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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 135/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 135 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
9/28-3-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
          Αριθ. Πρωτ.: 8626/9-4-2013  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση της υπ΄αριθµ.10/2013 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ για τη διαµόρφωση 
τιµολογίων ύδρευσης της ∆ΕΥΑΚ. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Σούφλα Ουρανία 1) Ζορµπάς Ιωάννης 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Ντελής Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρµπας Θωµάς  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος     

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος     
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    

Α.Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε την έγκριση της υπ΄αριθµ.10/2013 
απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ για τη διαµόρφωση τιµολογίων ύδρευσης της ∆ΕΥΑΚ και αφού 
έλαβε υπόψη: 
 

1.Την υπ' αριθµ. 10/2013 οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ µε 
την οποία εγκρίνει τη διαµόρφωση των τιµολογίων Ύδρευσης της ∆ΕΥΑΚ   προσαυξάνοντας  
την τιµή του νερού ανά κυβικό στις ισχύουσες κλίµακες κατανάλωσης κατά 80%  
 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 3 Ν. 1069/80. 
 
3.Την εισήγηση του Γεν. ∆/ντη της ∆ΕΥΑΚ κ. Χρ. Καρελά η οποία έχει ως εξής: 
  “Όπως είναι γνωστό µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1069/80 (µε τις διάφορες 
τροποποιήσεις του) επιβλήθηκε ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του καταναλισκόµενου νερού 
το οποίο προορίζεται επί λέξει αποκλειστικώς για τη µελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή 
επέκταση της ύδρευσης και αποχέτευσης ή των εξόφληση έργων και πληρωµή 
τοκοχρεωλυσίων δανείων. 
Το τέλος αυτό επιβλήθηκε κατ΄ αρχάς για µία δεκαετία αρχόµενης απ΄ το επόµενο της 
συστάσεως της επιχείρησης, ανανεώθηκε δε για δύο ακόµα δεκαετίες µε νόµους που 
ψηφίσθηκαν απ΄ την ελληνική βουλή. Επίσης στο ίδιο άρθρο του Ν.1069/80 αναφέρεται 
ρητά ότι το αυτό τέλος επιβάλλεται και σε περίπτωση επεκτάσεως της επιχείρησης, πράγµα 
που συνέβη και στη ∆ΕΥΑΚ αφού το 2004 µε την 34/7-9-204 απόφαση του ∆.Σ που 
εγκρίθηκε νοµίµως επεκτάθηκε, άρα και επανασυστήθηκε στο όρια του νέου τότε 
Καποδιστριακού ∆ήµου. 
Η πολιτεία δεν προέβη σε τρίτη ανανέωση της ισχύος του ανωτέρω τέλους 80% µε 
αποτέλεσµα πολλές ∆ΕΥΑ να βρίσκονται µπρος σε µεγάλα προβλήµατα γιατί µε τα έσοδα του 
άρθρου αυτού αντιµετώπιζαν τις δαπάνες για τις οποίες επιβλήθηκε. Το πρόβληµα αυτό 
µεγιστοποιήθηκε µε την ουσιαστική αφαίρεση των πόρων του άρθρου 12 (µε τις 
τροποποιήσεις του) του ίδιου νόµου (ειδικό τέλος επί των εισοδηµάτων εξ΄ οικοδοµών) απ΄ 
το 2010. 
Ωστόσο απ΄ την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Ν.1069/80 προβλέπεται ότι τα έσοδα απ΄ 
τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε 
το σκοπό της επιχείρησης µετά την πάροδο της δεκαετίας όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 12 
του νόµου. Το ποσοστό καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ της επιχείρησης που εγκρίνεται 
απ΄ το οικείο δηµοτικό συµβούλιο. 
Παρόλο που για τη ∆ΕΥΑΚ η περίοδος λήγει τον Σεπτέµβριο του 2014 (λόγω της επέκτασής 
της το 2004) προτείνω την εφαρµογή της παραγράφου 3 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 
2 του άρθρου 25 του Ν.1069/80 µε αύξηση της τιµής του νερού κατά  80% στην περιοχή 
αρµοδιότητας της Επιχείρησης καταργούµενου εφ΄ εξής του ειδικού τέλους του άρθρου 11 
του νόµου για τους παρακάτω λόγους: 
-Τα έργα και οι µελέτες της επιχείρησης δεν σταµατούν ποτέ και εκτός των επιδοτούµενων 
υπάρχουν και τα εκτελούµενα µε ίδιους πόρους τα οποία στην επόµενη περίοδο θα είναι 
ιδιαίτερα αυξηµένα λόγω της επέκτασης της ∆ΕΥΑΚ στα όρια του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου.  
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-Ήδη η ∆ΕΥΑΚ έχει 32 χρόνια λειτουργίας και αυτό έχει σαν συνέπεια πολλά απ΄ τα 
κατασκευασθέντα δίκτυα και εγκαταστάσεις να χρήζουν ανακατασκευής και αντικατάστασης 
λόγω παλαιότητας. Οι δαπάνες αυτές δεν επιδοτούνται από πουθενά και απαιτούν ίδιους 
πόρους. 
-Τα τοκοχρεωλύσια των δανείων για τα έργα µετά την τελευταία ρύθµιση λήγουν µετά 8 
χρόνια. 
-Το ειδικό τέλος του άρθρου 12 του Ν.1069/80 (στα εισοδήµατα επί των οικοδοµών) που 
έφθανε τα 350-400.000 ετησίως καταργήθηκε απ΄το 2010 και µέχρι στιγµής δεν έχει 
αντικατασταθεί από άλλος ισοδύναµο πόρο. 
-Η εν λόγω πρόταση δεν επιφέρει αύξηση στον τελικό λογαριασµό του νερού. Αντιθέτως θα 
επιφέρει µείωση δεδοµένου ότι το ενσωµατούµενο ποσοστό 80% προηγουµένως είχε ΦΠΑ 
23% τώρα θα έχει 13%. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη µείωση του κατώτατου διµηνιαίου 
λογαριασµού που αφορά το 60% των καταναλωτών κατά 1 ευρώ”. 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
5.Την πρόταση του κ.Τσαντήλα Βασίλη για  αναβολή του θέµατος. 
 
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων επί της παραπάνω πρότασης 
αναβολής                                       

 αποφάσισε κατά πλειοψηφία  
    Την απόρριψη της πρότασης του κ. Τσαντήλα  και τη συνέχιση της συζήτησης του 
θέµατος.   
 

 

Β. Μετά την απόρριψη της πρότασης για αναβολή  συνεχίστηκε η συζήτηση του θέµατος και 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της αριθµ.10/2013 
απόφασης της ∆ΕΥΑΚ ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αγραφιώτου, Αρβανιτάκου, 
Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, 
Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου και Σούφλα. Κατά ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Βερίλλης, Γεννάδιος, Ντελής, Ντούρλιας, Τέγος, Γιοβάνης, Τσίπρας, Αρχοντής, Τσαντήλας 
και Χάρµπας ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ευαγγελακόπουλος και Τσιούκης. 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αναστασίου, Γούλας, Μπουραζάνης και Μακροστέργιος δεν 
συµµετείχαν στη ψηφοφορία λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.3463/06 η άρνηση ψήφου λογίζεται ως 
αρνητική ψήφος. 
 

   3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Ν.3463/06, σύµφωνα µε τις οποίες σε 
περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. 

      
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 

 
Την µη έγκριση της υπ' αριθµ. 10/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ 
µε την οποία διαµορφώνει τα τιµολόγια ύδρευσης της ∆ΕΥΑΚ και προσαυξάνει την τιµή του 
νερού ανά κυβικό στις ισχύουσες κλίµακες κατανάλωσης κατά 80%  
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Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  Αγραφιώτου, Αρβανιτάκου, Καραγιάννης, 
Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Παπαγεωργίου, 
Παπαδηµητρίου και Σούφλα 
ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ευαγγελακόπουλος και Τσιούκης. 
 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αναστασίου, Γούλας, Μπουραζάνης και Μακροστέργιος δεν 
συµµετείχαν στη ψηφοφορία λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 135/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 


