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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (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. 446/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 25/10/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 446
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
17/25-10-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Α) Ένταξη διαχείρισης της ύδρευσης των ∆ημοτικών Ενοτήτων του ∆ήμου
Καρδίτσας στη ∆ΕΥΑΚ και Β) Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ∆ΕΥΑΚ
Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.24961/19-10-2012 έγγραφη
πρόσκληση του 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

18)Σούφλα Ουρανία

2) Αναστασίου Απόστολος

19)Τσιούκης Λάμπρος

3) Αρβανιτάκου Σοφία

20)Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

21)Βερίλλης ∆ομήνικος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

22)Γεννάδιος Ιωάννης

6) Ζορμπάς Ιωάννης

23)Καρκαλέτση Θεοδώρα

7) Καραγιάννης Νικόλαος

24)Ντελής Ιωάννης

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

25)Ντούρλιας ∆ημήτριος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

26)Σουφλάκος Βασίλειος

10) Κωτούλας Φίλιππος

27)Τέγος Χρήστος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

28)Γιοβάνης Γεώργιος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

29)Μακροστέργιος Αθανάσιος

13)Μπατζιάκας Βασίλειος

30)Τσίπρας Εμμανουήλ

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος

31)Αρχοντής ∆ημήτριος

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα

32)Τσαντήλας Βασίλειος

16)Παπαγεωργίου Σταύρος

33)Χάρμπας Θωμάς

17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος

Κανένας

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 33), 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.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με Α) Ένταξη
διαχείρισης της ύδρευσης των ∆ημοτικών Ενοτήτων του ∆ήμου Καρδίτσας στη ∆ΕΥΑΚ και Β)
Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ∆ΕΥΑΚ και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Νικ. Μουζιούρα, η οποία έχει ως εξής:
“Οι ∆ΕΥΑ (∆ημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης) ξεκίνησαν τη λειτουργία
τους στη χώρα μας στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (η ∆ΕΥΑ Καρδίτσας είναι μία από τις
πρώτες που λειτούργησαν) και η λειτουργία τους συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην
επίλυση βασικών περιβαλλοντικών προβλημάτων που απασχολούσαν το κοινωνικό σύνολο
ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Η πρώτη 20ετία χαρακτηρίζεται από την δημιουργία μεγάλων
∆ΕΥΑ που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα 30 χρόνια μετά, από
την ψήφιση του Ν. 1069/80, ο οποίος καθορίζει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
τους λειτουργούν 227 ∆ΕΥΑ, οι οποίες εξυπηρετούν 4.300.000 κατοίκους και απασχολούν
6.500 περίπου εργαζόμενους, με τη μέση κατανάλωση να ανέρχεται σε 93 μ3 ανά κάτοικο /
έτος ενώ έχουν υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 5,5 δις € σε σημερινές τιμές, αναβαθμίζοντας
ριζικά το επίπεδο των περιβαλλοντικών υποδομών σε όλες τις πόλεις και επιλύνοντας
προβλήματα ύδρευσης - αποχέτευσης που παρέμεναν στάσιμα για πολλά χρόνια. Άλλωστε
στις βασικές αρμοδιότητές τους ορίζεται η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση,
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων
υδάτων, καθώς επίσης και των μονάδων επεξεργασίας και των αποβλήτων της περιοχής
αρμοδιότητάς τους.
Στο Ν. 3852/10 προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή των ∆ΕΥΑ, αφού η
ριζική αναδιάρθρωση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ συνεπάγεται ότι οι υπάρχουσες ∆ΕΥΑ κατά
περίπτωση είτε θα μειωθούν μέσω συγχωνεύσεων, είτε θα επεκταθούν οι περιοχές στις
οποίες δραστηριοποιούνται είτε τέλος θα συσταθούν πολλές νέες. Η περίπτωση του ∆ήμου
μας είναι η περίπτωση που περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 1069/1980
(περί διεύρυνσης αντικειμένου και επέκτασης περιοχής αρμοδιότητας) σύμφωνα με τον
οποίο όταν στην περιοχή ενός νέου ∆ήμου λειτουργούσε μία ∆ΕΥΑ, συνήθως στον
μεγαλύτερο σε πληθυσμό δήμο, και υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης στους υπόλοιπους
δήμους και κοινότητες που συνενώνονται, τότε το ∆ημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα
να επεκτείνει τα όρια ευθύνης της υπάρχουσας ∆ΕΥΑ, την περιοχή δηλαδή όπου παρέχει
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. ∆εν έχουμε δηλαδή δημιουργία νέας επιχείρησης,
αλλά επέκταση της υπάρχουσας χωρίς να δημιουργούνται σημαντικά νομικά, διοικητικά και
φορολογικά προβλήματα. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ορίζεται σε τρία πολύ
βασικά βήματα:
1. Να ληφθεί απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου για επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας
της ∆ΕΥΑ, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης και δημοσιεύεται στην Ε.τ.Κ.
2. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆ΕΥΑ, μέσα έξι μήνες από τη δημοσίευση της προηγούμενης
απόφασης, πρέπει να πραγματοποιήσει απογραφή έναρξης και να συντάξει τον αντίστοιχο

ισολογισμό της επιχείρησης - ενώ μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της
απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να
καταρτίσει εσωτερικό κανονισμό προσωπικού (η ∆ΕΥΑΚ διατηρεί το υπάρχον πρώην
προσωπικό του ∆ήμου στον σχετικό τομέα), στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του
αναγκαίου προσωπικού.
3. Μέσα στο αυτό το διάστημα η ∆ΕΥΑΚ εφόσον έχει πάρει τα απογραφικά στοιχεία του
∆ήμου έχει την υποχρέωση να εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο δεδομένου του
συνόλου των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την εν λόγω
επέκταση οφείλει να διασφαλίζει την λειτουργικότητα και την βιωσιμότητα της
επιχείρησης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν εισηγούμαστε την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ∆ΕΥΑ
Καρδίτσας σε όλο το εύρος φάσματος του Καλλικρατικού ∆ήμου διότι η ∆ΕΥΑΚ με την
εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την
εύρυθμη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και όμβριων των περιφερειακών ενοτήτων, να
αναβαθμίσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να εξασφαλίσει πάνω από όλα την ποιοτική
λειτουργία αυτών. Φυσικά μία τέτοια μετάβαση δημιουργεί πολλαπλά ερωτήματα,
προκλήσεις και απαιτήσεις οι οποίες δύνανται να απαντηθούν και να συγκεκριμενοποιηθούν
από την σχετική έκθεση της ∆ΕΥΑ Καρδίτσας. Ωστόσο είναι πεποίθησή μας ότι η εν λόγω
μετάβαση βραχυπρόθεσμα θα απελευθερώσει πόρους από το ∆ήμο Καρδίτσας (δεσμεύοντας
πόρους σε μία επιχείρηση η οποία είναι εξειδικευμένη σε αυτόν τον τομέα) και
μακροπρόθεσμα θα διασφαλίσει (όπως έχει πραγματοποιηθεί ήδη στο ∆ήμο Καρδίτσας)
σαφέστατα καλύτερες υπηρεσίες προς τους ∆ημότες των πρώην Καποδιστριακών ∆ήμων”.
2. α) Το Π.∆ υπ'αριθμ. 1194/1980 (ΦΕΚ 305/31-12-1980, τ. Α'), με το οποίο συστάθηκε
στο ∆ήμο Καρδίτσας δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία
“∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας” με περιοχή αρμοδιότητας τη
διοικητική περιφέρεια του ∆ήμου Καρδίτσας
β) Το Π.∆ υπ'αριθμ. 474/1985 (ΦΕΚ 169/7-10-1985, τ. Α'), με το οποίο έγινε η
προσαρμογή της συστατικής πράξης της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Καρδίτσας στις διατάξεις του άρθρου 36 Ν. 1416/1984
γ) Την υπ'αριθμ. 382/2004 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 17960/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Θεσσαλίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165/10-2-2005, τ. Β', με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Καρδίτσας και η επέκταση της περιοχής αρμοδιότητάς της στα ∆ημοτικά ∆ιαμερίσματα του
τότε Καποδιστριακού ∆ήμου Καρδίτσας.
δ) Την υπ'αριθμ. 5/2011 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 2712/16958/28-3-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 763/65-2011, τ.Β', με την οποία εγκρίθηκε τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας
2. α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 3852/2010
β) Τις διατάξεις του άρθρου 107 Ν. 3852/2010
γ) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 109 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 10 Ν. 4071/2012

δ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 Ν. 1069/1980, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από
την παρ. 7 του άρθρου 2839/2000
3. Το γεγονός ότι ο Καλλικρατκός ∆ήμος Καρδίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 Ν. 3852/2010 αποτελείται από τους ∆ήμους Καρδίτσας, Κάμπου, Ιτάμου,
Μητρόπολης και Καλλιφωνίου, οι οποίοι καταργήθηκαν.
4. Το γεγονός ότι στους καταργηθέντες με το Ν. 3852/2010 ∆ήμους Ιτάμου, Καλλιφωνίου,
Κάμπου και Μητρόπολης δεν λειτουργούσαν δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης.
5. Τις τοποθετήσεις, απόψεις και αντιρρήσεις των δημοτικών συμβούλων
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της επέκτασης αρμοδιότητας της
∆ΕΥΑΚ και στις ∆ημοτικές Ενότητες του ∆ήμου Καρδίτσας ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς,
Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας,
Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας,
Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντελής, Ντούρλιας, Σουφλάκος και Αρχοντής, ενώ
καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσαντήλας και
Χάρμπας
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Την ένταξη της διαχείρισης της ύδρευσης των ∆ημοτικών Ενοτήτων Ιτάμου,
Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης στη ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Καρδίτσας (∆.Ε.Υ.Α.Κ)
2. Την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Καρδίτσας (∆.Ε.Υ.Α.Κ) σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήμου Καρδίτσας,
όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 3852/2010.
3. Την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 266/1980 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου
Καρδίτσας, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και
αποχέτευσης με την επωνυμία “∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας”
και κατόπιν της οποίας εκδόθηκε το Π.∆ υπ'αριθμ. 1194/1980 (ΦΕΚ 305/31-12-1980, τ. Α'),
με το οποίο συστάθηκε η ανωτέρω δημοτική επιχείρηση. Με την τροποποίηση αντικαθίσταται
η παράγραφος 4 του αποφασιστικού της ανωτέρω απόφασης ως εξής:
“4. Περιοχή αρμοδιότητας της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας
(∆.Ε.Υ.Α.Κ) είναι η διοικητική περιφέρεια του ∆ήμου Καρδίτσας, όπως ορίζεται από τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 3852/2010”
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν: Το Π.∆ 1194/1980, το Π.∆ 474/1985 και οι αποφάσεις ∆ημοτικού
Συμβουλίου Καρδίτσας υπ'αριθμ. 382/2004 και 5/2011, όπως συντάχθηκαν και
δημοσιεύτηκαν.
5. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του ∆ήμου
Καρδίτσας οικονομικού έτους 2012.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Τσαντήλας και
Χάρμπας
Σημείωση: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Τσίπρας λόγω απουσίας του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
446/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

