
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. 5480/20.04.11  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                   
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                6η Τακτική  Συνεδρίαση 
 Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων         της  14/4/2011 
Δημοτικό Συμβούλιο                                          ημέρα Πέμπτη- ώρα 20:00 
 
                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. 110/2011 

ΘΕΜΑ:  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009- 
2010 

 
                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ                      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

                  ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Μαλαθρίτης  Νικόλαος (Πρόεδρος),  Σίμος Ευάγγελος, Θεοχάρης Βασίλειος, 
Δεληγιάννης Αν.,   Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Φιλίππου Αθανάσιος, Απολλωνάτος 
Ελευθέριος, Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Κανέλλη Ζαχαρούλα, Ψυρρόπουλος 
Δημήτριος, Δαλέντζας Εμμανουήλ, Ραγκούσης Εμμανουήλ, Λιάπης Κων/νος,  
Καζαδέης  Ελευθέριος, Ζορμπά Ανθή, Γερασιμίδης Γεώργιος, Πανταζή Λαμπρινή, 
Βενέτη Ελευθερία, Κατσαμάκης Βασίλειος, Γκούμας Αναστάσιος, Βλάχος Στέφανος 
– Γαβριήλ, Λάππας Θεόδωρος, Δημητρίου Σοφία, Σακούτης Νικόλαος 
(Αντιπρόεδρος), Χριστόπουλος Κων/νος, Ταλιούρας Δημήτριος, Μπόλλας Γεώργιος, 
Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Κακαβάς Νικόλαος,  Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Κάκαλης 
Παναγιώτης, Παρασκευόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) (Γραμματέας), Φίντζου – 
Βασιλείου Κωνσταντινιά.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 4831/8.4.2011  
πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Θεοχάρης Β., Κακαβάς Νικ. και Φίντζου – Βασιλείου 
Κωνσταντινιά.  

      Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν 
παρόντα  22 μέλη, επί συνόλω 33 μελών.                     
Προσήλθαν:  στην υπ’ αριθμ.  70  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Κοτσαμπάς Θ. και Μπόλλας Γ..                            
                      στην υπ’ αριθμ.  71  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Δεληγιάννης Αν. και Σκαλιστήρας Αθ.   
                     στην υπ’ αριθμ.  74  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Βλάχος Στεφ. και Δημητρίου Σ. 
                     στην υπ’ αριθμ.  75  Π.Δ.Σ. οι κ.κ.. Θεοδωρακόπουλος Ηλ. και  Ψυρρόπουλος Δ. 
Αποχώρησαν : στην υπ’ αριθμ.  75  Π.Δ.Σ. ο. κ. Μπόλλας Γ.  
                        στην υπ’ αριθμ.  78  Π.Δ.Σ. ο. κ. Λάππας Θ.  
                        στην υπ’ αριθμ.  118  Π.Δ.Σ. ο. κ. Θεοδωρακόπουλος Ηλ..  

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 40ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης .  
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                                              -  2  - 
            Από την Υπηρεσία Εσόδων μας διαβιβάστηκε η πιο κάτω εισήγηση: 
            Η δαπάνη κατασκευής των έργων αποχ/σης ακαθάρτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 13 & 14 Ν.1068/80 ¨ Περί συστάσεως ενιαίου φορέα 
ύδρευσης-αποχέτευσης πρωτευούσης, ως και των διατάξεων του Π.Δ.6/86 Περί 
κανονισμού λειτουργίας υπονόμων ακαθάρτων και βρόχινων νερών, είναι 
ανταποδοτική. 
       Προσαυξάνεται δε κατά ποσοστό μέχρι 20% υπέρ του Δήμου για έξοδα 
διοικήσεως, τόσον για την κατασκευή των αγωγών όσο και των συνδέσεων. 
        Σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις της αρμόδιας Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 
μας, η οποία απαιτείται  (άρθρο 13 παρ.1.Ν.1068/80),ορίζεται  τιμή ανά μέτρο 
μήκους αγωγού στο ημιπλάτος του δρόμου για την κατασκευή συνδέσεων τα 250,00 
ευρώ/μ.μ για τα έργα που εκτελέστηκαν τα  έτη 2009-2010. 
        Επίσης για την 1) κατ-η αγωγου ακαθάρτων οδού Βέργας η τιμή ορίζεται στα 
203,74 ευρώ/μ.μ και για την σύνδεση στα 180,00 ευρώ/μμ.2)για την κατ-η αγωγού 
ακαθάρτων οδού Κερασόβου η τιμή ορίζεται στα 278,15 ευρώ/μ.μ και για την 3) κατ-
η αγωγού ακαθάρτων οδού Αθ. Διάκου η τιμή ορίζεται στα 280,04 ευρώ/μ.μ και για 
την σύνδεση στα 180,00 ευρώ/μμ. 
 
       Το θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει : 1) για 
τις τιμές μονάδος των αγωγών και συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων, σύμφωνα με 
τις τεχνικές εκθέσεις της Τεχν. Υπηρεσίας που επισυνάπτονται,2)για το ύψος των 
προσαυξήσεων υπέρ Δήμου μέχρι ποσοστού 20% και 3) την πληρωμή ή μη των 
οφειλών σε δόσεις αναλόγως του ύψους της δαπάνης. 
 
       Παρακαλούμε να αποφασίσετε  σχετικά.. 
  
        Στην συνέχεια η αρμόδια  Αντιδήμαρχος κα. Βενέτη Ελ. εισηγείται  την  
είσπραξη από το Δήμο  ποσοστού  προσαύξησης 20%  που αντιστοιχεί στα έξοδα 
διοικήσεως, καθώς και την πληρωμή του αναλογούντος ποσού σε δόσεις αναλόγως 
του ύψους της δαπάνης,  που θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία. 
     Το Σώμα αφού άκουσε την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και της  
Αντιδημάρχου, έχοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις και τα προαναφερόμενα και 
μετά από διαλογική συζήτηση 
      
                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1) Ορίζει τιμή ανά μέτρο μήκους αγωγού στο ημιπλάτος του δρόμου για την    
      κατασκευή συνδέσεων τα 250,00 ευρώ/μ.μ για τα έργα που εκτελέστηκαν τα   
      έτη 2009-2010. 

        2) Επίσης για την A) κατ-η αγωγου ακαθάρτων οδού Βέργας η τιμή ορίζεται στα  
            203,74 ευρώ/μ.μ και για την σύνδεση στα 180,00 ευρώ/μμ.B)για την κατ-η     
            αγωγού ακαθάρτων οδού Κερασόβου η τιμή ορίζεται στα 278,15 ευρώ/μ.μ και  
            για την Γ) κατ-η αγωγού ακαθάρτων οδού Αθ. Διάκου η τιμή ορίζεται στα  
            280,04 ευρώ/μ.μ και για την σύνδεση στα 180,00 ευρώ/μμ. 

 σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας. 
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3) Την  είσπραξη από το Δήμο  ποσοστού  προσαύξησης 20%  που αντιστοιχεί 
στα έξοδα διοικήσεως, σύμφωνα με την εισήγηση της  αρμόδιας 
Αντιδημάρχου 

4) Την πληρωμή των οφειλών σε δόσεις αναλόγως του ύψους της δαπάνης,  που  
      θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την εισήγηση της   
      αρμόδιας  Αντιδημάρχου. 
      
       Απείχαν της ψηφοφορίας οι κ.κ. Ταλιούρας Δ., και Θεοδωρακόπουλος Ηλ. 
Οι κ.κ. Σκαλιστήρας Αθ., Κάκαλης Παν. και Παρασκευόπουλος Παν. ψήφισαν 
μόνο την δυνατότητα καταβολής του ποσού σε δόσεις. 
   
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό  110/2011. 

 
                                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                                                                  ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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