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  ΘΕΜΑ: Εξέταση προσφυγών κατά της αριθ 379/19-11-2012 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  του ∆ήµου Λευκάδας 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο  Γεν. Γραµ. της Αποκεν. ∆κσης  Πελ/σου ∆υτ .Ελλάδας και Ιονίου 

  Έχοντας υπόψη:  
1.Τις διατάξεις του άρθρων : α) 94, 214,215,225,226,227,238,264 & 280 του ν. 3852/10 «Νέα   
                                                   Αρχιτεκτονική  της Αυτ/κσης και της Αποκεντρωµένης  ∆κσης ». 
                                                β) 23 του Π.∆. 139/10 «Οργανισµός Αποκεντρωµένης  ∆κσης    
                                                   Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου. 
2. Τις αριθ 2077/εγκ.2/14-1-2005, 605/εγκ.1/3-1-2007, 7666/εγκ 11/7-2-07 και 74895/εγκ 60/30-

12-10 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ  
3.  Τις προσφυγές : 
α)Την από 7-12-2012 κοινή  προσφυγή των Βεργίνη Ξενοφώντα , Καββαδά  Αθανασίου, 
Μαργέλη Γιώργου, Σραγαλινού Βασιλείου, Γαβρίλη ∆ηµητρίου, Μελά Βασιλείου και  Λάζαρη 
Πηνελόπης, 

β) Την από 10-12-2012 κοινή  προσφυγή των Γαζή Ασπασίας,  Γαζή ∆ιονυσίου, Γαζή 
∆ηµητρίου και Βαγενά ∆ηµητρίου και 

 γ)  Την απο10-12-2012 προσφυγή του Μήτσουρα Νικολάου ,κατά της νοµιµότητας  της αριθ 
379/19-11-2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Λευκάδας για τους 
ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στις  προσφυγές. 

4.Το αριθ 30755/28-11-2012 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας, µε το οποίο µας υποβλήθηκε  η αριθ 
379/19-11-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  σχετικά µε την  αναπροσαρµογή των 
τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013 . 

5. Το γεγονός ότι η προσβαλλόµενη απόφαση αναρτήθηκε στις 29-11-2012 (Α∆ΑΒ4ΣΥΩΛΙ-
Ξ2∆). 

6.Το γεγονός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παραδεκτού των προσφυγών καθότι ασκήθηκαν 
εµπρόθεσµα και υφίσταται έννοµο συµφέρον των προσφευγόντων και εποµένως πρέπει να 
εξεταστούν κατ΄ ουσίαν. 

7.Το γεγονός ότι οι προσφυγές στρέφονται κατά της ίδιας απόφασης για τους ίδιους ή παρεµφερείς 
λόγους γιαυτό και συνεξετάζονται. 

8.Το αριθ.23/2-1-2013 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας, µε το οποίο µας διαβιβάστηκαν οι απόψεις 
του επί των προσφυγών. 

9.Τα στοιχεία του φακέλου. 

Ελληνική   
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10.Το γεγονός ότι τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ 
τούτου  σύµφωνα µε την πάγια  ισχύουσα νοµολογία ( Σ.τΕ. 3263/1982, 981/1992), οι 
αποφάσεις των ∆ηµ. Συµβουλίων περί καθορισµού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών  
πρέπει να  αποβλέπουν στην απόληψη εσόδων κατά προσέγγιση ανάλογων προς τα 
προβλεπόµενα αντίστοιχα έξοδα για την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης- 
αποχέτευσης. Οι αποφάσεις πρέπει  να αιτιολογούνται ειδικώς µε την παράθεση συγκεκριµένων 
στοιχείων αναφορικά µε τον προϋπολογισµό εσόδων –εξόδων αλλά και το εύρος του κύκλου  
των ωφελούµενων προσώπων ώστε να διασφαλίζεται η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας 
των τελών, µε την δίκαιη και αντικειµενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου. 

     Προκειµένου να διαπιστωθεί η αναλογική σχέση µεταξύ εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας 
υδρεύσεως , πρέπει, στο µεν σκέλος των εσόδων να παρατίθενται συγκεκριµένα στοιχεία εν όψει 
επίκαιρων πάντως διαπιστώσεων περί του αριθµού των καταναλωτών συνολικώς και κατά 
κατηγορίες , καθώς και περί του διατιθέµενου όγκου ύδατος σε ορισµένη χρονική περίοδο 
συνολικώς και κατά κατηγορίες καταναλωτών, ώστε τα προβλεπόµενα έσοδα ,να 
ανταποκρίνονται µε την µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στις ενόψει της υφισταµένης πράγµατι 
καταναλώσεως συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως σχετικά µε τον 
καθορισµό των τελών, στο σκέλος δε των εξόδων πρέπει να παρατίθενται ακριβή στοιχεία περί 
των επιµέρους δαπανών που είναι αναγκαίες για την οργάνωση και την λειτουργία της 
υπηρεσίας ύδρευσης , ώστε να απεικονίζονται αναλυτικώς τα ακριβή χρηµατικά ποσά , που  
είναι απαραίτητα για την κάλυψη των δαπανών τούτων.  

11.Επειδή στην προκειµένη περίπτωση , από το περιεχόµενο της  αριθ 379/19-11-2012 
προσβαλλόµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Λευκάδας , προκύπτει ότι 
στους πίνακες µε τα οικονοµικά στοιχεία της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης, που τέθηκαν 
υπόψη του ∆ηµ. Συµβουλίου προκειµένου να προσδιοριστεί  το ύψος των τελών, και 
συγκεκριµένα στον πίνακα των εξόδων, αναγράφεται δαπάνη προµήθειας νερού από τον 
Σύνδεσµο Ύδρευσης ποσού 1.250.000,00 €  η οποία αντιστοιχεί σε ποσότητα 7.352.941,00 κυβ. 
µέτρα νερού, ενώ στο σκέλος των εσόδων αναγράφεται ποσό είσπραξης από κατανάλωση νερού  
1.501.000,οο € το οποίο αντιστοιχεί σε ποσότητα κατανάλωσης 1.475.000,00 κ.µ . 

      Από την σύγκριση των παραπάνω µεγεθών συνάγεται ότι ανάµεσα στις  προϋπολογιζόµενες  
ποσότητες προµήθειας και κατανάλωσης νερού υπάρχει διαφορά 5.877.941,οοκυβ. µέτρα,  η 
οποία έχει κοστολογηθεί  µεν ως δαπάνη προµήθειας και έχει συνυπολογιστεί για τον καθορισµό 
του συντελεστή των τελών, αλλά δεν προβλέπεται να καταναλωθεί και να εισπραχθούν  ανάλογα 
έσοδα . Κατά συνέπεια  οι καταναλωτές καλούνται να επιβαρυνθούν µε την δαπάνη προµήθειας  
ποσότητας νερού από την οποία δεν θα έχουν ανταποδοτικό όφελος, αφού  δεν θα την 
καταναλώσουν, χωρίς   καµιά προς τούτο αιτιολόγηση. 

     Επειδή η διαφορά αυτή  ανάµεσα στις ποσότητες προµήθειας και κατανάλωσης νερού 
επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τις δαπάνες και την ακρίβεια του συνόλου των οικονοµικών 
µεγεθών της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης και εποµένως και το ύψος του συντελεστή των 
τελών, αλλά και την αναλογική σχέση εξόδων – εσόδων που απαιτείται από την αρχή της 
ανταποδοτικότητας, ο κοινός  λόγος όλων των προσφυγών, ότι τα οικονοµικά στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν είναι ακριβή και ότι παρουσιάζεται τεράστια 
απόκλιση στις ποσότητες προµήθειας και κατανάλωσης νερού που οδηγεί στην επιβάρυνση του 
καταναλωτή και στην αύξηση του τιµολογίου χωρίς καµιά αιτιολογία και ότι παραβιάζεται η 
θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας, είναι βάσιµος και πρέπει να γίνει δεκτός. 

 12.Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 και 81 του ν. 3852/10 ,τις οποίες 
επικαλούνται οι προσφεύγοντες Γαζή Ασπασία και Μήτσουρας Νικόλαος, οι πρόεδροι των 
τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων καλούνται υποχρεωτικά να µετέχουν στις συνεδριάσεις του 
δηµοτικού συµβουλίου µε δικαίωµα ψήφου µόνον όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται 
θέµα που αφορά ειδικά  την αντίστοιχη τοπική ή δηµοτική κοινότητα 

      Επειδή στην προκειµένη περίπτωση το θέµα της ηµερήσιας διάταξης της προσβαλλόµενης 
απόφασης   δεν αφορά ειδικά την τοπική κοινότητα Χαραδιάτικων ή την δηµοτική κοινότητα 
Νυδριού, ώστε να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 67 και 81 του ν. 3852/10 , αλλά  
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αφορά το σύνολο του ∆ήµου , οι λόγοι των προσφυγών κατά το µέρος αυτό, ότι δηλαδή δεν τους  
δόθηκε η εισήγηση και ότι δεν κλήθηκαν   να ψηφίσουν πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι. 

13. Επειδή η βασιµότητα του κοινού λόγου των προσφυγών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 11 
της παρούσας απόφασης, καθιστά την αριθ 379/19-11-2012 προσβαλλόµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Λευκάδας στο σύνολό της ακυρωτέα.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

   Αποδεχόµαστε εν µέρει τις προσφυγές των Μήτσουρα Νικολάου, Γαζή Ασπασίας, Γαζή 
∆ιονυσίου, Γαζή ∆ηµητρίου , Βαγενά ∆ηµητρίου, Βεργίνη Ξενοφώντα, Καββαδά  Αθανασίου, 
Μαργέλη Γιώργου, Σραγαλινού Βασιλείου, Γαβρίλη ∆ηµητρίου, Μελά Βασιλείου και Λάζαρη 
Πηνελόπης και ακυρώνουµε την αριθ. 379/19-11-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Λευκάδας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό. 
   Κατά της απόφασης µας αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου    
152 του ∆.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα ( Αλυκές Ποταµού – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ), 
εντός ενός (1) µηνός από την  κοινοποίησή της ή την ανάρτησή της ή αφότου έλαβε γνώση ο 
ενδιαφερόµενος. 
   Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους προσφεύγοντες και στον ∆ήµο Λευκάδας.                                                             
                                                                                                
                
                                                                                        
 
                                                                                                    Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
                                                                                                   
 
                                                                                              ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ  
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ∆ήµο Λευκάδας  
      ∆ιοικητήριο 
2. Στους προσφεύγοντες  
       Με απόδειξη 
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