοίνωση του Σωματείου όσο και στην ανακοίνωση του κου 
Παπαδάκη, επιχειρείται ατυχώς και αναίτια η παραπληροφόρηση των πολιτών 
αναφορικά με προηγούμενη απόφαση της ΔΕΥΑΞ του 2017 (31/17), με βάση 
την οποία παρέχεται έκπτωση στο τιμολόγιο της επιχείρησης που έχει 
αποδέκτες άτομα με αναπηρία πάνω από 80% ή με προστατευόμενα μέλη με 
αναπηρία άνω του 80%. 
Η συγκεκριμένη έκπτωση αναφέρεται στους δικαιούχους του «κοινωνικού 
τιμολογίου» μείωσης των δημοτικών τελών στους οποίους παρείχε αντίστοιχη 
παροχή έκπτωσης έως 50% επί του καταναλισκόμενου ύδατος η ΔΕΥΑ Ξάνθης 
με απόφαση του ΔΣ αυτής και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 93/25-4-17 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης. Εκείνο όμως που δεν 
αναφέρεται πουθενά, είναι η μεταγενέστερη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ξάνθης και πιο συγκεκριμένα η υπ’ αριθμ. 294/7-11-18, η οποία 
μεταρρύθμισε σύμφωνα με τον νόμο την προηγούμενη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τους δικαιούχους του κοινωνικού 
τιμολογίου και έθεσε επιπλέον και συγκεκριμένα ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, 
με βάση τα οποία ορίζονται οι πραγματικοί δικαιούχοι του κοινωνικού 
τιμολογίου μείωσης των δημοτικών τελών στους οποίους και υπολογίζονται 
κανονικά οι εκπτώσεις που προβλέπονται επί του καταναλισκόμενου ύδατος 
όπως προβλέπει η προηγούμενη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης. 
Σε όσους δεν μπορούν να αντιληφθούν την σημασία της μεταγενέστερης 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διαμόρφωση του 
κοινωνικού τιμολογίου και των πραγματικών δικαιούχων αυτού οι οποίοι 
δικαιούνται και την αντίστοιχη μείωση επί του καταναλισκόμενου ύδατος, τους 
απαντούμε με απλά λόγια ότι: έκπτωση επί του καταναλισκόμενου ύδατος 
δικαιούνται οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου μείωσης των δημοτικών 
τελών όπως αυτοί διαμορφώνονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
συνεπώς η Επιχείρηση ορθά εφαρμόζοντας την απόφαση αυτή 
συμμορφώνεται απόλυτα σε αυτή εντάσσοντας τα εισοδηματικά κριτήρια που 
το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε με την τελευταία απόφαση του, στο 
κοινωνικό τιμολόγιο που αφορά και στο καταναλισκόμενο νερό.     



Ούτε αυθαίρετη άρση οιασδήποτε παροχής έλαβε χώρα, ούτε πειθαρχικό 
παράπτωμα ούτε βέβαια υπάρχει οιαδήποτε διάθεση αποφυγής στήριξης των 
αναπήρων και των οικογενειών τους. 
Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση για αναθεώρηση του υφιστάμενου 
πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα του Σωματείου Ατόμων με 
Αναπηρία Π.Ε Ξάνθης, το υφιστάμενο νομικό καθεστώς και τις δυνατότητες 
τόσο της Δημοτικής Επιχείρησης όσο και του Δήμου Ξάνθης. 
Σας επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης 
με την ελπίδα ότι θα υπάρξει η ίδια ευαισθησία για την αποκατάσταση της 
αλήθειας. 
 


