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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Απριλίου του έτους 2015
και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο
μέρος
του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
126/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 21-4-2015.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
126/2015
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
13/21-4-2015
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση των κανονισμών
ύδρευσης των πρώην Δήμων Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης
Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7274/17-4-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος
7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για την τροποποίηση των κανονισμών ύδρευσης των πρώην Δήμων Ιτάμου,
Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία στην αρχή
αναφέρθηκε στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς της ύδρευσης, ενημερώνοντας ότι για το
τρέχον έτος η διαχείριση της ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Ιτάμου, Καλλιφωνίου,
Κάμπου και Μητρόπολης θα ασκηθεί από τον Δήμο Καρδίτσας. Ανέφερε επίσης ότι τα
τέλη ύδρευσης θα παραμείνουν με τις ίδιες τιμές για όλες τις παροχές του Δήμου.
Στη συνέχεια και αφού πρώτα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενιαίου
κανονισμού ύδρευσης πρότεινε την τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών ύδρευσης
προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα ζητήματα που προκύπτουν για το Δήμο κυρίως
από χαλασμένους υδρομετρητές και μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των τελών
ύδρευσης.
Παρουσίασε δε στο Σώμα την προτεινόμενη τροποποίηση –κοινή για όλους τους
κανονισμούς- η οποία έχει ως εξής:
“ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ –
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ – ΒΛΑΒΕΣ
1) Το τέλος για κάθε νέα σύνδεση ανέρχεται στο ποσό των 50,00 € και οι εργασίες
σύνδεσης βαρύνουν τον συνδεόμενο δημότη – κάτοικο
2) Η λειτουργία και συντήρηση του υδρομετρητή είναι αποκλειστική ευθύνη του
συνδεόμενου δημότη – κατοίκου
3) Σε περίπτωση αντικατάστασης του υδρομετρητή, το κόστος αυτού καθώς και οι
εργασίες αντικατάστασης βαρύνουν τον δημότη – κάτοικο. Ο υδρομετρητής που θα
τοποθετείται θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες θα προσδιορισθούν
επακριβώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας
4) Αν για δύο έτη δεν εξοφληθούν τα τέλη ύδρευσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα χωρίς
προειδοποίηση να προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης. Το κόστος επανασύνδεσης για
την πιο πάνω περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 150,00 €.
Τα Τοπικά Συμβούλια με αιτιολογημένες αποφάσεις μπορούν να εισηγούνται τη μη
διακοπή της υδροδότησης για δημότες που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε αδυναμία
πληρωμής της οφειλής τους
5) Για το έτος 2014 αν ο υδρομετρητής έχει βλάβη τα τέλη ύδρευσης θα διαμορφωθούν
στο ποσό των 50,00 €
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1) 200,00 € σε όποιον από υπαιτιότητα και πρόθεση προξενήσει ζημίες στο δίκτυο
2) 500,00 € σε όποιον έχει παροχή χωρίς έγκριση από το Δήμο Καρδίτσας
3) 100,00 € σε όποιον έχει παραβιασμένη τη μολυβδοσφραγίδα του υδρομετρητή
4) 100,00 € σε όποιον παραχωρεί νερό από δικό του υδρομετρητή σε παρακείμενο
ακίνητο με μόνιμη υδραυλική εγκατάσταση
5) Σε περίπτωση υποτροπής θα επιβάλλεται το διπλάσιο του προβλεπομένου κατά
περίπτωση προστίμου”
2. Τους υφιστάμενους κανονισμούς ύδρευσης των πρώην Δήμων Ιτάμου, Καλλιφωνίου,
Κάμπου και Μητρόπολης
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία:
α) υπέρ της τροποποίησης των κανονισμών σύμφωνα με την εισήγηση ψήφισαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπακαλάκου, Κολοκύθα, Τάντος, Τίκας και Ψημμένος

β) ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βαρελάς ψήφισε λευκό, πλην των τελών σύνδεσης και
αντικατάστασης των υδρομετρητών, τα οποία καταψήφισε
γ) ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κρανιάς υπερψήφισε την αναγκαιότητα αντικατάστασης των
μετρητών και καταψήφισε τα υπόλοιπα σημεία της εισήγησης
7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 105 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιο μέλος του συμβουλίου
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση των υφιστάμενων
κανονισμών ύδρευσης των πρώην Δήμων Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης
για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Η τροποποίηση είναι κοινή
για όλους τους κανονισμούς, θα αποτελέσει προσάρτημα αυτών και αναπόσπαστο μέρος
τους και έχει ως εξής:
“ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ –
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ – ΒΛΑΒΕΣ
1) Το τέλος για κάθε νέα σύνδεση ανέρχεται στο ποσό των 50,00 € και οι εργασίες
σύνδεσης βαρύνουν τον συνδεόμενο δημότη – κάτοικο
2) Η λειτουργία και συντήρηση του υδρομετρητή είναι αποκλειστική ευθύνη του
συνδεόμενου δημότη – κατοίκου
3) Σε περίπτωση αντικατάστασης του υδρομετρητή, το κόστος αυτού καθώς και οι
εργασίες αντικατάστασης βαρύνουν τον δημότη – κάτοικο. Ο υδρομετρητής που θα
τοποθετείται θα πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες θα προσδιορισθούν
επακριβώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας
4) Αν για δύο έτη δεν εξοφληθούν τα τέλη ύδρευσης ο Δήμος έχει το δικαίωμα χωρίς
προειδοποίηση να προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης. Το κόστος επανασύνδεσης για
την πιο πάνω περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 150,00 €.
Τα Τοπικά Συμβούλια με αιτιολογημένες αποφάσεις μπορούν να εισηγούνται τη μη
διακοπή της υδροδότησης για δημότες που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε αδυναμία
πληρωμής της οφειλής τους
5) Για το έτος 2014 αν ο υδρομετρητής έχει βλάβη τα τέλη ύδρευσης θα διαμορφωθούν
στο ποσό των 50,00 €
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1) 200,00 € σε όποιον από υπαιτιότητα και πρόθεση προξενήσει ζημίες στο δίκτυο
2) 500,00 € σε όποιον έχει παροχή χωρίς έγκριση από το Δήμο Καρδίτσας
3) 100,00 € σε όποιον έχει παραβιασμένη τη μολυβδοσφραγίδα του υδρομετρητή
4) 100,00 € σε όποιον παραχωρεί νερό από δικό του υδρομετρητή σε παρακείμενο
ακίνητο με μόνιμη υδραυλική εγκατάσταση
5) Σε περίπτωση υποτροπής θα επιβάλλεται το διπλάσιο του προβλεπομένου κατά
περίπτωση προστίμου”
2. Από την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κάθε διάταξη των
υφιστάμενων κανονισμών ύδρευσης των πρώην Δήμων Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου
και Μητρόπολης που αντιτίθεται στο περιεχόμενο της ανωτέρω αναφερομένης
τροποποίησης καταργείται
Μειοψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς και Κρανιάς

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
126/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

