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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 204/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 19/2012 τακτικής συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆υτικής Αχαΐας 

  
ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθ. 23/2012 απόφασης της 
∆ΕΥΑ ∆υµαίων περί: Καθορισµού τελών ύδρευσης – 
αποχέτευσης» 

 
Στα Λουσικά σήµερα στις είκοσι δύο (22) του µηνός Οκτωβρίου (10ος) του έτους 2012, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 19.30, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆υτικής Αχαΐας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα των συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ωλενίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 33214/17-10-
2012 πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου 
µας. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν παρόντα είκοσι οκτώ (28): 

Παρόντες Απόντες 
1. Τούµπουλης Κων/νος του Ιωάννη, Πρόεδρος  1. Τραχάνης Σπυρίδων του Ανδρέα 
2. Μυλωνάς Σπυρίδων του Νικολάου 2. Ράθωσης Παναγιώτης του Αθανασίου 
3. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου    3. Ανδρουτσόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου 
4. Ταπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου                                      οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα  
5. Τριανταφυλλόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου                                                   κλήθηκαν 
6. Παλαιολόγος Γεώργιος του Κωνσταντίνου                                     4. Κοκκίνη Πατρούλα του Αλεξάνδρου              
7. ∆ηµόπουλος Βασίλειος του Αργυρίου  αποχώρησε στο 1ο θέµα εκτός ηµερησίας 
8. Κανελλόπουλος Κανέλλος του Αχιλλέα                                                     5.   Μανουδάκης Εµµανουήλ του Ανδρέα                                      
9. Μπαρµπούνης ∆ηµήτριος του Αρτεµίου                                      αποχώρησε µετά το 1ο θέµα εκτός ηµερησίας 
10. Παπαζαφείρης ∆ηµήτριος του Γεωργίου  
11. Στεργιόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου                              
12. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου                              
13. Καούρης Βασίλειος του Σπυρίδωνα  
14. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη                                       
15. Σκάγιας Χρήστος του Ανδρέα                                                         
16. Μεντζελόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη                                      
17. Νιφόρας Γεώργιος του Ιωάννη                                                         
18. Μπακάλης Κων/νος του Ανδρέα  
19. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη  
20. Οικονοµόπουλος Ηλίας του Ανδρέα  
21. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη  
22. Τζουβάρα Αλεξάνδρα του Χρυσοστόµου  
23. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου  
24. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου  
25. Θανασάς Ρήγας του Βασιλείου  
26. Οκτάρα-Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα του 

Χρήστου   
 

27. Αγγελόπουλος Λεωνίδας του Γεωργίου  
28. Θανόπουλος Αλέξιος του ∆ηµητρίου  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:  
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1. Αναστασόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, Πρόεδρος ∆.Κ. Μετοχίου 
2. Καραχάλιος Νικόλαος του Θεοδώρου, Πρόεδρος Τ.Κ. Αλισσού 
3. Καπαρδέλης Αντώνιος του Νικολάου, Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Αχαϊας 
4. Παναγόπουλος Κων/νος του Αγγέλου Πρόεδρος Τ. Κ. Ελαιοχωρίου 
5. Στρουµπούτας Ανδρέας του Γρηγορίου Πρόεδρος Τ.Κ. Κάτω Αλισσού 
6. Βεσκούκης Ιωάννης του ∆ηµητρίου, Πρόεδρος Τ. Κ. Πετροχωρίου 
7. Παπαγεωργακόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου, Πρόεδρος Τ.Κ. Ριόλου 
8. Νιφόρας Ανδρέας του Γεωργίου Πρόεδρος Τ.Κ. Καραϊκων 
9. Ρηγόπουλος Γρηγόριος του Ιωάννη, Πρόεδρος Τ.Κ. Κρίνου 
10. Γερασιµόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα, Πρόεδρος Τ.Κ. Λιµνοχωρίου 
11. ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος του Χρήστου Πρόεδρος Τ.Κ. Μύρτου 
12. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου Πρόεδρος Τ. Κ. Σαγαιίκων 
13. Μουγκογιάννης Αθανάσιος του Χαραλάµπου Πρόεδρος Τ. Κ. Αγ. Νικολάου Κράλι 
14. Γεωργιόπουλος Κων/νος του Νικολάου, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου 
15. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Σουδενεϊκων 
16. Κολλιόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου Πρόεδρος Τ. Κ. Αχαϊκού  
17. Αποστολόπουλος Κων/νος του Ιωάννη Πρόεδρος Τ. Κ. Λουσικών 
18. ∆ηµόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη Πρόεδρος Τ.Κ. Μαζαρακίου 
19. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Φλόκα 
20. ∆ηµητρακόπουλος Αλέξιος του Φωτίου, Πρόεδρος Τ.Κ. Φώσταινας 
21. Αγγελακόπουλος Θρασύβουλος του Αναστασίου Πρόεδρος Τ.Κ. Χαϊκαλίου 
22. Κυριακόπουλος Απόστολος του Χρήστου. Πρόεδρος Τ.Κ. Χαραυγής 

 
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο ∆ήµαρχος Παναγιωτόπουλος Ανδρέας. 
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη και η Χαντζή Αθανασία υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 

πρακτικών της συνεδρίασης. 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. Τούµπουλης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και ο 

Γκοτσόπουλος Βασίλειος ∆.Σ. και Πρόεδρος ∆ΕΥΑ ∆υµαίων εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερησίας 
διατάξεως περί: «Έγκρισης της αριθ. 23/2012 απόφασης της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων περί: Καθορισµού τελών 
ύδρευσης – αποχέτευσης» είπε τα εξής:  

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, µε την αριθ. 23/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ 
καθορίσαµε τα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

Α. Εισαγωγή. 
 

Είναι αναµφισβήτητο γεγονός πως η τιµολογιακή πολιτική, όπως γνωρίζετε, αποτελεί ένα από τα 
σηµαντικότερα ζητήµατα όλων των επιχειρήσεων, άρα και των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης, έτσι  για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του Νόµου 1069/80 περιγράφεται αναλυτικά ο 
τρόπος µε τον οποίο αυτή πρέπει να διαµορφώνεται.  

 
Ειδικότερα στο άρθρο 25, αναφέρεται ότι τα έσοδα των υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 

πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντήρησης των 
δικτύων, απόσβεσης παλιών εγκαταστάσεων κ τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων, δηλαδή το σύνολο 
των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Στο ίδιο άρθρο, αναφέρεται ότι τα έσοδα των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης, µπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, µε σκοπό την 
δηµιουργία αποθεµατικού για την εκτέλεση έργων  σύµφωνα µε το σκοπό της επιχείρησης.  

 
Συγχρόνως το άρθρο 26 αναφέρεται στη διαφοροποίηση των τελών, όπου µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης που υποχρεωτικά εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου που ανήκει η ∆ΕΥΑ, παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού ειδικών τιµολογίων ύδρευσης - 
αποχέτευσης για τους κατοίκους περιοχών  που µετέχουν στην επιχείρηση και οι οποίοι εξυπηρετούνται µε 
δικό τους δίκτυο, ή να θεσπίζονται διαφορετικά τιµολόγια κατά περιοχές ανάλογα µε τα εκτελούµενα έργα 
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ή µε κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής (άρθρο 26 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 12 
του άρθρου 6 του Ν.2307/95).     

 
Με τα έως σήµερα δεδοµένα το σύνολο των ∆ΕΥΑ ακολουθεί τιµολογιακή πολιτική η οποία απέχει 

από την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων, λαµβάνοντας υπόψη περισσότερο την επίπτωση της τιµής 
πάνω στους δηµότες καταναλωτές και πολύ λιγότερο το κόστος λειτουργίας. Η παραπάνω λογική εν µέρει 
δικαιολογείται από την φύση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται “κοινωφελούς 
χαρακτήρα”, άρα επιδίωξη τους δεν είναι το κέρδος αλλά η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στη 
χαµηλότερη δυνατή τιµή, ωστόσο δεν δίνει λύση στο µεγάλο πρόβληµα των ζηµιών χρήσης που 
συσσωρεύονται και εν τέλη υπονοµεύουν την βιωσιµότητα των Επιχειρήσεων όπως προβλέπεται και στο 
άρθρο 262 του Ν.3852/2010. 

 
Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να υπογραµµισθεί και να γίνει κατανοητό από όλους, δηµότες-

καταναλωτές αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της, ότι το νερό µπορεί µεν να αποτελεί κοινωνικό αγαθό, 
ωστόσο όµως έχει οικονοµικό κόστος το οποίο πρέπει κάθε φορά να ανακτάται. Βεβαίως η αντιµετώπιση 
του νερού ως οικονοµικού αγαθού, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι συνώνυµη, ούτε µε 
κατακόρυφες αυξήσεις στα τιµολόγια µε αρνητικά σε ότι αφορά στην κοινωνική αποδοχή των µέτρων 
αποτελέσµατα, ούτε µε δηµιουργία επιπλέον εσόδων για κάλυψη αδικαιολόγητων ελλειµµάτων. 

 
Β. Τιµολογιακή Πολιτική. 

 
Η τιµολογιακή  πολιτική  της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων, διαµορφώνεται και µορφοποιείται, µέσα σε συνθήκες 

πρωτόγνωρης, τόσο για τη χώρα µας όσο και για τους Έλληνες πολίτες, οικονοµικής κρίσης και ακραίας 
δυσχερούς κοινωνικής συγκυρίας, που βιώνουµε όλοι και κυρίως τα ασθενέστερα οικονοµικά και κοινωνικά 
στρώµατα της κοινωνίας µας. Παράλληλα διαµορφώνεται σε µία µεταβατική περίοδο για την ∆ΕΥΑ 
∆υµαίων, η οποία ιδρύθηκε το 2011 και πήρε σάρκα και οστά πριν από λίγο καιρό, γιατί διαδέχεται την 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία δεν είχε καταφέρει να βρει τον βηµατισµό της λόγο των 
συγχωνεύσεων των τεσσάρων πρώην ∆ήµων και της χωρικής επέκτασης των ορίων της στα όρια του νέου 
Καλλικρατικού ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, δηµιουργώντας έτσι πολύ σηµαντικά νοµοτεχνικά και άλλα 
προβλήµατα.  

 
Επίσης καλούµαστε να θεµελιώσουµε και να λειτουργήσουµε µία επιχείρηση, µε ένα σηµαντικό 

λειτουργικό κόστος, σε ένα ιδιαιτέρα δυσµενές από άποψη συνείδησης περιβάλλον, αφού είναι παγιωµένη 
πρακτική ένα µεγάλο µέρος των καταναλωτών να µην εκπληρώνει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις στην 
ύδρευση και την αποχέτευση. Συνείδηση που εµπεδώθηκε στους πολίτες µε ευθύνη και επιλογή όλων 
εκείνων που κατά καιρούς εδώ και χρόνια διαχειρίστηκαν τον συγκεκριµένο τοµέα. Ευθύνη αλλά και 
αποστολή δική µας είναι να καταφέρουµε να ανακόψουµε αυτή την νοοτροπία και να ανοίξουµε τον δρόµο 
για την καταπολέµηση της, αναλαµβάνοντας συνειδητά το κόστος της επιλογής αυτής. Επιλογή που γίνεται 
ακόµα πιο επιτακτική σήµερα, λόγω των όσων προβλέπει ο Καλλικράτης για τις ∆ΕΥΑ που θα εµφανίσουν 
ζηµιές για µακρύ χρονικό διάστηµα, τις οποίες οδηγεί σε διάλυση και παραδίδει το έργο τους σε ιδιώτες. 
Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει οδυνηρές συνέπειες για όλους µας καθώς θα κληθούµε να καταβάλουµε πολύ 
υψηλότερες τιµές για τις υπηρεσίες που σήµερα µας προσφέρει η ∆ηµοτική µας Επιχείρηση. 

 
Στις δυσµενείς συγκυρίες πρέπει επίσης να προστεθούν, το πρόσθετο κόστος λειτουργίας που 

προκύπτει από την ανάγκη για ενοικίαση γεωτρήσεων, προκειµένου να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες 
των οικισµών, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, το πρόσθετο κόστος λειτουργίας που προκύπτει από 
το µεγάλο µήκος των δικτύων της ύδρευσης, κόστος που αναφέρεται τόσο στην συντήρηση και επισκευή 
του δικτύου, όσο και στην αστυνόµευση του για την αποτροπή του φαινοµένου της κλοπής νερού, το 
πρόσθετο κόστος λειτουργίας που προκύπτει από την έλλειψη ιδιόκτητου χώρου για την στέγαση των 
υπηρεσιών της επιχείρησης, τα διαφυγόντα έσοδα από την απουσία υδροµέτρων σε ένα µεγάλο µέρος της 
∆ηµοτικής Ενότητας Λαρίσσου, τα διαφυγόντα έσοδα από την απαγόρευση υποδοχής βοθρολυµάτων, τόσο 
από τους γύρω ∆ήµους, όσο και από τα ιδιωτικά βυτιοφόρα και τέλος τα διαφυγόντα έσοδα από την κλοπή 
του νερού.  Από όλα τα παραπάνω το πρόσθετο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης, που προκύπτει εκ των 

ΑΔΑ: Β4Σ6Ω9Ν-Ο5Ω



4 
 

λόγων αυτών, πλησιάζει και ίσως ξεπερνά το ποσό των 300.000,00 €, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα 
υπολογίζονται στο ποσό των 600.000,00 € µε τους µετριότερους υπολογισµούς.  

 
Όλα τα παραπάνω δεδοµένα δηµιουργούν ένα πολύ δυσµενές και εχθρικό περιβάλλον για την 

βιωσιµότητα της επιχείρησης, καθιστούν δε την καθηµερινή της λειτουργία εξαιρετικά δυσχερή και την 
οικονοµική της επιβίωση ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα, το οποίο όµως έχουµε την υποχρέωση αλλά και το 
καθήκον να αναλάβουµε να επιλύσουµε τόσο η ∆ιοίκηση της ∆ΕΥΑ όσο και η ∆ηµοτική αρχή στο σύνολο 
της. 

 
Η προταθείσα τιµολογιακή πολιτική αποτελεί τη βάση τόσο για τον εξορθολογισµό των τιµολογίων 

που ισχύουν στους ∆ήµους που συνενώθηκαν στον Καλλικρατικό ∆ήµο ∆υτικής Αχαΐας, όσο και για την 
µελλοντική εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας της επιχείρησης, µέσω της κάλυψης του 
λειτουργικού κόστους καθώς και την εξασφάλιση µέρους των απαραίτητων κεφαλαίων για τον 
εκσυγχρονισµό και ανανέωση του εξοπλισµού και στηρίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες: 

 
1. Να  είναι δίκαιη και κατανοητή απέναντι στους καταναλωτές. 
2. Να δηµιουργεί τα νόµιµα έσοδα. 
3. Να καταπολεµά την παγιωµένη πρακτική και αντίληψη των καταναλωτών να µην 

εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.  
4. Να δηµιουργεί κίνητρα για οικονοµία στο νερό. 

   
Επιπλέον για τη διαµόρφωση της προτεινόµενης για το 2012 και 2013 τιµολογιακής πολιτικής 

ελήφθησαν υπόψη :  
 
• Η εξαιρετικά δυσµενής οικονοµική συγκυρία η οποία έχει άµεση επίπτωση στις οικονοµικές 
δυνατότητες των δηµοτών,  

• Η σηµαντική µείωση της κατανάλωσης λόγω οικονοµικής αδυναµίας των καταναλωτών, άρα και 
των εσόδων της ∆ΕΥΑ. 

• Τα προβλεπόµενα στα άρθρα 25 και 26 του Νόµου 1069/80. 
• Τα προβλεπόµενα στην Εγκύκλιο 16 της 19.08.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

¨Υπολογισµού χρεώσεων ύδρευσης ¨. 
• Τα προβλεπόµενα στο Νόµο 3852/2010. 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω σας καταθέτω την πρόταση της τιµολογιακής πολιτικής για 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, ώστε να καταλήξουµε στην τιµολογιακή πολιτική, που 
θα διασφαλίζει, αφενός την οµαλή λειτουργία και βιωσιµότητα της επιχείρησης και αφετέρου δεν θα 
επιβαρύνει τους καταναλωτές. 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΕΥΑ ∆ΥΜΑΙΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
Με την πρόταση επιδιώκεται: 

 
I. Να τεθούν οι βάσεις για µία υγιή οικονοµική πορεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, επιδιώκοντας να 

καλύπτει τις υποχρεώσεις της, αποφεύγοντας τις ζηµιές, οι οποίες αν εµφανιστούν για µακρύ 
χρονικό διάστηµα, αναπόφευκτα θα οδηγήσουν την επιχείρηση σε διάλυση και ενδεχοµένως το έργο 
της θα παραδοθεί στα ιδιωτικά συµφέροντα. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε οδυνηρές συνέπειες για τους 
συµπολίτες µας καθώς θα εκκαλούντο να καταβάλουν πολύ υψηλότερες τιµές για τις απολύτως 
απαραίτητες για την διαβίωση τους, υπηρεσίες που σήµερα προσφέρει η ∆ηµοτική µας Επιχείρηση. 

 
II.  Να αποκτήσει η τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης κοινωνικά χαρακτηριστικά και να αναδειχθεί 

ο χαρακτήρας της ως επιχείρηση ειδικού σκοπού µε κοινωφελής στόχους, παρά τους ασφυκτικούς 
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περιορισµούς που θέτει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της. Η επιδίωξη αυτή 
εκφράζεται µε την διατήρηση των τιµών τιµολόγησης όπως αυτές διαµορφώθηκαν από τον ∆ήµο τον 
∆εκέµβριο του 2011 µε µικρές αυξήσεις, τονίζοντας στο σηµείο αυτό ότι η Τιµολογιακή Πολιτική 
που υιοθέτησε ο ∆ήµος για το 2012, παραµένει ίδια από το 2008. 

III.  Να οµογενοποιηθεί η βάση υπολογισµού των τιµολογίων όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και να 
υπαχθούν σε ενιαίο λογιστικό σύστηµα καταγραφής και χρέωσης των παρεχόµενων αγαθών και 
υπηρεσιών από την ∆ΕΥΑ ∆υµαίων. Οι καταµετρήσεις και τιµολογήσεις σε όλες τις ∆ηµοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες θα γίνονται ανά εξάµηνο, µε δυνατότητα και έκδοσης λογαριασµών έναντι ανά 
τρίµηνο. 

IV.  Να τεθούν οι βάσεις για εναρµόνιση των τιµολογίων και εφαρµογή ενιαίας αντίληψης στην 
ακολουθούµενη τιµολογιακή πολιτική ανάλογα µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τα εκτελούµενα 
έργα και το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της κάθε ∆ηµοτικής 
Ενότητας και ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. 

V. Να βελτιωθούν σταδιακά οι παρεχόµενες, υπηρεσίες, ως αποτέλεσµα της κατά τα ανωτέρω 
προτεινόµενης πολιτικής και κοινωνικής αντιµετώπισης του θέµατος. 

VI.  Να µην επιβαρυνθούν µε υπέρογκες αυξήσεις οι καταναλωτές αναγνωρίζοντας την δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία, όπως αυτή προκύπτει από την ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική των 
κυβερνήσεων, η οποία αφαιρεί από την αγοραστική τους δύναµη και καθιστά προβληµατική και 
δύσκολη την επιβίωση τους αλλά και την εκπλήρωση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων.   

 
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

 
Β1. Τέλος Χρήσεως Αποχέτευσης. 
 
Το Τέλος Χρήσης Αποχέτευσης θα ανέρχεται στο ποσό των 48,78 € το χρόνο ανά οριζόντια 

ιδιοκτησία, στην τιµή αυτή προστίθεται ο Φ.Π.Α. 23%, ποσού 11,22 €  διαµορφώνοντας έτσι την χρέωση 
στο συνολικό ποσό των 60,00 € ανά έτος. Η τιµή αυτή είχε θεσπιστεί από τον ∆ήµο στην απόφαση του για 
την τιµολογιακή πολιτική του 2012, όταν αυτή ψηφίστηκε τον ∆εκέµβριο και είχε διαµορφωθεί στο ποσό 
αυτό µετά την επιβολή του Φ.Π.Α. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το εδάφιο 3, της 
παραγράφου 3, του άρθρου 11 του κανονισµού δικτύων αποχέτευσης το τέλος χρήσης υπονόµου οφείλεται 
και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δε συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα 
αποχέτευσης, εφόσον υπάρχουν στην περιοχή.  

 
Τα τέλη χρήσεως αποχέτευσης που ίσχυαν σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα πριν από την ψήφιση της 

Τιµολογιακής Πολιτικής του 2012 από τον ∆ήµο ήταν τα ακόλουθα: 
 

• Στην ∆ηµοτική Ενότητα ∆ύµης ίσχυε τέλος χρήσης αποχέτευσης 48,00 € ανά παροχή το χρόνο. 
• Στην ∆ηµοτική Ενότητα Ωλενίας ίσχυε τέλος χρήσης αποχέτευσης µε κλίµακα ανάλογα των 

τετραγωνικών επιφάνειας του ακινήτου. Συγκεκριµένα για οικίες µέχρι εµβαδό 100 τ.µ. 52,82 € το 
χρόνο, για οικίες µέχρι εµβαδό 150 τ.µ. 58,69 € το χρόνο και τέλος για οικίες µε εµβαδό άνω των 
151 τ.µ. 70,43 € το χρόνο. Οι επαγγελµατικοί χώροι ανεξαρτήτως εµβαδού πλήρωναν 58,69 € το 
χρόνο. 

 
Β2. Τέλος Συντήρησης ∆ικτύου. 
   
  Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 16/19.08.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών 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, καθότι οι δηµότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συγκεκριµένο ποσό ανεξάρτητα 
από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε από αυτούς.  Έτσι ο ∆ήµος στην τιµολογιακή πολιτική για το 
2012 αποφάσισε την κατάργηση του Παγίου. Προκειµένου όµως να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες για την 
συντήρηση των δικτύων, θεσπίστηκε για πρώτη φόρα από τον ∆ήµο στην τιµολογιακή πολιτική του 2012 το 
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Τέλος Συντήρησης ∆ικτύων.  Το Τέλος αυτό είχε καθοριστεί στο ποσό των 15,00 € ανά παροχή το χρόνο, 
στην τιµή αυτή προστίθεται ο Φ.Π.Α. 23%, ποσού 3,45€, διαµορφώνοντας έτσι την χρέωση στο συνολικό 
ποσό των 18,45 € ανά έτος. Η τιµή αυτή θα ισχύσει και για τα τιµολόγια της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων.  

 
Β3. Τέλη Ύδρευσης. 
 
Η Καταµέτρηση των Υδροµέτρων και η έκδοση των λογαριασµών θα γίνεται ανά Εξάµηνο σε όλη 

την επικράτεια ευθύνης της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα έκδοσης και λογαριασµών 
έναντι, στο ενδιάµεσο διάστηµα δύο λογαριασµών. Η έκδοση τέτοιων  λογαριασµών θα γίνεται µετά από 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είτε για το σύνολο των ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, είτε για 
κάποιες από αυτές και θα έχει σαν σκοπό και στόχο την διευκόλυνση των ∆ηµοτών µε την ποίο ισοβαρή 
κατανοµή των τελών ύδρευσης µέσα στο χρόνο, αλλά και για να έχει η ∆ΕΥΑ ∆υµαίων συνεχή ροή 
εισπράξεων στο ταµείο της. 

 
Σε µία σειρά από κοινότητες και οικισµούς δίδεται η δυνατότητα της απαλλαγής από την πληρωµή 

τελών ύδρευσης λόγω του ότι αυτές υδροδοτούνται από πηγές, είτε για όλο το χρόνο, είτε για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα.  

 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

 
• Οικισµός Βυθούλκα,  της Τοπικής Κοινότητας Πετροχωρίου, µε πλήρη απαλλαγή,  λόγω του ότι 

υδροδοτείται από πηγές σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Θεσπίζεται όµως ανώτατο όριο 
κατανάλωσης για κάθε παροχή τα 300 κυβικά τον χρόνο, 150 ανά εξάµηνο, ενώ για την κατανάλωση 
άνω της απαλλαγής, θα υπάρχει χρέωση µε την ισχύουσα κάθε φορά κλίµακα και τιµές. Τέλος οι 
παροχές στον οικισµό αυτό υποχρεούνται στην καταβολή του Τέλους Συντήρησης ∆ικτύων. 

 
• Τοπική Κοινότητα Κρίνου, µε απαλλαγή καταβολής τελών κατά το Χειµερινό Εξάµηνο, λόγω του 

ότι από τις πηγές υδροδοτείται µόνο κατά τον χειµώνα.  Θεσπίζεται όµως ανώτατο όριο 
κατανάλωσης για κάθε παροχή τα 150 κυβικά για το χειµερινό εξάµηνο, ενώ για την κατανάλωση 
άνω της απαλλαγής θα υπάρχει χρέωση µε την ισχύουσα κάθε φορά κλίµακα και τιµές. Τέλος οι 
παροχές στην Τοπική Κοινότητα Κρίνου υποχρεούνται στην καταβολή του Τέλους Συντήρησης 
∆ικτύων. 

 
• Τοπική Κοινότητα Μιτοπόλεως, µε απαλλαγή καταβολής τελών κατά το Χειµερινό Εξάµηνο, λόγω 

του ότι από τις πηγές υδροδοτείται µόνο κατά τον χειµώνα. Θεσπίζεται όµως ανώτατο όριο 
κατανάλωσης για κάθε παροχή τα 150 κυβικά για το χειµερινό εξάµηνο, ενώ για την κατανάλωση 
άνω της απαλλαγής θα υπάρχει χρέωση µε την ισχύουσα κάθε φορά κλίµακα και τιµές. Τέλος οι 
παροχές στην Τοπική Κοινότητα Μιτοπόλεως υποχρεούνται στην καταβολή του Τέλους Συντήρησης 
∆ικτύων. 

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που προκύπτουν από την προτεινόµενη τιµολογιακή πολιτική για το 
53,10% του συνόλου των παροχών θα επέλθει µέση αύξηση της χρέωσης για τους καταναλωτές κατά 
5,67%. Οι αυξήσεις αυτές αναφέρονται σε καταναλώσεις από 0-100µ3 ανά εξάµηνο, σε πραγµατικές τιµές 
είναι 2,04 € το εξάµηνο και είναι λίγο πάνω από τον πληθωρισµό.  

 
Για τις καταναλώσεις από 101-200µ3 ανά εξάµηνο, οι οποίες αποτελούν το 23,03% των 

καταναλωτών προκύπτει µέση αύξηση είναι 4,54% που κινείται στα όρια κάλυψης του πληθωρισµού, ενώ 
σε πραγµατικές τιµές κυµαίνεται στα 2,65 € το εξάµηνο.  

Οι δυο παραπάνω οµάδες καταναλωτών καλύπτουν το 76,13% του συνόλου των καταναλωτών της 
επιχείρησης, µε αυξήσεις που δεν ξεπερνούν τα 2,65 € το εξάµηνο.    
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Για τις καταναλώσεις από 201-300µ3 ανά εξάµηνο, οι οποίες αποτελούν το 10,53% των 
καταναλωτών προκύπτει µέση αύξηση 3,85% που κινείται στα όρια κάλυψης του πληθωρισµού, ενώ σε 
πραγµατικές τιµές κυµαίνεται στα 3,96 € το εξάµηνο.  

Για τις καταναλώσεις από 301-400µ3 ανά εξάµηνο, οι οποίες αποτελούν το 5,48% των 
καταναλωτών προκύπτει µέση αύξηση 3,61% που κινείται στα όρια κάλυψης του πληθωρισµού, ενώ σε 
πραγµατικές τιµές κυµαίνεται στα 5,96 € το εξάµηνο.  

 
Για τις καταναλώσεις από 401-500µ3 ανά εξάµηνο, οι οποίες αποτελούν το 3,23% των 

καταναλωτών προκύπτει µεσοσταθµική αύξηση 3,59% που κινείται στα όρια κάλυψης του πληθωρισµού, 
ενώ σε πραγµατικές τιµές κυµαίνεται στα 8,65 € το εξάµηνο.  

Για τις καταναλώσεις από 501-750µ3 ανά εξάµηνο, οι οποίες αποτελούν το 2,91% των 
καταναλωτών προκύπτει µέση αύξηση 3,78% που κινείται κάτω από τα όρια κάλυψης του πληθωρισµού, 
ενώ σε πραγµατικές τιµές κυµαίνεται στα 17,02 € το εξάµηνο.  

 
Για τις καταναλώσεις από 751-1.000µ3 ανά εξάµηνο, οι οποίες αποτελούν το 0,95% των 

καταναλωτών προκύπτει µέση αύξηση 3,78% που κινείται στα όρια κάλυψης του πληθωρισµού, ενώ σε 
πραγµατικές τιµές κυµαίνεται στα 27,02 € το εξάµηνο.  

Για τις καταναλώσεις από 1.001-9.999µ3 ανά εξάµηνο, οι οποίες αποτελούν το 0,77% των 
καταναλωτών προκύπτει µέση αύξηση 4,09% που κινείται στα όρια κάλυψης του πληθωρισµού, ενώ σε 
πραγµατικές τιµές κυµαίνεται στα 27,08 € το εξάµηνο.  

 
Επιπλέον, από τα παραπάνω, η µέση αύξηση που προκύπτει για τα τιµολόγια ανέρχεται στο 4,11% 

ενώ η σταθµισµένη αύξηση ανέρχεται στο 4,95%. Εκείνο που επιδιώχθηκε είναι για τις µεγαλύτερες 
καταναλώσεις, οι οποίες αναφέρονται κατά τεκµήριο σε συµπολίτες µε πολυµελής ή πολύτεκνες οικογένειες 
οι αυξήσεις να είναι µεσοσταθµικά µικρότερες από ότι στις µικρότερες κλίµακες.   

 
Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ           Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ           Ν Ε Ρ Ο Υ 

 
 
 

   
Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος προστίθεται και έχει συντελεστή 13 

%. Τέλος επιβάλλεται το ειδικό τέλος 80%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόµου 1069/80, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Νόµου 2065/1992 και µε το άρθρο 26 
παράγραφος 3 του Νόµου 3013/2002 . 

Ως τελικό αποτέλεσµα από όλα τα παραπάνω προκύπτουν έσοδα για την ∆ηµοτική Επιχείρηση, σε 
ποσό που τις επιτρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τους σκοπούς της και τους στόχους της. 

 
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αναφερόµενα σας παρακαλώ όπως αποφασίσουµε σχετικά. 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΙΜΗ 
  

0 έως 100 κυβικά / εξάµηνο 0,17 € / κυβικό 
101 έως 200 κυβικά / εξάµηνο 0,19 € / κυβικό 
201 έως 300 κυβικά / εξάµηνο 0,22 € / κυβικό 
301 έως 400 κυβικά / εξάµηνο 0,25 € / κυβικό 
401 έως 500 κυβικά / εξάµηνο  0,28 € / κυβικό  
501 έως 750 κυβικά / εξάµηνο 0,39 € / κυβικό  
751 έως 1.000 κυβικά / εξάµηνο 0,50 € / κυβικό  
1.001 έως 1.500 κυβικά / εξάµηνο 0,56 € / κυβικό  
1.501 έως 2.000 κυβικά /εξάµηνο 0,75 € / κυβικό 
2.001 έως 9.999 κυβικά / εξάµηνο 1,00 € / κυβικό 
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Ο ∆.Σ. κ. Σταυρογιαννόπουλος Σπύρος, δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση για την τιµολογιακή 
πολιτική, επειδή η ∆ηµοτική Αρχή συνεχίζει την ίδια τακτική από την αρχή της παρούσας ∆ηµοτικής 
Περιόδου, δηλαδή συνεχίζει να χαρατσώνει τους δηµότες και τους κατοίκους του ∆ήµου µας, επιβάλλοντας 
και στην συγκεκριµένη περίπτωση µεσοσταθµική αύξηση 5% γνωρίζοντας την κακή οικονοµική κατάσταση 
όλων µας. 

Ο ∆.Σ. Θανόπουλος Αλέξιος είπε: Έχουµε εκφράσει πολλές φορές την άποψή µας για τις δηµοτικές 
επιχειρήσεις αλλά και τον προϋπολογισµό ο οποίος είναι φοροµπηχτικός για τους δηµότες µας και του 
επιβάλλει φόρους, βάρη κ.λ.π. Καταψηφίζουµε αυτή την τιµολογιακή πολιτική. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ζήτηση ονοµαστική ψηφοφορία για το θέµα αυτό. 

Έπειτα από ονοµαστική ψηφοφορία υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 
Τούµπουλης Κων/νος,  Νικολάου Χρήστος, Ταπεινός Κωνσταντίνος, Τριανταφυλλόπουλος Παναγιώτης, 
Παλαιολόγος Γεώργιος, Κανελλόπουλος Κανέλλος, Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, Μπαρµπούνης 
∆ηµήτριος, Στεργιόπουλος Άγγελος, Νιφόρας Γεώργιος, Καούρης Βασίλειος, Γκοτσόπουλος Βασίλειος, 
Σκάγιας Χρήστος, Μεντζελόπουλος Χρήστος, Μπακάλης Κων/νος. 

Κατά της εισηγήσεως ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ∆ηµόπουλος Βασίλειος, Παπαζαφείρης 
∆ηµήτριος,  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Οικονοµόπουλος Ηλιάς, Ορλώφ Κυριάκος, Τζουβάρα Αλεξάνδρα, 
Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Πουλίδας Αθανάσιος, Θανασάς Ρήγας, Οκτάρα – Κυριακοπούλου 
Αλεξάνδρα, Αγγελόπουλος Λεωνίδας και Θανόπουλος Αλέξιος 

Ο ∆.Σ. Μυλωνάς Σπυρίδων ψήφισε παρών. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έπεται από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
µε 15 ψήφους ΥΠΕΡ και 13 ΚΑΤΑ 

 
1. Καθορίζει το τέλος χρήσης αποχέτευσης στο ποσό των 48,78 € το χρόνο ανά οριζόντια ιδιοκτησία, 

στην τιµή αυτή προστίθεται ο Φ.Π.Α. 23%, ποσού 11,22 €  διαµορφώνοντας έτσι την χρέωση στο 
συνολικό ποσό των 60,00 € ανά έτος. Η τιµή αυτή θα ισχύσει για τα τιµολόγια της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων 
κατά το Οικονοµικό Έτος 2013. 

2. Το τέλος χρήσης αποχέτευσης καταβάλλεται και από τους  ιδιοκτήτες ακινήτου που για 
οποιονδήποτε λόγο δε συνδέθηκαν µε τα υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης, εφόσον υπάρχουν στην 
περιοχή, σύµφωνα και µε το εδάφιο 3, της παραγράφου 3, του άρθρου 11 του ισχύοντος κανονισµού 
δικτύων αποχέτευσης.  

3. Καθορίζει το τέλος συντήρησης δικτύων στο ποσό των 15,00 € ανά παροχή το χρόνο, στην τιµή 
αυτή προστίθεται ο Φ.Π.Α. 23%, ποσού 3,45€, διαµορφώνοντας έτσι την χρέωση στο συνολικό ποσό 
των 18,45 € ανά έτος. Η τιµή αυτή θα ισχύσει για τα τιµολόγια της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων κατά το 
Οικονοµικό Έτος 2013. 

4. Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης που θα ισχύουν για τα τιµολόγια της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων κατά το 
Οικονοµικό Έτος 2013 µε βάση την παρακάτω κλίµακα τιµολόγησης: 

 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΙΜΗ 

0 έως 100 κυβικά / εξάµηνο 0,17 € / κυβικό 
101 έως 200 κυβικά / εξάµηνο 0,19 € / κυβικό 
201 έως 300 κυβικά / εξάµηνο 0,22 € / κυβικό 
301 έως 400 κυβικά / εξάµηνο 0,25 € / κυβικό 
401 έως 500 κυβικά / εξάµηνο 0,28 € / κυβικό 
501 έως 750 κυβικά / εξάµηνο 0,39 € / κυβικό 
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5. Στις παραπάνω τιµές προστίθεται ο Φ.Π.Α. 13 %. 
6. Στις παραπάνω τιµές επιβάλλεται ειδικό τέλος 80%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

Νόµου 1069/80, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Νόµου 2065/1992 και 
µε το άρθρο 26 παράγραφος 3 του Νόµου 3013/2002, καθώς και ο Φ.Π.Α. 23% επί του ειδικού αυτού 
τέλους. 

7. Η Καταµέτρηση των Υδροµέτρων και η έκδοση των λογαριασµών θα γίνεται ανά Εξάµηνο σε όλη 
την επικράτεια ευθύνης της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων.  

8. Εγκρίνεται η δυνατότητα έκδοσης λογαριασµών έναντι, στο ενδιάµεσο διάστηµα δύο εξαµηνιαίων 
λογαριασµών. Η έκδοση τέτοιων  λογαριασµών θα γίνεται µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, είτε για το σύνολο των ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, είτε για κάποιες από αυτές 
και θα έχει σαν σκοπό και στόχο την διευκόλυνση των ∆ηµοτών µε την ποίο ισοβαρή κατανοµή των 
τελών ύδρευσης µέσα στο χρόνο, αλλά και για να έχει η ∆ΕΥΑ ∆υµαίων συνεχή ροή εισπράξεων στο 
ταµείο της. 

9. Όλες οι παροχές ύδρευσης του οικισµού Βυθούλκα, της Τοπικής Κοινότητας Πετροχωρίου, της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ύµης, του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, απαλλάσσονται από την πληρωµή τελών 
ύδρευσης, λόγω του ότι υδροδοτούνται από πηγές όλο το χρόνο. 

10. Θεσπίζεται ανώτατο όριο κατανάλωσης για κάθε παροχή ύδρευσης τα 300 κυβικά τον χρόνο και τα 
150 κυβικά ανά εξάµηνο. Για την κατανάλωση κυβικών άνω της απαλλαγής, θα υπάρχει χρέωση µε 
την ισχύουσα κάθε φορά κλίµακα και τιµές.  

11. Όλες οι παροχές ύδρευσης στον οικισµό αυτό θα καταβάλλουν κανονικά το Τέλος Συντήρησης 
∆ικτύων. 

12. Όλες οι παροχές ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Κρίνου, της ∆ηµοτικής Ενότητας Μόβρης, 
του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, απαλλάσσονται από την πληρωµή τελών ύδρευσης κατά το Χειµερινό 
Εξάµηνο, λόγω του ότι υδροδοτούνται από πηγές µόνο τον χειµώνα.   

13. Όλες οι παροχές ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Μιτοπόλεως, της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ωλενίας, του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, απαλλάσσονται από την πληρωµή τελών ύδρευσης κατά το 
Χειµερινό Εξάµηνο, λόγω του ότι υδροδοτούνται από πηγές µόνο τον χειµώνα.   

14. Θεσπίζεται ανώτατο όριο κατανάλωσης και στις δύο Τοπικές Κοινότητες για κάθε παροχή ύδρευσης 
τα 150 κυβικά για το χειµερινό εξάµηνο. Για την κατανάλωση κυβικών άνω της απαλλαγής, θα 
υπάρχει χρέωση µε την ισχύουσα κάθε φορά κλίµακα και τιµές.  

15. Όλες οι παροχές ύδρευσης και στις δύο Τοπικές Κοινότητες θα καταβάλουν κανονικά το Τέλος 
Συντήρησης ∆ικτύων, µειοψηφούντων των ∆.Σ. ∆ηµόπουλου Βασιλείου, Παπαζαφείρη ∆ηµητρίου, 
Μυλωνά Σπυρίδωνα, Ραυτακόπουλου Αθανάσιου, Ορλώφ Κυριάκου, Οικονοµόπουλου Ηλία, 
Σταυρογιαννόπουλου Σπυρίδωαν, Τζουβάρα Αλεξάνδρας, Πουλίδα Αθανασίου, Θανασά Ρήγα, 
Οκτάρα-Κυριακοπούλου Αλεξάνδρας,  Αγγελόπουλου Λεωνίδα και Θανόπουλου Αλεξίου δεν 
ψηφίζουν για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. 

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 204/2012. 
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως έπεται. 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.  Ο ∆ήµαρχος Τα Μέλη 
Τούµπουλης Κων/νος  Παναγιωτόπουλος Ανδρέας  
Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασµα 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ 

 
 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

751 έως 1.000 κυβικά / εξάµηνο 0,50 € / κυβικό 
1.001 έως 1.500 κυβικά / εξάµηνο 0,56 € / κυβικό  
1.501 έως 2.000 κυβικά /εξάµηνο 0,75 € / κυβικό 
2.001 έως 9.999 κυβικά / εξάµηνο 1,00 € / κυβικό 

ΑΔΑ: Β4Σ6Ω9Ν-Ο5Ω


