
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Μακρυχώρι 18-11-2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ            Αριθ. πρωτ.          12143 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11676/06-11-15  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 
 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος 

8. Πανάγου Ελευθερία  21. Ζησάκη Ξανθή  

9. Τσεργάς Κων/νος  22. -- 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος  26. -- 
      

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6) 

1. Ντόντος Γεώργιος   5. Μαϊμάρης Δημήτριος 

2. Τζέκας Θωμάς    6. Έξαρχος Γεώργιος 

3. Αργυρίου Ιωάννης   

4. Βλάγκας Ιωάννης   Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Κούσιος Αναστ. Κων., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ., 
Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι., Νταής Βας.] καθώς και οι  εκπρόσωποι 
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γ.,  Μήτσιου Ι., Καραμανές Νικ., 
Σακκαβός Ι.]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ ( 14o ). «Επί αποφάσεως ΔΕΥΑΤ ‘περί τιμολογιακής πολιτικής νερού ύδρευσης 
(προσδιορισμός κτηνοτροφικού τιμολογίου)’» 
Αριθ. Απόφασης ( 245 ).         

ΑΔΑ: 7ΓΥ2ΩΗ7-ΑΧΜ



 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

 
Σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τεμπών, με την αριθ. 76/2015 

απόφαση του, αποφάσισε και καθόρισε τα τέλη ύδρευσης κτηνοτροφικών μονάδων - 
εγκαταστάσεων σε όλες τις  κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων του δήμου Τεμπών , 
απόφαση που απέστειλε προκειμένου να την εγκρίνουμε ως δημοτικό συμβούλιο  σύμφωνα 
με τις διατάξεις του  άρθρου  25 του Ν. 1069/80 το οποίο αναφέρει πως:  
1. "Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και 
αποχετεύσεως" (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 
Α').  
 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  να κάνουμε αποδεκτή και να εγκρίνουμε την  
αριθ. 76/2015 απόφαση της ΔΕΥΑ Τεμπών που αφορά την αναπροσαρμογή των τελών 
ύδρευσης κτηνοτροφικών μονάδων - εγκαταστάσεων σε όλες τις  κοινότητες των δημοτικών 
ενοτήτων του δήμου Τεμπών, χωρίς να προβούμε σε μείωση του σχετικού τιμολογίου 
ύδρευσης που ισχύει σε κάθε ενότητα, αλλά αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υποστήριξης 
του εν λόγω κλάδου  να προβούμε στην αύξηση του ορίου κατανάλωσης των κυβικών 
μέτρων ανά τετράμηνο ως κατωτέρω: 

 
Από 1 έως 300 κυβικά το τιμολόγιο ύδρευσης ανά τετράμηνο να ανέρχεται   .  

 
                    
ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΑΙΟ  ΥΨΗΛΟ   

 0,16    0,255       0,30 
 

 
 
Και από 301κυβικά  και  άνω /τετράμηνο 

  
 

 
0,50     €                     0,60    €                    0,80  €  

 
Ακολούθησαν ερωτήσεις-τοποθετήσεις: 
Μανώλης: «δεν συμφωνώ με την πρόταση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ γιατί αυξάνει τα τέλη 

ύδρευσης σε ένα επαγγελματικό κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια βλέπει το εισόδημά 
του να συρρικνώνεται. Επειδή ο κλάδος της κτηνοτροφίας χρειάζεται υποστήριξη και σε 
ένδειξη αυτής εκ μέρος μου προτείνω, όπως σε όλο το δήμο το τιμολόγιο ύδρευσης για τα 
ποιμνιοστάσια να έχει ενιαίο συντελεστή ανά κ.μ. νερού και συγκεκριμένα το χαμηλό 0,16 
λεπτά, ανεξαρτήτου κατανάλωσης κ.μ. ανά τετράμηνο».     
Μπίκας: αυξήσατε προηγούμενα τις τιμές και μάλιστα γενναία. Θεωρώ ότι τα 300 κ. είναι 
λίγα. Διαφωνώ, πρέπει να γίνουν γενναίες μειώσεις και να διευρυνθούν τα κυβικά. 
 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, του Ν. 1069/80, του Ν. 2307/95), την αριθ. 76/2015 [ΑΔΑ: 673ΦΟΡΝ6-ΚΜΨ] 
απόφαση της ΔΕΥΑΤ, την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση  
[Καταψήφισαν την εισήγηση (5):Μανώλης,  Κυρίτσης, Νικολάου, Καραναστάσης, Μπίκας] 
  

Αποφασίζει  Κατά πλειοψηφία  
 
 Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 76/2015 [ΑΔΑ: 673ΦΟΡΝ6-ΚΜΨ] απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. 
Τεμπών με τίτλο: ««ΠΠεερρίί    ΤΤιιμμοολλοογγιιαακκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ((κκττηηννοοττρροοφφιικκοούύ  ττιιμμοολλοογγίίοουυ))»», όπως αυτή 
κατατέθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. 

ΑΔΑ: 7ΓΥ2ΩΗ7-ΑΧΜ



 

 Εγκρίνει την ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Τεμπών, σύμφωνα με 
την οποία:  «ΚΚααθθοορρίίζζεειι    τταα  ττέέλληη  ύύδδρρεευυσσηηςς  κκττηηννοοττρροοφφιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν--εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  σσεε  όόλλεεςς  

ττιιςς  κκοοιιννόόττηηττεεςς  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  εεννοοττήήττωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΤΤεεμμππώώνν», ως κατωτέρω: 
 

          ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ 

Από 1 έως 300 κυβικά / 
ανά τετράμηνο  

0,16        0,25 0,30 

    

Από 301 κυβικά  και άνω /  
ανά τετράμηνο 

         0,50                            0,60                              0,80   

    

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 245/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Τσέτσιλας Δημ. 
 

 

ΑΔΑ: 7ΓΥ2ΩΗ7-ΑΧΜ
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