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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 13η /5.12.2011  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      53/2011 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 5/12/2011 συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 
 
    Σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’άριθμ.167/29/11/2011 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην 
εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
 
   Στη συνεδρίαση αυτή ως γραμματέας παρευρέθη η κα Μπακαφούκα Ανδριανή-Μιράντα.  
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, πρέπει να διαπιστωθεί η απαρτία του 
σώματος. 
                  
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Θεοφίλου Σπύρος                                                  Ζώτου  Βασιλική (δικαιολογημένη) 
 Τσιλιγκίρης Μιχάλης                                               
 Μανώλογλου Χρύσα 
 Σοφούλη  Ευαγγελία  
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κατά τα 4/5 
(τέσσερεις παρόντες ,ένας απών) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
 

1
ο
 Έγκριση κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.  

2
ο
 Ρύθμιση τιμής κόστους του νερού ανά κυβικό μέτρο της Δημοτικής κοινότητας    

     Άνοιξης.  

3
ο
 Οργάνωση παιδικού απογεύματος στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης για τα   

    παιδιά των υπαλλήλων της.  

4
ο
 Εγκατάσταση Πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης 

5
ο
 Διάθεση βαγονιών Ο.Σ.Ε.   

6
ο
 Ορισμός χρήσεως πρώην αίθουσας συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας  

     Άνοιξης. 

7
ο
 Συζήτηση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Διονύσου 

  
Θέμα 2

ο 
εντός ημερησίας: «Ρύθμιση τιμής κόστους του νερού ανά κυβικό μέτρο της  

                                              Δημοτικής κοινότητας Άνοιξης». 

 
Στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Άνοιξης παρευρίσκονται 
ο Αντιδήμαρχος Άνοιξης κος Σπηλιώτης Σπύρος και οι πρόεδροι φορέων της περιοχής της 
Δημοτικής κοινότητας Άνοιξης και είναι οι: 
κος Τοκατλιάν Ζαβέν, Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Αγγέλων» 
κος Νικολόπουλος Γιάννης,  Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Ροδοδάφνη» 
κος Νίκος Κάρρας, Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανθέων» 
κος Ρόμπος Λεωνίδας, Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Πρόοδος» 
κα Μυλωνά Σάσα, Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζώριανη» και Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Άνοιξης 
κα Σκριβάνου Σοφία, εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Άνοιξης 
κος Νάτσης Γιώργος, εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Άνοιξης  
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κος Κυριάκης Γιώργος, Πρόεδρος του Α.Ο. Άνοιξης.   
 
 
 Ο Πρόεδρος διαβάζει την εισήγηση ως εξής: 
Μετά την απόφαση 38/9.9.2011 του συμβουλίου μας, να εισηγηθούμε, στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου μας, την καταμέτρηση των καταναλώσεων νερού των κατοίκων της 
Άνοιξης, κάθε τρείς ή τέσσερεις μήνες με την ανάλογη αναμόρφωση του καταβαλλόμενου 
παγίου τέλους, πρέπει να εισηγηθούμε και ανάλογες μεταβολές και αναμορφώσεις στην 
χρέωση του καταβληθέντος νερού μ

3
. 

Θεωρώ ότι άμεση σχέση με την τιμή χρέωσης της μονάδος του νερού, έχει και η χρήσης για 
την οποία καταναλίσκεται το νερό. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές 
κλίμακες χρέωσης, για διαφορετικές χρήσεις του νερού, ώστε αυτή να είναι ανάλογη και με 
την προσαύξηση των αντιστοίχων γενικών εξόδων της ύδρευσης. 

Ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις 
εισφορές των κατοίκων του, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου μετά από 
προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Τα τέλη και τα δικαιώματα της ύδρευσης έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, στοιχείο που θα 
πρέπει να προκύπτει από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε η επιβάρυνση των 
υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα τέλη 
επιβάλλονται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργιών και επενδυτικών δαπανών που 
απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας ύδρευσης. 

Πέραν του τέλους ύδρευσης   (της αξίας του καταναλωθέντος 1μ
3 

νερού), επιβάλλονται από 
τους Ο.Τ.Α. και δικαιώματα, στις περιπτώσεις που προβλέπεται δαπάνη, για την 
εξυπηρέτηση της ύδρευσης σε προσωπικό ή έργα. Το ύψος αυτών πρέπει να καθορίζεται με 
γνώμονα την διασφάλιση της ανταποδοτικότητας, η οποία μεταξύ των άλλων συνίσταται σε 
μία κατά προσέγγιση αναλογική σχέση μεταξύ των εσόδων και των εξόδων, εις τα οποία 
μεταξύ άλλων συνυπολογίζονται όλες γενικά οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για 
την συντήρηση ή βελτίωση έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

Η επιβολή παγίου τέλους κατανάλωσης νερού ή «τέλους ελάχιστης κατανάλωσης» δεν 
βασίζεται στις σχετικές διατάξεις περί υδρεύσεως, ούτε στην αρχή της ανταποδοτικότητας, 
καθόσον οι καταναλωτές υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συγκεκριμένο ποσό ανεξάρτητα 
από την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε από αυτούς. Στις μηδενικές καταναλώσεις 
νερού δεν υπάρχει επιχείρημα για την επιβολή του, δεδομένου ότι περιορισμένη κατανάλωση 
νερού σχετίζεται με την αντίστοιχη περιορισμένη χρήση του δικτύου και κατά συνέπεια 
δικαιολογείται «μειωμένη συμμετοχή» στις αντίστοιχες δαπάνες.    

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 εφαρμοστεί υπό το 
πρίσμα και της παροχής κινήτρου για εξοικονόμηση και συνετή χρήση του νερού.  

Η εγγραφή ή μη  στο δημοτολόγιο των υπόχρεων δεν μπορεί να συνιστά κριτήριο ως προς 
τον τρόπο χρέωσης των τελών ύδρευσης από τους Ο.Τ.Α.. Το είδος της κατοικίας (μόνιμη ή 
μη) ως κριτήριο χρέωσης δεν εναρμονίζεται με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, 
δεδομένου ότι ο όγκος κατανάλωσης νερού προκύπτει από τις μετρήσεις του υδρομέτρου για 
κάθε είδος κατοικίας. Γενικά η εφαρμογή του κριτηρίου αυτού αντιβαίνει στην αρχή της 
ανταποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης, διότι θα αποτελούσε διακριτική μεταχείριση 
των πολιτών.  

Κατά το αρ. 202§3 του ν. 3463/2006 περί «Δήμων και Κοινοτήτων», οι Ο.Τ.Α., μετά από 
απόφαση του οικείου Συμβουλίου που λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού 
των μελών του δύνανται να θεσπίσουν μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι 
το 50% ή και την απαλλαγή από τα τέλη για τους απόρους, τις οικογένειες με άτομα με ειδικές 
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ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό άνω του 67% και τους επιβαρύνουν και τους πολύτεκνους, 
όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τον    
ν. 3852/2010 περί Καλλικράτη, η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να ληφθεί από το δημοτικό 
Συμβούλιο μετά από την προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, σε θέματα για τα οποία ο Δήμος 
εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, με την οποία θέτει κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις 
για την ρύθμισή τους, απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων. Μίας που θα αφορά 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος και άλλης με την οποία θα 
επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ.. 

Στις περιπτώσεις της εκδόσεως κανονιστικών αποφάσεων αναφορικά με την επιβολή φόρων 
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, αυτές λαμβάνονται αποκλειστικά από το κυρίαρχο όργανο 
του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο και ισχύει για το σύνολο της εδαφικής επικράτειας. 

Κατά το αρ. 95§7 και 134§4 του ΚΔΚ και 67§8 του ν.3852/2010 περί Καλλικράτη, η 
πρόσκληση των προέδρων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική, όταν στην ημερησία διάταξη περιλαμβάνονται 
ειδικά θέματα που αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα, οπότε μετέχουν στην συζήτηση αυτή με 
δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση με προσκλήσεως, η σχετική απόφαση Συμβουλίου είναι 
άκυρη κατά τα αρ.149 έως 152 του ΚΔΚ και 67 §8 του ν. 3852 περί Καλλικράτη. Η 
προηγουμένη έκφραση γνώμης από τα τοπικά συμβούλια για το ύψος των τελών, μπορεί να 
ζητηθεί κατά διακριτική ευχέρεια της Δημοτικής Αρχής. 

 
Κατά τον νόμο και τις εγκυκλίους αλλά και την νομολογία, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 
υποχρεωμένο κατά την λήψη των κανονιστικών αποφάσεων που επιβάλουν ανταποδοτικά 
τέλη, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα τέλη να είναι 
αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε 
κατηγορία υπόχρεων, η δε αύξηση των τελών να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους 
των παρεχομένων υπηρεσιών. Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών στερεί τις αποφάσεις 
αυτές από τα στοιχείο της νομιμότητας. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω πιστεύω ότι για την τιμή χρέωσης της μονάδος του νερού 
πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες χρέωσης, για διαφορετικές χρήσεις του 
νερού, ώστε αυτή να είναι ανάλογη με την προσαύξηση των αντιστοίχων γενικών 
εξόδων της ύδρευσης καθώς και απαλλαγή της επιβολής παγίου τέλους κατανάλωσης 
νερού, ή «τέλους  ελαχίστης κατανάλωσης», στις μηδενικές καταναλώσεις νερού, διότι, 
σύμφωνα με τοα πιο πάνω, δεν υπάρχει επιχείρημα για την επιβολή του, δεδομένου 
ότι περιορισμένη κατανάλωση νερού συσχετίζεται με την αντίστοιχη περιορισμένη 
χρήση του δικτύου και κατά συνέπεια δικαιολογείται «μειωμένη συμμετοχή» στις 
αντίστοιχες δαπάνες. 
 
Ειδικότερα οι διαφορετικές κλίμακες χρέωσης, πρέπει να αφορούν τις εξής κατηγορίες 
καταναλωτών, ανάλογα με το που ευρίσκονται τα ακίνητά τους, αν  έχουν κτίσματα ή όχι μέσα 
σε αυτά, τέλος δε αν η κατανάλωση του νερού είναι αποκλειστικός παράγοντας λειτουργίας 
του επαγγέλματος τους, δηλαδή: 
 
α.- τους κατοίκους που έχουν κτίσματα εντός ή εκτός οικισμού,   σε όλη την δημοτική 
κοινότητά μας. 
β.- τους κατοίκους που έχουν οικόπεδα – αγροτεμάχια εντός οικισμού,   με κτίσματα. 
γ.- τους κατοίκους που έχουν οικόπεδα – αγροτεμάχια εκτός οικισμού με κτίσματα. 
δ.-τους κατοίκους που έχουν οικόπεδα – αγροτεμάχια εντός οικισμού,   χωρίς 
κτίσματα. 
ε.-τους κατοίκους που έχουν οικόπεδα – αγροτεμάχια εκτός οικισμού,   χωρίς 
κτίσματα. 
στ. τους επαγγελματίες, στους οποίους η χρήση του νερού αποτελεί αποκλειστικό 
παράγοντα λειτουργίας του επαγγέλματος τους. 
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Επίσης πρέπει να ορισθούν τέλη : 
 
α. Επανασύνδεσης. 
β. Διακοπής και απομάκρυνσης του υδρόμετρου. 
γ. Προστίμου για λαθραία υδροληψία. 
δ. Τοποθέτησης και σύνδεσης υδρομέτρου. 
 
Τέλος πρέπει να ορισθεί σύμφωνα με το αρ. 202 του  ΚΔΚ ότι : 
 
α. οι πολύτεκνοι,  με πάνω από τρία (3) και τέσσερα (4) παιδιά, 
β. οι άποροι βάσει βεβαιώσεως των υπηρεσιών Προνοίας, 
γ. οι οικογένειες με άτομα ειδικών αναγκών (ΑΜΕΑ), με ποσοστό άνω του 67% και τους 
επιβαρύνουν, 
δ. τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
ε. τα ιδρύματα που λειτουργούν και επιτελούν κοινωφελή σκοπό βάσει του 
καταστατικού τους εγγράφου, 
στ. οι ενοριακοί ναοί, 
 
απαλλάσσονται της καταβολής τελών υδρεύσεως μέχρι του ποσού των 50%, όταν η 
ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Με γνώμονα τα στατιστικά στοιχεία που δυνατόν να μελετηθούν, συγκρίνοντας και τα 
τιμολόγια άλλων δήμων με ανάλογα πραγματικά περιστατικά, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ήδη 
απόμακρού έχουν αποπληρωθεί δάνεια του πρώην δήμου Άνοιξης που αφορούσαν το δίκτυο 
υδρεύσεώς της, αλλά και το χαμηλό επίπεδο των παρεχομένων σήμερα    υπηρεσιών, 
(ενστάσεις καταβολής αυξημένου κόστους κατανάλωσης νερού, κακές καταμετρήσεις, κλπ), 
την υπάρχουσα σήμερα γενικώς κακή οικονομική κατάσταση, το λίαν υψηλού κόστους νερό 
της Άνοιξης, σε σύγκριση με τις άλλες δημοτικές κοινότητες του Δήμου μας, τα υπάρχοντα 
έξοδα και την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και τελών,          π ρ ο τ ε ί ν ω ,    με την 
προϋπόθεση της εγκρίσεως και εφαρμογής της προτάσεως του Συμβουλίου μας, για την ανά 
4/μηνο καταμέτρηση  των καταναλώσεων του νερού των κατοίκων της Άνοιξης, την 
διαμόρφωση διαφορετικών κλιμάκων χρέωσης των πιο κάτω κατηγοριών 
καταναλωτών της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης, ως ακολούθως : 
 
Α. για τους κατοίκους που έχουν κτίσματα εντός ή εκτός οικισμού,   σε όλη την 
δημοτική κοινότητά μας,  επειδή η περιοχή είναι οικιστική, με οργανωμένη δόμηση και 
πράσινη ζώνη  : 
 

 Πάγιο σε μηδενική κατανάλωση          0,00€ 

 Πάγιο από 0 μ
3
 και πάνω                      50,00€ 

 Από 0 μ
3 
 έως 75 μ

3
                                0,50€/ μ

3
 

 Από 76 μ
3
 έως 150 μ

3
                            0,80€/ μ

3
 

 Από 151 μ
3
 και πλέον            1,20€/ μ

3
 

 Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  500,00€ 
 
Β. για τους κατοίκους που έχουν οικόπεδα – αγροτεμάχια εντός οικισμού,   με 
κτίσματα, επειδή η περιοχή είναι οικιστική, με οργανωμένη δόμηση και πράσινη ζώνη  : 
 

 Πάγιο σε μηδενική κατανάλωση          0,00€ 

 Πάγιο από 0 μ
3
 και πάνω                      50,00€ 

 Από 0 μ
3 
 έως 75 μ

3
                                 0,50€/ μ

3
 

 Από 76 μ
3
 έως 150 μ

3 
                             0,80€/ μ

3
 

 Από 151 μ
3
 και πλέον             1,20€/ μ

3
 

 Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  500,00€ 
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Γ. για τους κατοίκους που έχουν οικόπεδα – αγροτεμάχια εκτός οικισμού με κτίσματα, 
επειδή χρειάζεται μεγαλύτερη δαπάνη για έργα υποδομής, υπάρχουν δε κατοικίες μονίμου 
διαμονής : 
 

 Πάγιο σε μηδενική κατανάλωση          0,00€ 

 Πάγιο από 0 μ
3
 και πάνω                      65,00€/ μ

3
 

 Από 0 μ
3 
 έως 75 μ

3
                                 0,65€/ μ

3
 

 Από 76 μ
3
 έως 150 μ

3
                              0,80€/ μ

3
 

 Από 151 μ
3
 και πλέον             1,20€/ μ

3
 

 Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  700,00€ 
 
Δ. για τους κατοίκους που έχουν οικόπεδα – αγροτεμάχια εντός οικισμού,   χωρίς 
κτίσματα, επειδή χρειάζεται μεγαλύτερη δαπάνη για έργα υποδομής, δεν υπάρχουν   
κατοικίες μονίμου διαμονής, το πράσινο είναι φυσικό και το πέραν αυτού είναι περισσότερο 
από το συνηθισμένο : 
 
 

 Πάγιο σε μηδενική κατανάλωση          0,00€ 

 Πάγιο από 0 μ
3
 και πάνω                      50,00€ 

 Από 0 μ
3 
 έως 75 μ

3
                                   0,80€/ μ

3
 

 Από 76 μ
3
 έως 150 μ

3 
                              1,00€/ μ

3
 

 Από 151 μ
3
 και πλέον            1,50€/ μ

3
 

 Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  700,00€ 
 
 
 Ε. για τους κατοίκους που έχουν οικόπεδα – αγροτεμάχια εκτός οικισμού,   χωρίς 
κτίσματα, επειδή χρειάζεται μεγαλύτερη δαπάνη για έργα υποδομής, δεν υπάρχουν   
κατοικίες μονίμου διαμονής, το πράσινο είναι φυσικό και το πέραν αυτού είναι περισσότερο 
από το συνηθισμένο : 
 

 Πάγιο σε μηδενική κατανάλωση          0,00€ 

 Πάγιο από 0 μ
3
 και πάνω                      60,00€ 

 Από 0 μ
3 
 έως 75 μ

3
                                   1,00€/ μ

3
 

 Από 76 μ
3
 έως 150 μ

3 
                              2,00€/ μ

3
 

 Από 151 μ
3
 και πλέον            4,00€/ μ

3
 

 Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  700,00€ 
 
Στ. για τους επαγγελματίες, στους οποίους η χρήση του νερού αποτελεί αποκλειστικό 
παράγοντα λειτουργίας του επαγγέλματος τους  : 
 

 Πάγιο από 0 μ
3
 και πάνω                   100,00€ 

 Από 0 μ
3 
 έως 75 μ

3
                                    0,90€/ μ

3
 

 Από 76 μ
3
 έως 150 μ

3 
                               1,20€/ μ

3
 

 Από 151 μ
3
 και πλέον            2,90€/ μ

3
 

 Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής  500,00€ 
 
Επίσης να ορισθούν  : 
 

 Τέλη επανασύνδεσης σε                                                               170,00€                                                          

 Τέλη διακοπής και απομάκρυνσης του υδρόμετρου σε      100,00€ 

 Τέλη προστίμου για λαθραία υδροληψία σε                        1000,00€ 

 Τέλη τοποθέτησης και σύνδεσης υδρομέτρου σε                  150,00€ 
 
 
 
Τέλος πρέπει να ορισθεί σύμφωνα με το αρ. 202 του  ΚΔΚ ότι : 
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α. οι πολύτεκνοι,  με πάνω από τρία (3) και τέσσερα (4) παιδιά, 
β. οι άποροι βάσει βεβαιώσεως των υπηρεσιών Προνοίας, 
γ. οι οικογένειες με άτομα ειδικών αναγκών (ΑΜΕΑ), με ποσοστό άνω του 67% και τους 
επιβαρύνουν, 
δ. τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
ε. τα ιδρύματα που λειτουργούν και επιτελούν κοινωφελή σκοπό βάσει του 
καταστατικού τους εγγράφου, 
στ. οι ενοριακοί ναοί, 
 
ότι απαλλάσσονται της καταβολής τελών υδρεύσεως μέχρι του ποσού των 50%, όταν 
η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. 
 
Προτείνω την ψήφιση του σχεδίου και την εισαγωγή σε αυτό των παραπάνω παραπομπών. 
  

Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση όπως σημειώνεται λεπτομερώς στα επίσημα πρακτικά 
που τηρήθηκαν και υπογράφηκαν.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ  
 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Μειοψηφούντος της συμβούλου Σοφούλη Ευαγγελίας, λόγω μη επαρκούς 
τεκμηρίωσης και της μη ύπαρξης διαβούλευσης με τους κατοίκους, κάνει δεκτή την 
εισήγηση του Προέδρου με τις εξής αλλαγές,  στις περιπτώσεις Α. και Β. το τέλος των 
50ευρώ γίνεται 20ευρώ, στο Γ. το τέλος των 65ευρώ διαμορφώνεται στα 35ευρώ, στο 
Δ. το τέλος των 50ευρώ διαμορφώνεται στα 20 ευρώ, στο Ε. το τέλος των 60ευρώ 
διαμορφώνεται στα 30ευρώ και τέλος στο ΣΤ. το τέλος των 100ευρώ διαμορφώνεται σε 
70ευρώ. 
 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2011. 

 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ                           1. ΤΣΙΛΙΓΚIΡΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 
                                                                                            2. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΡΥΣΑ 
              ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ                                              3. ΣΟΦΟΥΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
                                                                                                                                                              
   

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 

Θεοφίλου Σπύρος  


