
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 78/2013 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 8
ης

/ 19-4-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 3
ο
 :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2013 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός δόσεων 

διακανονισμών για τους λογαριασμούς ύδρευσης». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση
1
 του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος
2
 7. Καψάλης Βασίλειος 

8. Κουτσαντάς Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Ξαφάρας Χρήστος 13. Πατσάς Κυριάκος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

Απόντες 

18. Βαλάρης Γεώργιος 19. Βόγιας Δημήτριος 

20. Γιάνναρος Γεώργιος 21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

22. Μπελιάς Αντώνιος 23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

24. Συρακούλης Γεώργιος 25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Τα θέματα 11

ο
 και 12

ο
 της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν αμέσως μετά τη συζήτηση των θεμάτων    

εκτός της ημερήσιας διάταξης. 
2
 Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Παπαδημητρίου Νικόλαος (Ανατολής), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και 

Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και 

Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας 

Μπουρνάκας Γιάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης 

Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 3
ο
 :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2013 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός δόσεων 

διακανονισμών για τους λογαριασμούς ύδρευσης». 

 

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς 

κ. Αλέξιος Μπουζούκης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Θέτουμε υπόψη σας απόσπασμα της υπ’ αριθμ.24/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΕΚΡ-Β5Δ) 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

δόσεων διακανονισμών για τους λογαριασμούς ύδρευσης» και παρακαλούμε για την 

έγκρισή της. 

Απόσπασμα της υπ’ αριθμ.24/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΕΚΡ-Β5Δ) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, την σχετική νομοθεσία και 

μετά από διαλογική συζήτηση. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Καθορίζει την είσπραξη των οφειλών των καταναλωτών που χρωστάν μέχρι τώρα 

πάνω από τρεις λογαριασμούς  ως εξής : 

 Πληρωμή το 30 %  της οφειλή τους ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε 6 

μηνιαίες δόσεις. 

 Σε περίπτωση μη πληρωμής μιας δόσης γίνεται διακοπή της παροχής. Η 

επανασύνδεση πραγματοποιείται με την εξόφληση όλου του ποσού. 

 Σε περίπτωση διαφωνίας με τον αριθμό των δόσεων ο καταναλωτής πληρώνει 

κανονικά την προκαταβολή και κάνει αίτηση η οποία ελέγχεται από το Δ.Σ. 

 Tην αποστολή της παρούσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 

 

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Βασίλειος Καψάλης, μέλος του ΔΣ της 

ΔΕΥΑΑ». 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

Ακολούθησαν συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κ.  Πατσάς Κυριάκος που είπε στην τοποθέτηση του: 

«Κύριε Πρόεδρε το θέμα του διακανονισμού των λογαριασμών του νερού είναι σοβαρό 

και δεν ενδείκνυται για πειραματισμούς. 

Πειραματισμός έγινε πριν από δέκα ημέρες όταν και πήγε η ΔΕΥΑ Αγιάς να κόψει νερό, 

χωρίς να ξέρει τι πρέπει να κάνει για να το επανασυνδέσει. Αυτό οδήγησε το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑ να πάρει σε έκτακτη συνεδρίαση μια απόφαση κατά πλειοψηφία, η 

οποία και έρχεται σήμερα για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η απόφαση αυτή είναι μετέωρη, αφού δίνει το δικαίωμα στους οφειλέτες να δώσουν το 

30% των οφειλών τους και να μπορούν να κάνουν άλλη μια ρύθμιση. Ποια θα είναι η 

ρύθμιση και από τι κανόνες θα διέπεται; Και για να γίνω και εγώ λίγο πιο ωμός θα 

είναι «κατά τον άνθρωπο και τον πάταρο»; Πως θα ρυθμίζεται αυτό; Θα υπάρχει ίδια 

αντιμετώπιση για όλους; 

Εγώ λέω ότι η ΔΕΥΑ θα κάνει σωστά τη δουλειά της αλλά με την απόφαση της δεν το 

διασφαλίζουμε αυτό.  

Γι αυτό και θα επιμείνω στην πρόταση που καταθέσαμε στην έκτακτη συνεδρίαση της 

ΔΕΥΑ και συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση που καλούμαστε να εγκρίνουμε. 

Αυτό άλλωστε συνάδει με την πολική όλων των ρυθμίσεων της Πολιτείας. 

Βασικό για τη ΔΕΥΑ είναι η κίνηση των λογαριασμών και η ρευστότητα που θα 

εξασφαλισθεί και από την μείωση της τιμής του νερού που πιστεύω ότι θα φέρει η 

δημοτική αρχή της επόμενες ημέρες. 

Και για να κλείσω θα πω ότι ο λαϊκισμός δεν αυξάνει τους κακοπληρωτές, αλλά  η τιμή 

στο νερό που πληρώνουν. Ας μην κοροϊδευόμαστε». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε στην τοποθέτηση του:  

«Δεν θα τοποθετηθώ συνολικά για το ζήτημα της ΔΕΥΑ, του τρόπου λειτουργίας της, 

του χαρακτήρα της, της τιμής του νερού. Αυτό θα γίνει στην ειδική συνεδρίαση που θα 

κάνουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της αύξησης της τιμής του νερού.  

Συμφωνούμε όλοι πιστεύω ότι η οικονομική κρίση που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα 

έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία τους να πληρώνουν τους λογαριασμούς, και 

γενικότερα τις υποχρεώσεις τους. Αυτό σε συνάρτηση με την ακριβή τιμή του νερού που 

έχει η ΔΕΥΑ έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε αδυναμία πληρωμής των 

λογαριασμών του νερού. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσει η δημοτική αρχή πως είτε μια ήταν οι δόσεις του 

διακανονισμού, είτε έξι που προτείνει, είτε 24 ή 48 το πρόβλημα παραμένει ότι οι 

δημότες μας δεν μπορούν να πληρώσουν και να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και 

προς την ΔΕΥΑ αφού οι μισθοί, οι συντάξεις, τα δικαιώματα έχουν πετσοκοφτεί και η 

ανεργία σαρώνει.  

Μπορεί να υπάρχουν και κακοπληρωτές ακόμη και προ κρίσεως που χρωστάνε στην 

ΔΕΥΑ, δεν έχω τα στοιχεία όσων και πόσο χρωστάνε ώστε να το ξέρω. Όμως η 

συντριπτική πλειοψηφία όσων χρωστάνε πραγματικά δεν έχουν τα χρήματα να 

πληρώσουν και έτσι καταψηφίζω την πρόταση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ και επίσης εκφράζω 

την κατηγορηματική αντίθεση μου στο να προχωρήσει η ΔΕΥΑ σε διακοπές 

υδροδότησης σε αυτό τον κόσμο. 

Χρειάζεται να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση τα παράνομα παρακρατηθέντα, να 

αλλάξει συνολικά ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της ΔΕΥΑ, η τιμολογιακή 

πολιτική και ο λαός να παλέψει,  να αντισταθεί σε αυτή την βαρβαρότητα που βιώνει 

και να ανατρέψει αυτό το σάπιο σύστημα».  

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩ6Ι-5Ι1



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κ. Καψάλης Βασίλειος που είπε στην τοποθέτηση του:  

«Έχω καταθέσει την πρότασή μου στο έκτακτο συμβούλιο της ΔΕΥΑ και έχει αυτολεξεί 

ως εξής: Καταρχήν ότι απόφαση πάρουμε σήμερα πρέπει να είναι πάντα με γνώμονα το 

καλό της επιχείρησης, αλλά και τον ανάλογο σεβασμό προς τους καταναλωτές μας. Δεν 

ξύπνησαν μια μέρα οι Αγιώτες και είπαν ότι δεν πληρώνουμε το νερό!!!  

Έγιναν διαχρονικά λάθη χειρισμών από την επιχείρηση, το ακριβό νερό, η δύσκολη 

οικονομική συγκυρία, η κακή ιεράρχηση οφειλών από τους δημότες και φτάσαμε εκεί 

που λέει ο διευθυντής.   

Δεν συμφωνώ με την πρόταση του προέδρου.  

Η πρόταση μου είναι, όσοι χρωστάνε  μέχρι 200 ευρώ να τα πληρώσουν σε 12 δόσεις. 

Όσοι χρωστάνε πάνω από 200 ευρώ σε 24 δόσεις. Η απρόσκοπτη λειτουργία της ΔΕΥΑ 

Αγιάς, κατά την γνώμη μου, διασφαλίζεται από το ότι όποιος κάνει διακανονισμό τον 

δεσμεύουμε εφ’ εξής να  πληρώνει τον τρέχων λογαριασμό. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα 

που προτείνω να προσλάβουμε ειδικό εποχικό υπάλληλο για να ελέγχει και να 

παρακολουθεί την διαδικασία των διακανονισμών». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Διευθυντή της ΔΕΥΑ Αγιάς κου Αλέξιου Μπουζούκη, 

- την υπ’ αριθμ. αριθμ.24/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΕΚΡ-Β5Δ) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς, 

- τις διατάξεις του άρθρου  21 του Ν. 1069/80,  

- τη συζήτηση που επί της εισήγησης και 

- την αρνητική ψήφο των κ.κ. Πατσά Κυριάκου, Μαρούδα Ρίζου, Καψάλη 

Βασίλειου, Βατζιά Αντίγονου και Στάθη Νικόλαου 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.24/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΕΚΡ-Β5Δ) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός δόσεων 

διακανονισμών για τους λογαριασμούς ύδρευσης», όπως αυτή κατατέθηκε για 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβουλίου και καταγράφεται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Μαρούδας Ρίζος, Καψάλης Βασίλειος, 

Βατζιάς Αντίγονος και Στάθης Νικόλαος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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