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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 178/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 17/2012 τακτικής συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆υτικής Αχαΐας 

  
ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθ. 18/2012 απόφασης της 
∆.Ε.Υ.Α. ∆υµαίων περί: Καθορισµού τελών σύνδεσης 
µε τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης» 

 
Στα Λουσικά σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Σεπτεµβρίου (9ος) 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. 30666/20-09-
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 δέκα εννέα (19): 

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

 14. Νιφόρας Γεώργιος του Ιωάννη        
 οι οποίοι αποχώρησαν µετά το 3ο θέµα 

ηµερησίας διατάξεως  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κάτωθι Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:  

1. Παναγόπουλος Κων/νος του Αγγέλου Πρόεδρος Τ. Κ. Ελαιοχωρίου 
2. Στρουµπούτας Ανδρέας του Γρηγορίου Πρόεδρος Τ.Κ. Κάτω Αλισσού 
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3. Νικολόπουλος Ζαχαρίας του Ιωάννη, Πρόεδρος Τ.Κ. Νιφορεϊκων 
4. Βεσκούκης Ιωάννης του ∆ηµητρίου, Πρόεδρος Τ. Κ. Πετροχωρίου 
5. Γερασιµόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα, Πρόεδρος Τ.Κ. Λιµνοχωρίου 
6. ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος του Χρήστου Πρόεδρος Τ.Κ. Μύρτου 
7. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου Πρόεδρος Τ. Κ. Σαγαιίκων 
8. Μουγκογιάννης Αθανάσιος του Χαραλάµπου Πρόεδρος Τ. Κ. Αγ. Νικολάου Κράλι 
9. Κολλιόπουλος Παναγιώτης του Χρήστου Πρόεδρος Τ. Κ. Αχαϊκού  
10. Αποστολόπουλος Κων/νος του Ιωάννη Πρόεδρος Τ. Κ. Λουσικών 
11. ∆ηµόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη Πρόεδρος Τ.Κ. Μαζαρακίου 
12.  Θεοδωρόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Πρόεδρος Τ.Κ. Μιτόπολης 
13. Αγγελακόπουλος Θρασύβουλος του Αναστασίου Πρόεδρος Τ.Κ. Χαϊκαλίου 

 
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 6ο θέµα της ηµερησίας 
διατάξεως περί: «Έγκρισης της αριθ. 18/2012 απόφασης της ∆.Ε.Υ.Α. ∆υµαίων περί: Καθορισµού τελών 
σύνδεσης µε τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης» είπε τα εξής:  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, µε την αριθ. 18/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ 
καθορίσαµε τα τέλη σύνδεσης µε τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης και στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

Η ∆ηµοτική Αρχή στην τρέχουσα ∆ηµοτική περίοδο µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2011 δεν είχε 
αναλάβει καµία πρωτοβουλία για την αναπροσαρµογή των τελών σύνδεσης µε τα δίκτυα  Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης του ∆ήµου µας.  Οι ∆ηµότες της κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας για έναν περίπου χρόνο 
πλήρωναν τα τέλη που είχαν επιβάλλει οι πρώην ∆ήµοι. 

Όπως ήδη ξέρετε τον Αύγουστο του 2011 µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του 
Νόµου 4002/2011 καταργήθηκαν από 01.09.2011 οι διατάξεις που εξαιρούσαν τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού από 
την επιβολή Φ.Π.Α. στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης. Η ενέργεια αυτή όπως αντιλαµβάνεστε είχε ως 
αποτέλεσµα στα τέλη Ύδρευσης & Αποχέτευσης να συµπεριλάβουµε και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε Εγκύκλιο του 
στις 19.08.2010  (Εγκύκλιος 16) προς όλους τους ∆ήµους µε αφορµή σχετική πορισµατική επιστολή του 
Συνηγόρου του Πολίτη καθώς και αναφορές πολιτών προς στο Υπουργείο επί θεµάτων που αφορούν στη 
νοµοθεσία που διέπει τη χρέωση των τελών και δικαιωµάτων ύδρευσης και στην πρακτική που 
ακολουθείται κατά την εφαρµογή αυτής από τους ∆ήµους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού της χώρας, µας τόνιζε ότι τα 
τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης πρέπει να είναι ίδια για όλους τους δηµότες, διότι κάθε άλλη µεταχείριση δε 
συνάδει µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία και κατά τα λοιπά το κριτήριο αυτό αντιβαίνει στην αρχή 
της ανταποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης καθότι συνιστά διακριτική µεταχείριση των πολιτών.  

 
Έτσι µε τα δεδοµένα αυτά αλλά και µε την αρχή ότι στον καθορισµό των τελών σύνδεσης µε τα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να τηρηθεί η αρχή της ισότητας έναντι όλων των ∆ηµοτών του 
∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, σύµφωνα και µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η υπηρεσία ύδρευσης 
εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και αυτή µε την σειρά της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον 
∆εκέµβριο του 2011 την νέα τιµολογιακή πολιτική για τα τέλη σύνδεσης µε τα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Στην απόφαση µας εκείνη στο µέτρο του δυνατού προσπαθήσαµε ένα µέρος από την 
επιβάρυνση του Φ.Π.Α. να απορροφηθεί από την Υπηρεσία, διότι λάβαµε υπόψη µας ότι η υφιστάµενη 
οικονοµική κατάσταση τόσο του ∆ήµου όσο και των ∆ηµοτών δεν ήταν και η καλύτερη. 
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Κατόπιν των ανωτέρω τα τέλη σύνδεσης µε τα δίκτυα  Ύδρευσης & Αποχέτευσης στο σύνολο της 
επικράτειας του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, για όλες της παροχές, ανεξαρτήτως της χρήσης τους µε την 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίστηκαν ως εξής: 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 203,25 € 46,75 € 250,00 € 

2 
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ                                            
(Μετά από διακοπή µε αίτηση) 101,63 € 23,37 € 125,00 € 

3 
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 447,15 € 102,84 € 550,00 € 

 
1. Η επέκταση του ∆ικτύου για την υδροδότηση οικοδοµών ή ακινήτων θα κατασκευάζονται βάση των 

ισχυουσών διατάξεων του κανονισµού ύδρευσης. 
2. Η διακοπή της υδροδότησης γίνεται κατόπιν αιτήσεως και εφόσον έχουν πληρωθεί όλες οι οφειλές 

προηγουµένως.  
3. Στις Τοπικές Κοινότητες όπου έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης και ο ανάδοχος του έργου έχει 

αφήσει αναµονές για την σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο, τα τέλη σύνδεσης θα είναι στο 50% της 
αξίας, δηλαδή 275,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. 

 
Σήµερα εµείς καλούµαστε να καθορίσουµε τα τέλη που θα ισχύσουν για την σύνδεση µε τα ∆ίκτυα 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην ∆ΕΥΑ ∆υµαίων. Επειδή κύρια πεποίθηση µας ήταν, είναι και θα είναι ότι 
τα τέλη πρέπει να αντανακλούν στην λειτουργία της υπηρεσίας αλλά και τις οικονοµικές δυνατότητες των 
∆ηµοτών, µε αίσθηµα ευθύνης και αναλογιζόµενη την υφιστάµενη κακή οικονοµική κατάσταση των 
∆ηµοτών αλλά και τις δυσκολίες που καλείται να αντιµετωπίσει η νεοσύστατη ∆ΕΥΑ προτείνω τα τέλη που 
θα ισχύσουν για τις υπηρεσίες αυτές να είναι τα ίδια µε εκείνα που σήµερα ισχύουν, µε την προσθήκη ότι τα 
τέλη επανασύνδεσης θα ισχύουν και για τις περιπτώσεις που θα γίνεται διακοπή της ύδρευσης λόγω 
οφειλών.  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αναφερόµενα σας παρακαλώ όπως αποφασίσουµε σχετικά. 
Ο ∆.Σ. Θανόπουλος Αλέξιος είπε τα εξής: Έχουµε κάνει σαφή τη θέση µας για τις ∆ΕΥΑ και τις 

∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. ∆ιαφωνούµε και δεν ψηφίζουµε. 
Οι ∆.Σ. της µείζονος µειοψηφίας δεν συµφωνούν µε τις τιµές των τελών χρήσης βυτιοφόρου και δεν 

ψηφίζουν.  
  
Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού άκουσαν την παραπάνω εισήγηση, έλαβαν υπόψη τους 

όλα τα σχετικά µε την υπόθεση έγγραφα, ανέπτυξαν µεταξύ τους συζήτηση, όπου αναπτύχθηκαν επιπλέον 
επιχειρήµατα και αναλύθηκαν στοιχεία, ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη  να αποφασίσουν σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την αριθ. 18/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ ∆υµαίων και: 

1. Καθορίζει τα Τέλη Σύνδεσης για νέα παροχή ύδρευσης στο ποσό των 203,25 € συν το Φ.Π.Α. 
23% και συνολικά στην τιµή των 250,00 €. 

2. Καθορίζει τα Τέλη Επανασύνδεσης της παροχής ύδρευσης, είτε µετά από αίτηση διακοπής του 
∆ηµότη, είτε µετά από διακοπή λόγο οφειλών, στο ποσό των 101,63 € συν το Φ.Π.Α. 23% και 
συνολικά στην τιµή των 125,00 €. 

3. Καθορίζει τα Τέλη Σύνδεσης για νέα παροχή αποχέτευσης στο ποσό των 447,15 € συν το Φ.Π.Α. 
23% και συνολικά στην τιµή των 550,00 €. 
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4. Στις Τοπικές Κοινότητες όπου έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης και ο ανάδοχος του 
έργου έχει αφήσει αναµονές για την σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο, τα τέλη σύνδεσης θα είναι 
στο 50% της αξίας, δηλαδή 223,58 € συν το Φ.Π.Α. 23% και συνολικά στην τιµή των 275,00 €. Η 
ύπαρξη ή µη της αναµονής διαπιστώνεται µόνο µετά από αυτοψία της αρµόδιας υπηρεσίας της 
∆ΕΥΑ ∆υµαίων. 

5. Η επέκταση του ∆ικτύου για την υδροδότηση οικοδοµών ή ακινήτων θα κατασκευάζεται βάση των 
ισχυουσών διατάξεων του εκάστοτε κανονισµού ύδρευσης. 

6. Η διακοπή της υδροδότησης κατόπιν αιτήσεως γίνεται µόνο εφόσον έχουν πληρωθεί προηγουµένως 
όλες οι οφειλές, µειοψηφούντων των ∆.Σ. Ραυτακόπουλου Αθανασίου, Ορλώφ Κυριάκου, 
Σταυρογιαννόπουλου Σπυρίδωνα, Πουλίδα Αθανασίου, Αγγελόπουλου Λεωνίδα, Οκτάρα 
Κυριακοπούλου Αλεξάνδρας, Θανασά Ρήγα, Θανόπουλου Αλεξίου για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εισήγηση. 

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 178/2012. 
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 
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