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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..21η/2012..  

της ..01ης/08/2012.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..186/2012.. 
                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..01ης/08/2012.. της ..21ης/2012.. Τακτικής ∆ηµόσιας συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..01η Αυγούστου 2012.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
..23619/27-07-2012.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, 
στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του 
αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆Κ∆),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Ενοποίηση των αποφάσεων α)23/11-6-2012 Ε.Π.Ζ& β)24/11-6-2012  Ε.Π.Ζ για 
αίτηση χρηµατοδότησης  από το  Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Περιβαλλοντική Έρευνα – 
καινοτοµία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Αναβάθµιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 4.1. 
Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών  & 4.5. Ανάπτυξη και 
εφαρµογή πολιτικών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος» 
ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής κ΄ οριστικής  παραλαβής του έργου: 
«Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων ύδρευσης σε οδούς του Αγ. Στεφάνου (Β΄ Φάση )και οδοποιία 
των οδών»» 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης για την ανάθεση καθηκόντων ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων, 
µελετών, προµηθειών και Υπηρεσιών του πεδίου εφαρµογής του Ν. 3316/2005 για τα οποία 
διευθύνουσα υπηρεσία µέχρι 31-12-2010 ήταν η καταργηθείσα Υπηρεσία της ΤΥ∆Κ της πρώην 
κρατικής Περιφέρειας.». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος για την ένταξη του έργου : «Κατασκευή έργων 
αντιπληµµυρικής προστασίας (Λειβαδιάς - Αρτέµιδος)»» 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης µε τίτλο: «Μελέτη ελέγχου – επικαιροποίησης έργου: 
‘∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ – 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ, ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ’». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και παραλαβής της µελέτης: «∆ιαπλάτυνση Οδών εκτός σχεδίου και εντός 
ΒΙΠΕ Κοινότητας Κρυονερίου»». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αναβάθµιση µέρους του 
Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραµµα Πράσινη Ζωή στην Πόλη»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση - καθορισµός δικηγορικής αµοιβής(Χλέπας)». 
ΘΕΜΑ 9ο:  «Έγκριση - καθορισµός δικηγορικής αµοιβής(Γεωργίου)». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Υποβολή  της αριθ.   294/2012 απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής περί « 
Έκθεσης  αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου   B΄ τριµήνου ο. ε. 2012 »» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ο. ε. 2012, σύµφωνα µε την αριθ. 294/2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού 
∆ήµου  Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2012» και τις διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 43 Ν. 
3979/2011». 
ΘΕΜΑ 12ο: «8η Αναµόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισµού ο.ε. 2012». 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Ενοποίηση τελών ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 14ο: «Συνέχιση του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ενός (1) οδικού ελκυστήρα και δύο 
(2) ηµιρυµουλκουµένων κιβαταµαξών για τη µεταφορά των απορριµµάτων» µε την υποβολή 
βελτιωµένης προσφοράς». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2012 απόφασης του ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνική 
Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» περί   «Έγκρισης απολογιστικών 
στοιχείων των συγχωνευθέντων στο ΝΠ « Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου  Η ΕΣΤΙΑ»» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2012 απόφασης του ∆Σ του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνική 
Προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» περί   «Έγκρισης απολογιστικών 
στοιχείων του  ΝΠ «Koινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ» 
διαστήµατος από 1-6-2011 έως 31-12-2011 καθώς και των συγχωνευθέντων σ αυτό πρώην 
νοµικών προσώπων διαστήµατος από 1-1-2011 έως 31-5-2011». 
ΘΕΜΑ 17ο:  «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 100/2011 απόφασης του ∆.Σ. ∆ιονύσου σχετικά µε 
έγκριση δηµιουργίας 8 θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικό 
σχέδιο για την απασχόληση ∆ήµων ∆ιονύσου και Ραφήνας-Πικερµίου» στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: 
«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών 
εργασίας (ΤΟΠΣΑ), της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του 
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007-2013»». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύµπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας στις 
Βιοκαλλιέργειες» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου «Σύµπραξη Απασχόλησης και 
Επιχειρηµατικότητας στις Βιοκαλλιέργειες» στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ), της 
Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα 
Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2007-2013»». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη «ΚΗΦΙΣΟΣ Β. ΑΤΤΙΚΗΣ» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικό Σχέδιο για 
την Απασχόληση προσαρµοσµένο στις ανάγκες της Τοπικής Αγοράς Εργασίας των ∆ήµων 
Αχαρνών-∆ιονύσου-Κηφισιάς-Μεταµόρφωσης» στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ), της 
Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα 
Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
2007-2013»». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικό σχέδιο δράσης για 
την προώθηση της απασχόλησης στους ∆ήµους ∆ιονύσου, Μαραθώνα, Ωρωπού, Ραφήνας-
Πικερµίου» στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις 
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ), της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές 
Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 
στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην Αναπτυξιακή 
Σύµπραξη «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ» µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικές ∆ράσεις 
Απασχόλησης Πεντελικού» στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ), της Κατηγορίας 
Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 8: 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013»». 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη του 
δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..26.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου κ. Τσάµης ∆ηµήτριος, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς κ. Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Πέππας Ευάγγελος καθώς και ο 
αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γαρεφαλάκης Εµµανουήλ, Γιαννιώτη Ελένη  και Μπούσµπουρας Αθανάσιος είχαν 
ειδοποιήσει προεδρείο για την αδυναµία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

• Οι  ∆.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Καρυστινός Νικόλαος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Κατσίγιαννη 
Σοφία, Κανατσούλης Ιωάννης, Γιαρένης ∆ηµήτριος και Σώκου Ζωή απουσίαζαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Η ∆. Σ. κ. Φέρµελη Λυδία απουσίαζε  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των 
θεµάτων 2,3,4,5,6,7.  

• Ο ∆.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 9ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του 7ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 7ου θέµατος. 

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
7. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
8. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
9. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
10. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
13. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
18. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 
20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
21. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
22. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
23. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
24. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
25. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.  
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.  
9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 

10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
13. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
15. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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• Ο ∆.Σ. κ. Παππάς Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ.  κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  2ου 
θέµατος. 

• Οι ∆. Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος και Πέππα Αγγελική προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης του  3ου θέµατος. 

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Κοντάκης Κυριάκος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια), Κοκµοτός 
Βασίλειος, Τσούκας Παναγιώτης και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
10ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Πασιπουλαρίδης Αβραάµ και Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 18ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Σωτηρίου Σακελλάριος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Πέππα Αγγελική αποχώρησαν από 
τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ.  Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 14ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 9ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 13ο θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 7Ο θέµα. 
 

..Αριθ. Απόφασης: ..186/2012.. 
 

� ΘΕΜΑ 13ο: «Ενοποίηση τελών ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 

 
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. µετά την εκφώνηση του ..13ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στoν αντιδήµαρχο Οικονοµικών – Ανάπτυξης – ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης κ. Πέππα Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο αντιδήµαρχος κ. Πέππας Νικόλαος  ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος, ορίζεται ότι σε όσους 
κάνουν χρήση ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών κτηµάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο ∆ήµος δικαιούται να 
επιβάλει τέλη ή δικαιώµατα που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης, από 
τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/80, ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες 
γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ∆ήµος για τη συντήρηση ή βελτίωση των 
έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 93 παρ.3 του Ν. 
3463/2006 αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα 
δικαιώµατα και τις εισφορές και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, µε τις οποίες – µεταξύ 
άλλων – καθορίζονται οι όροι για την χρήση και λειτουργία του συστήµατος ύδρευσης. 

Κατά τα νοµολογηθέντα του ΣτΕ, οι ρυθµίσεις που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης των 
τοπικών κανονιστικών αποφάσεων από τα οικεία συµβούλια, διακρίνονται από τις αποφάσεις 
κανονιστικού περιεχοµένου που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις νόµων και αφορούν 
περιπτώσεις επιβολής φόρων, τελών και δικαιωµάτων (βλ. ενδεικτ. ΣτΕ 2211/2003 και 
1282/2002). Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ, η νοµολογιακή αυτή θέση 
συµπορεύεται µε τη νοµοθετική πρακτική, κατά την οποία ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής 
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φόρων, τελών και δικαιωµάτων προβλέπονται ρητά σε αυτοτελείς διατάξεις νοµοθετηµάτων, στις 
οποίες ο νοµοθέτης: 

α) είτε θέτει ο ίδιος το πλαίσιο εντός του οποίου θα ρυθµιστεί ένα σχετικό ζήτηµα κατά 
δέσµια αρµοδιότητα του οικείου ΟΤΑ,  

β) είτε επιφυλάσσει διακριτική ευχέρεια στους ΟΤΑ για την επιβολή, δι΄ αποφάσεως του 
οικείου δηµοτικού συµβουλίου, τελών, εισφορών και δικαιωµάτων, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω 
τους ανωτέρω όπως καθορίσουν το ύψος του τέλους, ή της εισφοράς, τους υπόχρεους στην 
καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια (π.χ. µε την παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 
1828/89, οι ∆ήµοι µπορούν να επιβάλλουν τέλη ή εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα, αναφορικά 
µε υπηρεσίες ή τοπικά έργα, που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη 
της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών).  

Η επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υπέρ δήµων και κοινοτήτων, στο 
πλαίσιο της σχετικής εκ του νόµου αρµοδιότητάς τους, δεν εµπίπτει στο ρυθµιστικό πεδίο των 
τοπικών κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 του Κ∆Κ. Ωστόσο, όταν 
προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ., επί θεµάτων για τα οποία ο οικείος δήµος 
εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση µε την οποία θέτει κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις για τη 
ρύθµισή τους (πχ. προσδιορισµός και λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, 
καθορισµός κοινοχρήστων χώρων, λειτουργία του συστήµατος ύδρευσης), απαιτείται η έκδοση 
δύο διακριτών αποφάσεων: ειδικότερα, η µία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του υπό ρύθµιση θέµατος (σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 79 Κ∆Κ), ενώ µε την άλλη θα 
επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ.  

Σύµφωνα µε την ίδια πάντα εγκύκλιο, οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά µε την 
επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών λαµβάνονται αποκλειστικά από το οικείο 
δηµοτικό συµβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του δήµου και ισχύει κατά κανόνα 
για το σύνολο της εδαφικής του επικράτειας. Ως εκ τούτου και κατά την έννοια των 
προδιαληφθησών σκέψεων, οι διατάξεις του άρθρου 79 του Κ∆Κ, οι οποίες προβλέπουν ιδιαίτερη 
διαδικασία έκδοσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (γνώµη τοπικού συµβουλίου εάν 
αφορά το τοπικό διαµέρισµα και διαβούλευση µε τοπικούς φορείς), δεν εφαρµόζονται για την 
έκδοση των αποφάσεων που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.  

Επισηµαίνεται ωστόσο, προηγούµενη έκφραση γνώµης από τα τοπικά συµβούλια για το 
ύψος των τελών (ή άλλο συναφές προς την επιβολή τους ζήτηµα), µπορεί να ζητηθεί κατά 
διακριτική ευχέρεια της δηµοτικής αρχής. Αντιθέτως, υφίσταται υποχρέωση ως προς την 
πρόσκληση των προέδρων των τοπικών συµβουλίων και παρέδρων στα οικεία δηµοτικά 
συµβούλια κατά τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 95 και παρ. 4 του 
άρθρου 134 αντίστοιχα του Κ∆Κ, σύµφωνα µε τις οποίες οι ανωτέρω προσκαλούνται και 
συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό 
διαµέρισµα. Υποχρέωση γεννάται εφόσον στην ηµερήσια διάταξη διαλαµβάνεται διακεκριµένη 
αναγραφή θέµατος τοπικού ενδιαφέροντος, µε ρητή αναφορά στο αντίστοιχο τοπικό διαµέρισµα 
που αφορά, τυχόν δε επιγενόµενη παράβαση αναφορικά µε το νόµιµο της πρόσκλησης επάγεται 
ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 149 έως 152 του Κ∆Κ.  

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νοµολογία το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων 
περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, 
ώστε τα επιβαλλόµενα τέλη να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης 
υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η 
θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι 
ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των 
ανωτέρω κριτηρίων που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 
αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νοµιµότητας. 

Με την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονοµική 
Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 
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Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων 
και εισφορών απαιτείται µετά την 1-1-2011 η προηγούµενη εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 
∆ηµοσίευση 
Η δηµοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων επί θεµάτων 

επιβολής (ή αναπροσαρµογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών διέπεται 
αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.∆. της 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι 
οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 Κ∆Κ (µε τις οποίες 
ρυθµίζονται αποκλειστικά τα της δηµοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των 
δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων). Η ανωτέρω δηλ. διάταξη του Κ∆Κ ισχύει µόνο για τις 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 
49/62650/2006, καθώς και ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007). 

Με τη Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006 γίνονται δεκτά τα εξής σχετικά µε τη 
δηµοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων περί επιβολής φόρων, 
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών:  

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.∆. της 24-9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171) όπως 
τροποποιήθηκε µε τα διαλαµβανόµενα στο στοιχ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασµό µε τα 
οριζόµενα της παρ. 2 του όρθρου 25 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131), οι αποφάσεις των 
∆ηµοτικών Συµβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, εφ' όσον δεν 
ρυθµίζεται διαφορετικά ο τρόπος δηµοσίευσης τους, δηµοσιεύονται εντός πέντε ηµερών από την 
ηµέρα που λαµβάνονται. Ειδικότερα, τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος που είναι προορισµένος για τον σκοπό αυτό. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται µε τη 
σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο µαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δηµοσιεύεται σε 
µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφηµερίδα που εκδίδεται 
στην ευρύτερη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια και περιλαµβάνει τα κύρια και ουσιώδη 
στοιχεία της κανονιστικής πράξης. 

Από το συνδυασµό των προεκτεθέντων διατάξεων προκύπτει ότι η δηµοσίευση των 
κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων επί θεµάτων επιβολής (για 
την ταυτότητα του λόγου και επί θεµάτων αναπροσαρµογής) συντελεστών φόρων, τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.∆. της 
24-9/20-10-1958 όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικές δεν καταργήθηκαν από τις µεταγενέστερες 
διατάξεις του Κ∆Κ (άρθ. 79 του Ν. 3463/2006), µε τις οποίες ρυθµίζονται γενικώς τα σχετικά µε 
τη δηµοσίευση των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων 
(ΣτΕ 3273/2004). 

Κατά την αληθή δε έννοια των διατάξεων του άρθρου 66 του Β.∆. της 24-9/20-10-1958, 
όπως ισχύει, για να αποκτήσουν νόµιµη υπόσταση οι εν λόγω κανονιστικές αποφάσεις απαιτείται 
δηµοσίευση τους, συντελούµενη µε την τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειµένου τους στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα παρουσία δύο µαρτύρων, οι οποίοι συνυπογράφουν το αποδεικτικό 
δηµοσιεύσεως. Επιβάλλεται δηλαδή σωρευτικά ως συστατικός τύπος, µε την τήρηση του οποίου 
ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης των οριζόµενων από το ανωτέρω άρθρο πράξεων, αφενός η 
κατά πλήρες κείµενο δηµοσίευση τους και αφετέρου η παρουσία δύο µαρτύρων κατά την 
ανάρτηση τους σε εµφανές σηµείο της οικείας υπηρεσίας. Με τη δηµοσίευση τους οι διοικητικές 
αυτές πράξεις καθίστανται άµεσα προσιτές στους πολίτες, µε συνέπεια τη δηµιουργία τεκµηρίου 
γνώσης τους και τη δυνατότητα ελέγχου της νοµιµότητας τους από το ΣτΕ και τα άλλα 
δικαστήρια. 

Εξάλλου, η περαιτέρω προβλεπόµενη στη διάταξη του άρθρου 66 του Β∆ της 24-9/20-10-
1958, όπως ισχύει, δηµοσίευση περιλήψεως των αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων και σε 
µία από τις ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που εκδίδονται στον οικείο δήµο, αποβλέπει 
κατά τα νοµολογηθέντα του ΣτΕ απλώς στην περαιτέρω γνωστοποίηση των εν λόγω αποφάσεων 
στο κοινό και συνεπώς εφόσον έχει γίνει νόµιµη, σύµφωνα µε όσα έχουν εκτεθεί, δηµοσίευση, η 
παράλειψη της τελευταίας αυτής διατυπώσεως δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων αυτών 
(ΣτΕ 1715/2005, 856/2005, 535/2005, 393/2005). 
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Συναφώς, από τα παραπάνω προκύπτει ότι µετά την ως άνω δηµοσίευση των κανονιστικών 
αποφάσεων συνάγεται αµάχητο τεκµήριο γνώσεως του περιεχοµένου τους από τον ενδιαφερόµενο, 
συνεπώς από το χρονικό αυτό σηµείο και ειδικότερα από την επόµενη της δηµοσιεύσεως τους 
αρχίζει η κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του Π∆ 18/1989 (ΦΕΚ Α'8) εξηκονθήµερη προθεσµία για την 
προσβολή τους µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, ανεξάρτητα από τα εάν οι αποφάσεις 
αυτές έχουν περαιτέρω γνωστοποιηθεί µέσω του ηµερήσιου ή εβδοµαδιαίου τύπου και αν η, δια 
του τύπου, δηµοσίευση υπήρξε η προσήκουσα (ΣτΕ 14/2005). 

 
Εισήγηση επί των τελών ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Από τα στοιχεία του προϋπολογισµού Υπηρεσίας Ύδρευσης έτους 2012 προκύπτει ότι το 

ύψος του συνόλου των δαπανών ανέρχεται σε 4.917.507,50 €. Λαµβάνοντας δε υπ’ όψιν ότι 
πρέπει να πληρούται η αρχή της ανταποδοτικότητας και ότι η επιβολή των τελών πρέπει να είναι 
δίκαιη και αντικειµενική, καθώς τα δικαιώµατα ύδρευσης που επιβάλλονται από τους δήµους 
έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, στοιχείο που θα πρέπει να προκύπτει από τις αποφάσεις των 
δηµοτικών συµβουλίων,  ώστε η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών (σχετικές οι υπ΄ αριθ. 2/2077-2005, 1/605-2007 και 16/16898-2010 
εγκύκλιοι ΥΠΕΣ), τα εν λόγω τέλη και δικαιώµατα επιβάλλονται για την κάλυψη των πάσης 
φύσεως λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας 
ύδρευσης.  

Επίσης, σύµφωνα µε την εγκύκλιο αριθ. 16/2010 (αρ. πρωτ. 16898/19-8-2010) του ΥΠΕΣ 
‘[ η] επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης ύδατος, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις  καθορίζεται ως 
“τέλος ελάχιστης κατανάλωσης’’ δεν βρίσκει έρεισµα στις σχετικές, περί ύδρευσης, διατάξεις και 
στην αρχή της ανταποδοτικότητας’, ενώ παράλληλα ‘[η] καθιέρωση κλιµακωτού τιµολογίου 
ύδρευσης, δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανταποδοτικότητας, αφού η διαβάθµιση του κόστους 
αναλόγως προς το βαθµό χρήσης της υπηρεσίας είναι στοιχείο της ανταποδοτικής φύσης της και 
µπορεί να εφαρµοσθεί υπό το πρίσµα και της παροχής κινήτρου για εξοικονόµηση και συνετή 
χρήση του νερού.’  

Λαµβάνοντας κατά τα προεκτέθεντα υπ’ όψιν, τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, την 
αριθ. 249/11-7-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αφού σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 § 1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, καθώς και τη σχετική µελέτη που εκπονήθηκε από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, τη λήψη απόφασης για την επιβολή τελών ύδρευσης, ως εξής:  

 
1. Οι µετρήσεις και η έκδοση των ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης για όλες τις ∆ηµοτικές 

Κοινότητες θα γίνονται ανά τετράµηνο, αρχοµένης από το Α’ τετράµηνο του 2012, δηλ. από 
την περίοδο 1-1-2012 έως 30-4-2012, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόµη λογαριασµοί ύδρευσης 
για το έτος 2012, εν αναµονή της παρούσας απόφασης.   

2. Για όλους τους υπόχρεους επιβάλλεται ανά παροχή πάγιο τέλος ύδρευσης ύψους 16,00 € το 
τετράµηνο, στο οποίο δεν περιλαµβάνεται ελάχιστη κατανάλωση. 

3. Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες και παροχές του ∆ήµου από 1-1-2012 και εφ’ εξής εφαρµόζεται ενιαίο τιµολόγιο 
ύδρευσης, µε τις κάτωθι τιµές ανά εύρος κατανάλωσης (κλίµακα): 
 

Από 0 έως 40 κ.µ. χρέωση 0,40 € 
Από 41 έως 100 κ.µ. χρέωση 0,60 € 
Από 101 έως 200 κ.µ. χρέωση 1,15 € 
Από 201 έως 300 κ.µ. χρέωση 1,75 € 
Από 301 κ.µ. και άνω χρέωση 3,00 € 

 
4. Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες και τους υπόχρεους που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων 

έκπτωσης, από 1-1-2012 και εφ’ εξής εφαρµόζεται ενιαίο ειδικό (µειωµένο) τιµολόγιο ύδρευσης, µε τις κάτωθι 
τιµές ανά εύρος κατανάλωσης: 
 

Από 0 έως 40 κ.µ. χρέωση 0,35 € 
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Από 41 έως 100 κ.µ. χρέωση 0,40 € 
Από 101 έως 200 κ.µ. χρέωση 1,10 € 
Από 201 έως 300 κ.µ. χρέωση 1,75 € 
Από 301 κ.µ. και άνω χρέωση 2,90 € 

 
Το πάγιο για τους δικαιούχους ειδικού (µειωµένου) τιµολογίου ύδρευσης ανέρχεται σε 14,00 € ανά παροχή το 
τετράµηνο. 
 
Οι κατηγορίες δικαιούχων ειδικού (µειωµένου) τιµολογίου, εντός ∆ιοικητικών Ορίων του ∆ήµου, καθορίζονται 
ως κάτωθι: 
(1) ΑΜΕΑ 
Κριτήρια: 
• Ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό 

αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής ή άλλης δηµόσιας αρχής. 
• Για την κατηγορία αυτή δεν απαιτείται ετήσια αίτηση του δικαιούχου, παρά µόνον για την 

επιβεβαίωση µονίµου κατοικίας (υποβολή Ε1 και εκκαθαριστικού). 
(2) Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω) 
Κριτήρια: 
• Τουλάχιστον τα τρία από τα προστατευόµενα µέλη να είναι µέχρι 25 ετών, σύµφωνα µε 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
(3) Ιεροί Ναοί και Μονές 
 
Τα αναγκαία δικαιολογητικά (σε απλά φωτοαντίγραφα) καθορίζονται για τις ανωτέρω 
κατηγορίες δικαιούχων, κατά περίπτωση: 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής ή άλλης δηµόσιας αρχής, για 

επιβεβαίωση του ποσοστού αναπηρίας (για µη µόνιµη αναπηρία ή για περιπτώσεις όπου το 
αρχικώς υποβληθέν πιστοποιητικό έχει ηµεροµηνία λήξης). 

• ∆ήλωση Ε1 που βεβαιώνει τα προστατευόµενα µέλη και τη µόνιµη κατοικία. 
• Η ιδιότητα πολυτέκνου, καθώς και η ηλικία των τέκνων προκύπτει από πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης. 
• Μισθωτήριο κατοικίας για περιπτώσεις ενοικιαστών. 
• ∆ήλωση ιδιοκτησίας κτίσµατος Ν. 2130/93 (ΤΑΠ) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

 
Βάσει των διαθέσιµων στοιχείων που περιλαµβάνονται στη µελέτη του Τµήµατος Εσόδων 

που επισυνάπτεται στην αριθ. 249/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το ύψος των 
προϋπολογιζόµενων εσόδων από την εφαρµογή του ανωτέρω ενιαίου τιµολογίου ύδρευσης 
ανέρχεται σε 4.865.440,90 €, το δε σύνολο δαπανών της Υπηρεσίας Ύδρευσης σύµφωνα µε τον 
εγκριθέντα προϋπολογισµό έτους 2012 ανέρχεται σε 4.917.507,50 €. 

Από την εφαρµογή του ενιαίου ειδικού (µειωµένου) τιµολογίου ύδρευσης προκύπτει µέση 
ποσοστιαία έκπτωση 10,70 %, και, ανά εύρος κλίµακας του τιµολογίου, ως εξής: 

Κλίµακα Κατανάλωσης Έκπτωση 
% 

Από 0 έως 40 κ.µ. 12,50% 
Από 41 έως 100 κ.µ. 33,33% 

Από 101 έως 200 κ.µ. 4,35% 
Από 201 έως 300 κ.µ. 0,00% 
Από 301 κ.µ. και άνω 3,33% 

 Η ετήσια επιβάρυνση λόγω της εφαρµογής του ενιαίου ειδικού (µειωµένου) τιµολογίου 
ύδρευσης δεν µπορεί να προϋπολογισθεί µε ακρίβεια, καθώς η µέγιστη έκπτωση που µπορεί να 
προκύψει βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τη συνολική κατανάλωση κάθε δικαιούχου. Έτσι, για 
καταναλώσεις έως 200 κ.µ. η µέγιστη έκπτωση ανέρχεται σε 19,00 € ανά λογαριασµό και πλέον 
των 300 κ.µ. θα υπάρχει έκπτωση της τάξης του 3,33%. Εάν υποτεθεί ότι οι δικαιούχοι ανέρχονται 
σε 500 (περ. 2,7 % του συνόλου των παροχών του ∆ήµου) και όλοι τους έχουν κατανάλωση 
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τουλάχιστον 200 κ.µ., το σύνολο της επιβάρυνσης των εσόδων, ανά τετράµηνο θα ανέλθει σε 
9.500 € (28.500 € ετησίως) και επιπρόσθετα θα υπάρχει επιβάρυνση 3,3 % για την κατανάλωση 
πλέον των 300 κ.µ. 
 
Στη συνέχεια ο αντιδήµαρχος κος Πέππας ανέφερε  ότι η εισήγηση της Υπηρεσίας  περιλαµβάνει 
όσα ψηφίστηκαν στην Οικονοµική Επιτροπή, έπειτα  όµως υπήρξε συνάντηση µεταξύ του 
∆ηµάρχου, του επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης και του ιδίου, αρµοδίου αντιδηµάρχου  
στην οποία ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις στην διαδικασία µείωσης των τιµών των κλιµάκων των 
τελών ύδρευσης, ώστε να υπάρξει η κατά το δυνατόν µεγαλύτερη άµβλυνση και η ολιγότερη 
επιβάρυνση των δηµοτών. 
 Κατόπιν συζητήσεως  διαµορφώθηκαν οι παρακάτω τιµές οι οποίες είναι διαφορετικές 
βεβαίως από την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και πρότεινε  στο Σώµα µία καινούργια 
κλίµακα τιµών η οποία έχει ως εξής: 
- Από 0 έως 40 κ.µ. 0,45 ευρώ. 
- Από 41 έως 100 κ.µ. 0,65 ευρώ. 
- Από 100 έως 200 κ.µ. 1,00 ευρώ. 
- Από 200 έως 300 κ.µ. 1,40 ευρώ. 
- Από 300 έως 400 κ.µ. 2,40 ευρώ. 
- Από 400 κ.µ. και άνω 2,80 ευρώ. 
 Παρατήρησε ότι διαµορφώνεται και µία ακόµη κατηγορία τιµών. Έχουµε έξι πλέον 
κατηγορίες. 
 Επίσης επεσήµανε ότι καθιερώνεται ενιαίο πάγιο 16 ευρώ ανά υδροµετρητή. Και για τις 
κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ ∆ιονύσου και για το Αρσάκειο Εκπαιδευτήριο ενιαία τιµή 1,90 ευρώ, 
από το 1ο κυβικό. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� την αριθ. 249/11-7-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� τις διατάξεις του 24-9/20-10-1958 Β.∆/τος 
� την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ 
� την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 
� τη Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006 
� την εγκύκλιο  αριθ. 1/605-2007 ΥΠΕΣ 
�  την εγκύκλιο 16/16898-2010 ΥΠΕΣ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά).                            
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
(ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 18 ΥΠΕΡ   11 ΚΑΤΑ και 1 ΛΕΥΚΗ) 

Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Πασιπουλαρίδη Αβράαµ, Ζαµάνη ∆ιονύσιου, Σωτηρίου 
Σακελλάριου, Ταουξη-Χριστιανίδη Καλλιόπης, Πέππα Αγγελικής, Στάικου Θεόδωρου, Τσούκα 
Παναγιώτη, Μπιτάκου Παναγιώτη, Παπαπαναγιώτου Ελένης(Λένας), Κυριακόπουλου Αθανάσιου 
και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 

Ο ∆Σ κ. Νικητόπουλος Ιωάννης δήλωσε λευκή ψήφο. 
 

1. Οι µετρήσεις και η έκδοση των ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης για όλες τις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες θα γίνονται ανά τετράµηνο, αρχοµένης από το Α’ τετράµηνο του 2012, δηλ. από 
την περίοδο 1-1-2012 έως 30-4-2012, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόµη λογαριασµοί ύδρευσης 
για το έτος 2012, εν αναµονή της παρούσας απόφασης.   
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2. Για όλους τους υπόχρεους επιβάλλεται ανά παροχή πάγιο τέλος ύδρευσης ύψους 16,00 € το 
τετράµηνο, στο οποίο δεν περιλαµβάνεται ελάχιστη κατανάλωση. 

3. Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες και παροχές του ∆ήµου από 1-1-2012 και εφ’ εξής 
εφαρµόζεται ενιαίο τιµολόγιο ύδρευσης, µε τις κάτωθι τιµές ανά εύρος κατανάλωσης (κλίµακα): 
 

Από 0 έως 40 κ.µ. χρέωση 0,45 € 
Από 41 έως 100 κ.µ. χρέωση 0,65 € 
Από 101 έως 200 κ.µ. χρέωση 1,00 € 
Από 201 έως 300 κ.µ. χρέωση 1,40 € 
Από 301 έως 400κ.µ.  χρέωση 2,40 € 
Από 401 κ.µ.και άνω χρέωση 2,80 € 

 
4. Για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες και τους υπόχρεους που εµπίπτουν στις παρακάτω 

κατηγορίες δικαιούχων έκπτωσης, από 1-1-2012 και εφ’ εξής εφαρµόζεται ενιαίο ειδικό 
(µειωµένο) τιµολόγιο ύδρευσης, µε τις κάτωθι τιµές ανά εύρος κατανάλωσης: 
 

Από 0 έως 40 κ.µ. χρέωση 0,45 € 
Από 41 έως 100 κ.µ. χρέωση 0,65 € 
Από 101 έως 200 κ.µ. χρέωση 0,70 € 
Από 201 έως 300 κ.µ. χρέωση 0,98 € 
Από 301 έως 400 κ.µ.  χρέωση 1,68 € 
Από 401 κ.µ.και άνω χρέωση 1,96 € 

 
Το πάγιο για τους δικαιούχους ειδικού (µειωµένου) τιµολογίου ύδρευσης ανέρχεται σε 14,00 € 
ανά παροχή το τετράµηνο. 
 

5. Για το σχολικό συγκρότηµα των ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ-ΤΟΣΙΤΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και για τις 
κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ ορίζεται ενιαίο τέλος €1,90 από το πρώτο κυβικό και άνω. 
Οι κατηγορίες δικαιούχων ειδικού (µειωµένου) τιµολογίου, εντός ∆ιοικητικών Ορίων του 
∆ήµου, καθορίζονται ως κάτωθι: 
(1) ΑΜΕΑ 
Κριτήρια: 
• Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό 

αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής ή άλλης δηµόσιας αρχής. 
• Για την κατηγορία αυτή δεν απαιτείται ετήσια αίτηση του δικαιούχου, παρά µόνον για την 

επιβεβαίωση µονίµου κατοικίας (υποβολή Ε1 και εκκαθαριστικού). 
(2) Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω) 
Κριτήρια: 
• Τουλάχιστον τα τρία από τα προστατευόµενα µέλη να είναι µέχρι 25 ετών, σύµφωνα µε 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
(3) Ιεροί Ναοί και Μονές 
(4) Τα ιδρύµατα ∆ΑΜΑΡΙΣ, ΠΕΓΚΑΠ, ΚΩΦΩΝ. 
 
Τα αναγκαία δικαιολογητικά (σε απλά φωτοαντίγραφα) καθορίζονται για τις ανωτέρω 
κατηγορίες δικαιούχων, κατά περίπτωση: 
• Πιστοποιητικό αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής ή άλλης δηµόσιας αρχής, για 

επιβεβαίωση του ποσοστού αναπηρίας (για µη µόνιµη αναπηρία ή για περιπτώσεις όπου 
το αρχικώς υποβληθέν πιστοποιητικό έχει ηµεροµηνία λήξης). 

• ∆ήλωση Ε1 που βεβαιώνει τα προστατευόµενα µέλη και τη µόνιµη κατοικία. 
• Η ιδιότητα πολυτέκνου, καθώς και η ηλικία των τέκνων προκύπτει από πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης. 
• Μισθωτήριο κατοικίας για περιπτώσεις ενοικιαστών. 
• ∆ήλωση ιδιοκτησίας κτίσµατος Ν. 2130/93 (ΤΑΠ) από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
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Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.     ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ. 
      ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.                  

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ   ANAΣΤΑΣΙΟΣ. 

      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

      ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
      ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
      ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
      ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 

       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.        
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ. 

       ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.        
       ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.    
 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.   

 
    Ακριβές Αντίγραφο 

Άγιος Στέφανος 03/08/2012 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Ροΐδης Αθανάσιος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Εσόδων. 
 


