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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 3η του µήνα Ιουνίου 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. 179/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/4/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
11/16-4-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
   Αριθ. Πρωτ.: 13521/3-6-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ∆ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση 
των τιµολογίων της επιχείρησης 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9104/12-4-2013 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  17) Σούφλα Ουρανία 1) Μουζιούρας Νικόλαος 

2) Αναστασίου Απόστολος  18) Τσιούκης Λάµπρος 2) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  19) Χλαπάνας Ηλίας   

4) Γούλας Σωτήριος  20) Βερίλλης ∆οµήνικος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  21) Γεννάδιος Ιωάννης  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  22) Ντελής Ιωάννης  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  23) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς  24) Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  25) Τέγος Χρήστος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  26) Γιοβάνης Γεώργιος  

11) Μαρκινός Αθανάσιος  27) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  28) Τσίπρας Εµµανουήλ  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  29) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα  30) Τσαντήλας Βασίλειος  

15) Παπαγεωργίου Σταύρος  31) Χάρµπας Θωµάς  

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 
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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.  

                      ---------------------------    
 
   
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την έγκριση 
της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ∆ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της 
επιχείρησης  και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 19/2013 απόφαση της ∆ΕΥΑΚ σχετικά µε το κοινωνική τιµολόγιο της 
∆ΕΥΑΚ και διευκρινίσεις επί της 10/2013 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ για την προσαύξηση 
της τιµής νερού και την κατάργηση του τέλους 80% επί της αξίας του νερού, µε την οποία 
το ∆.Σ της επιχείρησης κατά πλειοψηφία αποφάσισε: 
      
“1. Ανακαλεί την µε αριθµό 10/2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ για τη διαµόρφωση 
τιµολογίων Ύδρευσης της ∆ΕΥΑΚ.  
 
2. Εγκρίνει την διατήρηση σε ισχύ των τιµολογίων των τελών και υπηρεσιών όπως αυτά 
ορίζονται µε τις µέχρι τούδε εγκεκριµένες αποφάσεις πλην του ειδικού τέλους 80% επί της 
αξίας του νερού του άρθρου 11 του Ν. 1069/80 του οποίου η ισχύς κρίνεται λήξασα απ’ τη 
λήψη της παρούσας. 
 
3. Κάνει δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας και επιβάλλει ειδική προσαύξηση στην τιµή του 
νερού ανά κυβικό  στις  ισχύουσες κλίµακες κατανάλωσης κατά 80% σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80.  
 
4. Εγκρίνει σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας το παρακάτω κοινωνικό τιµολόγιο της 
∆ΕΥΑΚ : 
 
α. Για τους τρίτεκνους εγκρίνει   έκπτωση  50% επί της κατανάλωσης νερού µε την 
προϋπόθεση ότι έχουν εισόδηµα µέχρι 20.000 € (όπως αποδεικνύεται από τη προσκόµιση 
της φορολογικής τους δήλωσης) και εφ’ όσον έχουν ανήλικα τέκνα (18 ετών) ή 24 ετών τα 
οποία σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή 
µεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισµένης από το κράτος  ή 28 ετών και είναι άνεργα 
(όπως αποδεικνύεται από τον ΟΑΕ∆). Σε περίπτωση που το εισόδηµα τους ξεπερνά τις 
20.000 € και είναι µικρότερο των 25.000 € εγκρίνει έκπτωση 25% βάση των παραπάνω 
προϋποθέσεων. Οι δικαιούχοι απολαµβάνουν της εκπτώσεως µόνο στην περίπτωση που δεν 
υπερβαίνουν τη διµηνιαία κατανάλωση των 36 m3. 
β. Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τα θύµατα πολέµου εγκρίνει έκπτωση 50% επί της 
κατανάλωσης νερού εφ’ όσον το εισόδηµά τους είναι κάτω από 20.000 € και 25% εφόσον το 
τελευταίο δεν υπερβαίνει τα 25.000 €. Οι δικαιούχοι απολαµβάνουν της εκπτώσεως µόνο 
στην περίπτωση που δεν υπερβαίνουν τη διµηνιαία κατανάλωση των 30 m3. 
γ. Για τους Πολύτεκνους εγκρίνει  έκπτωση  50% επί της κατανάλωσης νερού µε την  
προϋπόθεση ότι έχουν εισόδηµα µέχρι 20.000 € (όπως αποδεικνύεται από τη προσκόµιση 
της φορολογικής τους δήλωσης) και έχουν ανήλικα τέκνα (18 ετών) ή 24 ετών τα οποία 
σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή 
µεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισµένης από το κράτος ή 28 ετών και είναι άνεργα 
(όπως αποδεικνύεται από τον ΟΑΕ∆). Σε περίπτωση που το εισόδηµα τους ξεπερνά τις 
20.000 € και είναι µικρότερο των 27.000 € εγκρίνει έκπτωση 25% βάση των παραπάνω 
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προϋποθέσεων. To ίδιο ποσό εκπτώσεως εγκρίνεται και για όσους έχουν εισόδηµα 29.000 € 
µε τουλάχιστον 5 προστατευόµενα µέλη ή 31.000 € µε τουλάχιστον 6 προστατευόµενα    
µέλη και ούτω κάθε εξής. 
δ. Για τους άπορους (όπως  ορίζονται   από    το   νόµο   και   αποδεικνύονται    από   την 
Πρόνοια) εγκρίνει   τιµολόγιο  Ύδρευσης   ποσού  4  €  και  για  κατανάλωση  µέχρι  30m3   

το δίµηνο. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε όσους ΑΜΕΑ έχουν  ετήσιο εισόδηµα κάτω 
των 10.000 €. 
ε. Οι  δικαιούχοι  οφείλουν  να  καταθέτουν  στην   υπηρεσία    κάθε   χρόνο τα  αντίστοιχα 
δικαιολογητικά. 
στ. Η  υπερβάλουσα   κατανάλωση  απ’   τα  ανωτέρω  οριζόµενα  όρια  θα  τιµολογείται  µε 
το  ισχύον γενικό τιµολόγιο της ∆ΕΥΑΚ”.   
 
2. Την εισήγηση του ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑΚ κ. Χρ. Καρελά, ο οποίος παρουσίασε το θέµα και 
αναφέρθηκε εκτενώς στη ληφθείσα απόφαση της επιχείρησης 
 
3. Την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου και Προέδρου της ∆ΕΥΑΚ, ο οποίος µεταξύ άλλων 
ανέφερε ότι η ∆ΕΥΑΚ παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία προχώρησε στη θέσπιση 
κοινωνικού τιµολογίου για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, τόνισε όµως ότι η ενσωµάτωση του 
ειδικού τέλους στην τιµή του νερού είναι απολύτως αναγκαία για τη βιωσιµότητα της ∆ΕΥΑΚ. 
Τέλος ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την υπερψήφιση της σχετικής απόφασης της 
επιχείρησης. 
 
4. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βερίλλη, ο οποίος, 
αναφερόµενος στο κοινωνικό τιµολόγιο, ζήτησε την επέκτασή του και στις δηµοτικές ενότητες, 
τόνισε όµως ότι θα έπρεπε  να γίνει διαχωρισµός του συγκεκριµένου θέµατος από το πρώτο 
σκέλος της απόφασης της ∆ΕΥΑΚ που αφορά την ενσωµάτωση του ειδικού τέλους 80% στην 
τιµή του νερού.  
 
5. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας κ. Τέγου, ο οποίος, αφού 
αναφέρθηκε εκτενώς στο ρόλο και το µέλλον της ∆ΕΥΑΚ, πρότεινε τον διαχωρισµό των 
τιθέµενων ζητηµάτων µε χωριστές ψηφοφορίες για την αύξηση της τιµής του νερού κατά 80% 
και το κοινωνικό τιµολόγιο 
 
6. Την τοποθέτηση του δηµ. συµβούλου κ. Τσαντήλα, ο οποίος, µεταξύ άλλων, αφού ανέφερε 
ότι στην απόφαση της ∆ΕΥΑΚ δεν συµπεριλήφθηκαν όλες οι πραγµατικά ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες (π.χ µονογονεϊκές οικογένειες), πρότεινε να τεθεί σε ψηφοφορία µόνο το σκέλος της 
απόφασης της ∆ΕΥΑΚ που αφορά το ειδικό τέλος 80% και να αναβληθεί η λήψη απόφασης για 
το κοινωνικό τιµολόγιο, προκειµένου να συζητηθεί µαζί µε το ζήτηµα του εξορθολογισµού των 
δηµοτικών τελών. 
 
7. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 
8. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και των άρθρων 149 Ν. 3463/2006 και 225 Ν. 3852/2010 
 
9. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία επί της πρότασης του κ. Τσαντήλα για αναβολή λήψης 
απόφασης επί του κοινωνικού τιµολογίου, την οποία  καταψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί 
σύµβουλοι, πλην των  κ.κ Τσαντήλα και Χάρµπα, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ αυτής, µε συνέπεια 
την απόρριψή της 
 
10. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία επί της πρότασης του κ. Τέγου για διεξαγωγή δύο 
ψηφοφοριών, ήτοι µια για την  ενσωµάτωση του ειδικού τέλους 80% στην τιµή του νερού και 
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µια για το κοινωνικό τιµολόγιο της ∆ΕΥΑΚ, υπέρ της οποίας ψήφισαν οι κ.κ 
Ευαγγελακόπουλος, Βερίλλης, Γεννάδιος, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τέγος, Γιοβάνης, 
Μακροστέργιος και Τσίπρας, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ  Αγραφιώτου, Αναστασίου Αρβανιτάκου, 
Γούλας, Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, 
Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, 
Χλαπάνας, Τσαντήλας και Χάρµπας, απόντων των λοιπών δηµοτικών συµβούλων. 
 
Η πρόταση του κ. Τέγου απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία µε ψήφους 20 έναντι 8 
 
11. Τη δήλωση του κ. Τέγου ότι η παράταξή του θα απέχει από την επόµενη ψηφοφορία  για 
έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ 
 
12. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία επί της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου για έγκριση της 
υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ στο σύνολό της, κατά την οποία: 
α) υπέρ ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, 
Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μπατζιάκας, 
Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα και Χλαπάνας 
β) ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Τσιούκης ψήφισε λευκό στο πρώτο σκέλος της απόφασης 
(ενσωµάτωση του ειδικού τέλους στην τιµή του νερού) και υπέρ στο δεύτερο σκέλος 
(κοινωνικό τιµολόγιο) 
γ) οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Βερίλλης, Γεννάδιος και Σουφλάκος καταψήφισαν το πρώτο 
σκέλος της απόφασης (ενσωµάτωση του ειδικού τέλους στην τιµή του νερού) και ψήφισαν 
υπέρ στο δεύτερο σκέλος (κοινωνικό τιµολόγιο) 
δ) οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Ντούρλιας, Τέγος, Γιοβάνης, 
Μακροστέργιος, Τσίπρας, Τσαντήλας και Χάρµπας απείχαν της ψηφοφορίας 
 
13. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο 
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρών κατά τη 
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι 
 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
 Εγκρίνει την υπ'αριθµ. 19/2013 απόφαση του ∆.Σ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
& Αποχέτευσης Καρδίτσας (∆.Ε.Υ.Α.Κ) σχετικά µε “το κοινωνικό τιµολόγιο της  ∆.Ε.Υ.Α.Κ και 
διευκρινίσεις επί της 10/2013 απόφασης του ∆.Σ της  ∆.Ε.Υ.Α.Κ για την προσαύξηση της τιµής 
του νερού και την κατάργηση του τέλους 80% επί της αξίας του νερού”. Ειδικότερα εγκρίνει τα 
κάτωθι: 
 
1. Την ανάκληση της µε αριθµό 10/2013 απόφασης του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ για τη διαµόρφωση 
τιµολογίων Ύδρευσης της ∆ΕΥΑΚ.  
 
2. Τη διατήρηση σε ισχύ των τιµολογίων των τελών και υπηρεσιών όπως αυτά ορίζονται µε 
τις µέχρι τούδε εγκεκριµένες αποφάσεις πλην του ειδικού τέλους 80% επί της αξίας του 
νερού του άρθρου 11 του Ν. 1069/80 του οποίου η ισχύς κρίνεται λήξασα από τη λήψη της 
παρούσας. 
 
3. Την επιβολή ειδικής προσαύξησης στην τιµή του νερού ανά κυβικό  στις  ισχύουσες 
κλίµακες κατανάλωσης κατά 80% σύµφωνα µε τις διατάξεις  της παραγράφου 3 του άρθρου 
25 του Ν. 1069/80.  
 
4. Το παρακάτω κοινωνικό τιµολόγιο της ∆ΕΥΑΚ : 
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α. Για τους τρίτεκνους εγκρίνει   έκπτωση  50% επί της κατανάλωσης νερού µε την 
προϋπόθεση ότι έχουν εισόδηµα µέχρι 20.000 € (όπως αποδεικνύεται από τη προσκόµιση 
της φορολογικής τους δήλωσης) και εφ’ όσον έχουν ανήλικα τέκνα (18 ετών) ή 24 ετών τα 
οποία σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή 
µεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισµένης από το κράτος  ή 28 ετών και είναι άνεργα 
(όπως αποδεικνύεται από τον ΟΑΕ∆). Σε περίπτωση που το εισόδηµα τους ξεπερνά τις 
20.000 € και είναι µικρότερο των 25.000 € εγκρίνει έκπτωση 25% βάση των παραπάνω 
προϋποθέσεων. Οι δικαιούχοι απολαµβάνουν της εκπτώσεως µόνο στην περίπτωση που δεν 
υπερβαίνουν τη διµηνιαία κατανάλωση των 36 m3. 
β. Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τα θύµατα πολέµου εγκρίνει έκπτωση 50% επί της 
κατανάλωσης νερού εφ’ όσον το εισόδηµά τους είναι κάτω από 20.000 € και 25% εφόσον το 
τελευταίο δεν υπερβαίνει τα 25.000 €. Οι δικαιούχοι απολαµβάνουν της εκπτώσεως µόνο 
στην περίπτωση που δεν υπερβαίνουν τη διµηνιαία κατανάλωση των 30 m3. 
γ. Για τους Πολύτεκνους εγκρίνει  έκπτωση  50% επί της κατανάλωσης νερού µε την  
προϋπόθεση ότι έχουν εισόδηµα µέχρι 20.000 € (όπως αποδεικνύεται από τη προσκόµιση 
της φορολογικής τους δήλωσης) και έχουν ανήλικα τέκνα (18 ετών) ή 24 ετών τα οποία 
σπουδάζουν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  ή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή 
µεταλυκειακής εκπαίδευσης αναγνωρισµένης από το κράτος ή 28 ετών και είναι άνεργα 
(όπως αποδεικνύεται από τον ΟΑΕ∆). Σε περίπτωση που το εισόδηµα τους ξεπερνά τις 
20.000 € και είναι µικρότερο των 27.000 € εγκρίνει έκπτωση 25% βάση των παραπάνω 
προϋποθέσεων. To ίδιο ποσό εκπτώσεως εγκρίνεται και για όσους έχουν εισόδηµα 29.000 € 
µε τουλάχιστον 5 προστατευόµενα µέλη ή 31.000 € µε τουλάχιστον 6 προστατευόµενα    
µέλη και ούτω κάθε εξής. 
δ. Για τους άπορους (όπως  ορίζονται   από    το   νόµο   και   αποδεικνύονται    από   την 
Πρόνοια) εγκρίνει   τιµολόγιο  Ύδρευσης   ποσού  4  €  και  για  κατανάλωση  µέχρι  30m3   

το δίµηνο. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και σε όσους ΑΜΕΑ έχουν  ετήσιο εισόδηµα κάτω 
των 10.000 €. 
ε. Οι  δικαιούχοι  οφείλουν  να  καταθέτουν  στην   υπηρεσία    κάθε   χρόνο τα  αντίστοιχα 
δικαιολογητικά. 
στ. Η  υπερβάλλουσα   κατανάλωση  απ’   τα  ανωτέρω  οριζόµενα  όρια  θα  τιµολογείται  
µε το  ισχύον γενικό τιµολόγιο της ∆ΕΥΑΚ”.   
Μειοψήφισαν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:  
α) Στο ζήτηµα της προσαύξησης της  τιµής του νερού κατά 80%, οι κ.κ  Βερίλλης, Γεννάδιος 
και Σουφλάκος (καταψήφισαν) και ο κ. Τσιούκης (λευκό) και οι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, 
Ντούρλιας, Τσαντήλας και Χάρµπας (απείχαν της ψηφοφορίας) 
β) Στο ζήτηµα της εφαρµογής κοινωνικού τιµολογίου οι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Ντούρλιας, 
Τσαντήλας και Χάρµπας (απείχαν της ψηφοφορίας) 
γ) Οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας απείχαν της 
ψηφοφορίας σύµφωνα µε δήλωσή τους. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δε συµµετείχαν οι   ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι  κ.κ.  Αρχοντής & Ντελής,  λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 

 

 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.   
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Αριθµό 179/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


