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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 28-5-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 1
ο
 :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2013 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: «Έγκριση  της 

Τιμολογιακής Πολιτικής 2013 της ΔΕΥΑ Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6781/24-5-2013 

έγγραφη πρόσκληση 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. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσαγκάλης Αντώνιος
1
  

Απόντες 

21. Βόγιας Δημήτριος 22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

23. Κουτσαντάς Βασίλειος 24. Ξαφάρας Χρήστος 

25. Σμυρλής Βασίλειος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 
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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), Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης 

Δημήτριος (Σκλήθρου), Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας), και Χαλάτσης Αντώνιος 

(Ποταμιάς). 

 

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

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

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 1
ο
 :  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2013 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: «Έγκριση  της 

Τιμολογιακής Πολιτικής 2013 της ΔΕΥΑ Αγιάς». 

 

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

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

«Η συγχώνευση  των ΔΕΥΑ Μελιβοίας και Αγιάς έγινε 9/5/2011. Η νέα τιμολογιακή 

πολιτική που εφαρμόστηκε στην διευρυμένη πλέον ΔΕΥΑ Αγιάς προέβλεπε τιμή κυβικού 

0,50 ευρώ στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης πλέον το ειδικό τέλος 80% επί της 

κατανάλωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2011 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 197/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Ουσιαστικά δηλαδή η τιμή ανά κυβικό μέτρο ήταν 0,90 ευρώ. Αυτή η 

τιμολόγηση ουσιαστικά έθετε ως στόχο κυρίως την κάλυψη των ιδίων συμμετοχών της 

Επιχείρησης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η μείωση των συμμετοχών της 

Επιχείρησης σε 9,75% στα περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα και 3,25% στο 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. μας έδωσε την δυνατότητα σημαντικής μείωσης του τιμολογίου σε 

ποσοστό 20% η οποία αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 22/2012 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 147/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Η μείωση του μισθολογικού κόστος της Επιχείρησης μας έδωσε 

επίσης την δυνατότητα μείωσης του τιμολογίου κατά 2,5%. Σήμερα η τιμή ανά κυβικό 

κοστίζει συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού τέλους 0,70 ευρώ. Με την παράγραφο 4 

του άρθρου 3 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με αριθμό ΦΕΚ237/ 5-12-2012 η 

ΔΕΥΑ δεν υποχρεούνται συμμετοχής πλέον σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η ωφέλεια 

αυτή πρέπει να μετακυλιστεί στους πολίτες. 

Η νέα πρόταση τιμολόγησης μειώνει το κυβικό κατά 7,6% αυξάνει τις κλίμακες 

κατανάλωσης  και οι λογαριασμοί πλέον γίνονται τριμηνιαίοι εκκαθαριστικοί .  Η 

συνολική μείωση του τιμολογίου μέσα σε δύο χρόνια είναι της τάξης του 39%. 

 

Τα αποχετευτικά έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) και αφορούν την Δημοτική 

Κοινότητα Αγιάς την Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου τους παραλιακούς οικισμούς 

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩ6Ι-Ψ2Λ
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Βελίκας, Σωτηρίτσας, Αγιοκάμπου έχουν δημοπρατηθεί ή δημοπρατούνται άμεσα. Οι μη 

επιλέξιμες δαπάνες των έργων αυτών πρέπει να αντιμετωπιστούν για την ομαλή 

υλοποίηση των έργων. Επίσης η ολοκλήρωση αυτών αυτόματα σημαίνει και την 

δοκιμαστική τους λειτουργία. Συνεπώς πρέπει να προετοιμαστούμε κυρίως στην 

παραλιακή ζώνη ώστε τότε να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς λυμάτων στον 

Βιολογικό Καθαρισμό. Πρότασή μου είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων προς τους 

πολίτες ώστε με την κατασκευή των έργων να προσέλθουν να συνδεθούν με το 

αποχετευτικό δίκτυο και όχι με την ολοκλήρωση αυτού. Μία έκπτωση στα τέλη 

σύνδεσης της τάξης του 40% πιστεύω ότι θα έπειθε αρκετούς αν όχι όλους. 

 

Η πρόταση της τιμολόγησης η οποία θα ισχύει από 01/07/2013 με τριμηνιαίους 

εκκαθαριστικούς λογαριασμούς έχει ως εξής: 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2013 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΙΜΗ €/m3 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-100 m3 0,65 € 

Για κατανάλωση 101-200 m3 1,10 € 

Για κατανάλωση 201-….. m
3
 3,00 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 

Για κατανάλωση 1-200 m3 0,65 € 

Για κατανάλωση 201-400 m3 1,10 € 

Για κατανάλωση 401-….. m3 3,00 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 40m3 

  

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Για κατανάλωση 1-60 m3 0,65 € 

Για κατανάλωση 61-120m3 1,10 € 

Για κατανάλωση 121-….m3 3,00 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

,ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

67%,ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, 

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ  

Για κατανάλωση 1-100 m3 0,32 € 

Για κατανάλωση 101-200 m3 0,55 € 

Για κατανάλωση 201-….. m3 1,50 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ /ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ, 

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, 

ΚΑΡΙΤΣΑΣ,ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-100 m3 0,39 € 

Για κατανάλωση 101-200 m3 0,66 € 

Για κατανάλωση 201-….. m3 1,80 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

ΣΚΛΗΘΡΟΥ, 

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ,ΚΑΡΙΤΣΑΣ, 

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  

Για κατανάλωση 1-200 m3 0,39 € 

Για κατανάλωση 201-400 m3 0,66 € 

Για κατανάλωση 401-….. m3 1,80 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 40 m3 

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩ6Ι-Ψ2Λ
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ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ, 

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ 

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-60 m3 0,39 € 

Για κατανάλωση 61-….. m3 0,66 € 

Για κατανάλωση 121-….m
3
 1,80 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

, ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%, 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

ΣΚΛΗΘΡΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ  

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-150 m3 0,19 € 

Για κατανάλωση 151-300 m3 0,33 € 

Για κατανάλωση 301-….. m3 0,90 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ    1,00 E  /τρίμηνο  

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 500,00 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 140,00 € 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ   35,00 € 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 3€/m 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ   100,00 € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΙΕΣ  150,00 € 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 300,00 € 

ΦΠΑ 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ 

ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 13% 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΕΚΤΟΣ  ΤΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ  23% 

ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  

  

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

  

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
  6,00€/m2 οικοδομής 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ,ΤΚ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΕΛΙΚΑΣ,  ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ , ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3,6€/m2 οικοδομής 

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ    35,00€/ανα τρέχων μέτρο 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 
  20,00 €/Βυτίο 

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩ6Ι-Ψ2Λ
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ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

40%ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΚΟΜΕΝΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

ΦΠΑ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
23% 

  

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  40% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2,5 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΤΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ, 

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-

ΡΟΥΧΩΝ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΕΣ) 

  

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΡΤΙΟ  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ 

 

Σας καλούμε να εγκρίνετε τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αγιάς». 

  

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος  Πατσάς Κυριάκος είπε στην τοποθέτηση του: 

«Θα ξεκινήσω από δύο νούμερα τα οποία τα έθεσε ο αγαπητός Διευθυντής της ΔΕΥΑ. 

Απ’ ότι κατάλαβα το ένα επιπλέον τετράμηνο του 2012 η ΔΕΥΑ Αγιάς αύξησε τα 

διοικητικά έξοδα κατά 100.000,00€ και μείωσε κατά 500.000,00€ τα έξοδα διάθεσης. 

Αυτό σημαίνει ή τη μία χρονιά κάτι δεν έγινε καλά ή την άλλη. Ένα τετράμηνο δεν 

μπορεί να βγάζει τέτοιες διαφορές. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι θα 

μειωθεί το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού κατά 70.000,00€. Αν αυτό το νούμερο 

είναι σωστό αυτά τα παιδιά που δουλεύουν πρέπει να φέρνουν λεφτά από το σπίτι. 

 

Επικαλείστε στην εισήγηση ότι μειώνεται μέσα στα 2 ½ χρόνια κατά 28% την τιμή του 

νερού στο Δήμο Αγιάς. Εσείς δεν μειώνετε την τιμή του νερού γιατί κάνατε στην αρχή, 

το 2011, μια αύξηση που άγγιζε το 300%. Αδικαιολόγητη. Τι πετύχατε μ’ αυτό;  

Πετύχατε να κάνετε τους πολίτες της Αγιάς να αισθάνονται εχθρικά απέναντι στη ΔΕΥΑ, 

να μην μπορούν να αφομοιώσουν το 300%. 

 

Δεν έχω καταλάβει αν τώρα μ’ αυτή τη μείωση κατεβαίνει πραγματικά η τιμή του νερού. 

Καταλαβαίνω όμως ότι την τιμή του νερού θα την κατεβάσουμε κι άλλο, μέχρι το τέλος 

αυτής της δημοτικής περιόδου θα γίνει η 3
η
 ουσιαστική μείωση στην τιμή του νερού και 

θα την ψηφίσω και εγώ. 

 

Έχουμε πει ότι δεν δουλεύουμε καλά τη ΔΕΥΑ. Επικαλείται ο κ. Διευθυντής ότι δεν 

φτάνει το προσωπικό, ας το αυξήσουμε. Σ’ όποιο χωριό και να πάμε εξακολουθούν να 
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είναι σπασμένοι αγωγοί όπως ήταν και με τους πρώην Δήμους. Δεν βελτίωσε τίποτα η 

νέα Δημοτική Αρχή. Αγωγός έσπαζε στη Λακέρεια και έκανα εγώ να τον φτιάξω 1 ½ 

μήνα και τώρα για να γίνει θέλει 2 μήνες. Δεν υπάρχει παρακολούθηση, πιθανόν να μην 

υπάρχει ενημέρωση και συνεργασία των υδραυλικών με τους Τοπικούς Προέδρους. 

 

Αυτό όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι: πως και τις τρεις φορές που συζητήσαμε 

την τιμή του νερού όλη η παράταξη της πλειοψηφίας ισχυρίζονταν ότι άμα κατεβάσουμε 

την τιμή θα καταστραφούμε, θα μείνουμε χωρίς νερό, θα μας κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα 

έλεγε ο Δήμαρχος πριν ένα μήνα. Τώρα μετά την πίεση των ανθρώπων που 

ξεσηκώθηκαν, γιατί δεν μπορούν και όχι δεν θέλουν να πληρώσουν το νερό, ερχόμαστε 

εδώ και κάνουμε μία μείωση την οποία είπα και πριν δεν μπορώ να την καταλάβω. 

Νομίζω ότι τα 100 κυβικά κατεβάζουν το νερό κατά 5%, τα 150 κυβικά ανεβάζουν το 

νερό. Μ’ αυτά τα λίγα μαθηματικά που έμαθα στο Γυμνάσιο αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια 

εγώ έχω και ένα τέτοιο πρόβλημα, όπως μου είπατε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 

δεν μπορώ να καταλάβω και να ερμηνεύσω τους Νόμους.  Όταν έλεγα ότι το ειδικό 

τέλος δεν είναι υποχρεωτικό σεις μου λέγατε ότι είναι, τώρα το αφαιρείτε. Και τι 

κάνατε; Αυτό που έπρεπε να κάνετε από την αρχή. Αντιθέτως επικαλούμενοι ένα Νόμο 

που δεν ίσχυε από τον Απρίλιο του 2012 βάζατε 80% επί της τιμής του 

καταναλισκόμενου νερού και λέγατε στον κόσμο ότι: «εμείς θέλουμε φθηνό νερό αλλά 

δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς αφού είμαστε υποχρεωμένοι από το Νόμο να 

επιβάλλουμε το 80%». Αυτή ήταν καλή επικοινωνιακή πολιτική τότε. Δεν ήταν η 

αλήθεια όμως, ήταν η μισή ή ήταν το μισό ψέμα. Τώρα καταργείτε το ειδικό τέλος. Δεν 

υπάρχει παράβαση καθήκοντος τώρα; Δεν θα μας διώξουν τώρα; Δεν θα στείλεις ούτε 

τώρα την απόφαση κύριε Διευθυντά για έλεγχο νομιμότητας, όπως έκανες με την 

απόφαση μείωσης του ειδικού τέλους 80% που είχαμε πάρει σχεδόν με απόλυτη 

πλειοψηφία; 

 

Εμείς πιστεύουμε ότι η τιμή η οποία θα κάλυπτε τα έξοδα της ΔΕΥΑ και θα δίναμε και 

φθηνό νερό στον κόσμο, κάνοντας οικονομία, θα έπρεπε να ξεκινάει από τα 0,40€ και 

βάζω ένα + -10% γιατί δεν είμαι σε θέση να ξέρω όλα τα έξοδα. 

 

Δε συμφωνώ μ’ αυτό που είπε ο κ. Διευθυντής ότι: με την τηλεμέτρηση θα έχουμε 

στοιχεία για το πόσο νερό δεν μπορούμε να χρεώσουμε. Θα έπρεπε να έχουμε στοιχεία 

και τώρα, αφού ξέρουμε πόσο δουλεύουν οι γεωτρήσεις. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό 

θα είχαμε τα στοιχεία, έστω κάποια στοιχεία. 

 

Θεωρώ ότι η μείωση δεν είναι αυτή που πραγματικά θα έπρεπε να γίνει, ούτε αυτή που 

ζητάει ο κόσμος για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.  

 

Δε θα ψηφίσουμε τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ. Αν και είχα γράψει κάποτε 

στην εφημερίδα την παροιμία «στου κουφού την πόρτα όσα θέλεις βρόντα» η Δημοτική 

Αρχή τελικά ακούει, αλλά θέλει αγώνα για να πιεσθεί για τα αυτονόητα, αγώνα για να 

πεισθεί ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έρχονται εδώ για να λένε  ψέματα αλλά για να 

λένε αλήθειες. Και επειδή δεν έχουν την πληροφόρηση ή δεν θέλουν να καθίσουν να 

ασχοληθούν οι αρμόδιοι, πετάνε το «μπαλάκι» και λένε δεν ξέρει τι λέει αυτός. Έτσι 

εκτίθεται και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ και η Δημοτική Αρχή και το 

Προεδρείο και ο ίδιος ο Δήμαρχος, εκτιθέμεθα γιατί δεν καθόμαστε να διαβάσουμε. 

Ευχαριστώ». 
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Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτηση του: 

«Θα ήθελα να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι δεν πρόκειται περί μείωσης της τιμής του 

νερού.  

 

Και αυτό γιατί το λέω; Καταρχάς πρέπει πούμε ότι η σύγκριση γίνεται με τα τέλη που 

ψηφίστηκαν το 2011 μόνο από την πλειοψηφία του Δήμου Αγιάς.  

Εμείς μπήκαμε σ’ ένα «Καλλικρατικό» Δήμο το 2011. Είχαμε πει από την αρχή τι θα 

φέρει ο «Καλλικράτης» στους Δήμους και στις τσέπες των δημοτών και 

επιβεβαιωνόμαστε καθημερινά γι’ αυτά που είχαμε πει τότε. 

Ο συνενούμενος Δήμος είχε δύο ΔΕΥΑ της Αγιάς και της Μελιβοίας. 

Ας πάρουμε τη ΔΕΥΑ του πρώην Δήμου Αγιάς που είχε ψηφίσει ένα χρόνο πριν τον 

«Καλλικράτη» διπλασιασμό της τιμής του νερού. Το 2010 και οι δημότες της Αγιάς, δεν 

συγκρίνω τη Λακέρεια που πλήρωνε 37€ το χρόνο όπου η αύξηση είναι τεράστια, 

μπήκαν με ένα τιμολόγια στο «Καλλικρατικό» Δήμο που μαζί με το 30% επί των έργων 

και την αποχέτευση έφτανε τα 0,55€/κυβικό
 
περίπου. Στις Κοινότητες που δεν είχαν 

αποχέτευση πλήρωναν 0,45€/ κυβικό. 

Τώρα μ’ αυτό που προτείνεται πληρώνουν 0,75€/ κυβικό
 
, δηλαδή 67% πάνω. Αυτό για 

χωριά του πρώην Δήμου Αγιάς εκτός των εξαιρέσεων όπως το Μεταξοχώρι, το 

Μεγαλόβρυσο κλπ. Αν πάρουμε τους πρώην Δήμους Λακέρειας και Ευρυμενών η 

κατάσταση είναι τραγική μ’ αυτή την αύξηση. Την ίδια στιγμή μιλάμε για μια περίοδο 

που από το 2010, μισθοί, συντάξεις και γενικά το εισόδημα των πολιτών έχει μειωθεί 

40% το λιγότερο και πολλοί έχουν βρεθεί στην ανεργία. Δηλαδή σε καλύτερες συνθήκες 

πλήρωναν 0,45 και 0,55€ και σήμερα καλούνται να πληρώσουν 0,75€ μέχρι τα 100 

κυβικά
 
γιατί μετά πάει αλλιώς. Άρα καμία μείωση δεν υπάρχει, αύξηση υπάρχει και 

μάλιστα μεγάλη. Σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες που έχει σήμερα ο κόσμος να 

πληρώσει η αύξηση είναι τεράστια. Χάνεις εισόδημα 40% ανεβαίνει και η τιμή του 

νερού άλλο τόσο και καταλαβαίνετε νομίζω πόση είναι τελικά η αύξηση. Η πρώτη 

πλευρά είναι αυτή. 

 

Η δεύτερη πλευρά: Επιμέναμε για το 80%. Το λέγαμε, το συζητούσαμε ότι είναι 

παράνομο, αλλά η δημοτική αρχή δεν άκουγε. Αν δεν υπήρχαν οι υπογραφές των 

καταναλωτών και όλη αυτή οι πίεση που αναπτύχθηκε θα το πληρώναμε ακόμα το 80% 

με το πρόσχημα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς λόγω του Νόμου. Αυτό δείχνει 

την αποτελεσματικότητα που έχουν οι αγώνες και οι πιέσεις του κόσμου. Ο κόσμος 

πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά στα του Δήμου και στα «κοινά» που λέμε. Πρέπει να το 

καταλάβουν αυτό. 

 

Τρίτη πλευρά: Βάζετε το 100 κυβικά το τρίμηνο αλλά βάζετε και 20 κυβικά πάγιο ως 

ελάχιστη κατανάλωση. Ένα σπίτι που δεν χρησιμοποίει σταγόνα νερό πληρώνει 15€ το 

τρίμηνο με την ελάχιστη κατανάλωση. Δηλαδή 60€ πάγιο το χρόνο ξοδέψουμε δεν 

ξοδέψουμε νερό, που σημαίνει 12.000 παροχές μας δίνουν έσοδο 720.000€ και 4€ η 

συντήρηση υδρομετρητή είναι άλλες 50.000€.  

 

Ανακεφαλαιώνω: 

Πρώτο: δεν υπάρχει μείωση αλλά υπάρχει αύξηση.  

Δεύτερο: η τιμή του νερού είναι πάλι ακριβή.  

Τρίτο: παραμένει η ελάχιστη κατανάλωση που πάλι αυξάνει το κοστολόγιο σ’ όλους 

τους δημότες και ιδιαιτέρα σε μια μεγάλη κατηγορία, αφού ξέρουμε καλά ότι στο Δήμο 

μας υπάρχουν πολλά σπίτια που δεν κατοικούνται. 
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Όλα αυτά δείχνουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση και από τον κόσμο για να έρθει 

μεγαλύτερη μείωση. Πιστεύω ότι η τιμή του νερού είναι πολύ ακριβή, έχει γίνει και 

αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και αυτό πρέπει να σταματήσει, ιδιαίτερα αυτή την 

περίοδο που ο κόσμος δεν σηκώνει άλλα βάρη. 

 

Η Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη, απέναντι στην ίδια αλλά και σ’ αυτούς που την 

ψήφισαν, αφού δεν μιλούσε για τέτοιες αυξήσεις προεκλογικά, έχει την υποχρέωση να 

κάνει άλλη τιμολογιακή πολιτική και διεκδικώντας από το Κράτος διαφορετική τιμή 

ρεύματος για τις ΔΕΥΑ, μαζί με τους άλλους Δήμους, αλλά δεν υπάρχει τέτοια βούληση 

στους Δημάρχους να διεκδικήσουν από το Κράτος, μόνο αποδέχονται ότι πρέπει να 

πληρώσει ο κόσμος την κρίση. 

 

Κλείνοντας θέλω να πω και κάτι ακόμα. Και σ’ άλλες περιπτώσεις είμαι απ’ αυτούς που 

είπε ότι δεν πρέπει να ανακατεύουμε τους δημοτικούς υπαλλήλους στις διαμάχες των 

παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων. Θυμάστε είχαμε ανάλογες περιπτώσεις. 

Πρέπει να πω όμως, τελείως φιλικά και γιατί είμαστε ένας μικρός Δήμος που όλοι 

γνωριζόμαστε, θα πιούμε και καφέ, θα πούμε και καλημέρα, ούτε οι δημοτικοί 

υπάλληλοι πρέπει να λειτουργούν ως δημοτικοί υπάλληλοι παράταξης. Θα πρέπει να 

λειτουργούν ως υπάλληλοι ανεξάρτητα από την παράταξη  που διοικεί το Δήμο. Νομίζω 

ότι είμαι σαφής».  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κος Λέτσιος Βασίλειος είπε στην 

τοποθέτηση του: 

«Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το νερό είναι ανταποδοτικό αγαθό. 

Για να έχει τη στυγνή ερμηνεία του Νόμου πρέπει να το έχει ο καθένας μας στο σπίτι 

του, άρα και η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να το παρέχει σε καθημερινή βάση. Για 

να γίνει αυτό θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ αλλά και το Δημοτικό 

Συμβούλιο να τα απασχολεί ένα πράγμα. Να καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε και να 

αντιμετωπίσουμε με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος, να συμμαζέψουμε τα έξοδα για να 

μπορούμε να δίνουμε αυτό το αγαθό σε καθημερινή βάση στα σπίτια. Άρα αυτό που 

πρέπει να υπολογίσουμε όλοι μας είναι το βασικό κοστολόγιο του νερού, που και από 

τις άλλες συνεδριάσεις, άλλα και από τεχνικές αναλύσεις που έγιναν προκύπτει ότι είναι 

αυτό που καθορίζεται σήμερα. 

 

Θέλω να κάνω όμως δύο μικρές παρατηρήσεις στην εισήγηση. 

Όσον αφορά τα 100€ για το τέλος επανακαταμέτρησης ή έλεγχου του υδρομετρητή. 

Αυτά πρέπει να καταβάλλεται από τον καταναλωτή όταν επιβαρύνει την επιχείρηση με 

άσκοπες ενέργειες. Αν πραγματικά ο καταναλωτής έχει δίκιο δεν πρέπει να 

καταβάλλεται. 

 

Όσον αφορά τις επαγγελματικές στέγες, θα πρέπει και εκεί να τις κλιμακώσουμε 

σύμφωνα με το μέγεθός τους. Παράδειγμα δεν πρέπει να έχουμε ίδια κλίμακα για μια 

μονάδα πέντε ενοικιαζόμενων δωματίων με μία ξενοδοχειακή μονάδα. Ένας τρόπος 

είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να έχουν το δικαίωμα περισσοτέρων 

από μια παροχή ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. 

 

Θεωρώ ότι προσπάθεια για τη μείωση της τιμής του νερού που προτείνεται σήμερα 

είναι αρκετά μεγάλη για τα σημερινά δεδομένα αλλά ίσως βάζει την επιχείρηση σε 

μεγάλο κίνδυνο κι αυτό το λέω έχοντας και την εμπειρία από την ΔΕΥΑ Μελιβοίας όπου 
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η τιμή του νερού ήταν στα 0,50€ χωρίς να δίνει μεγάλο κέρδος στην επιχείρηση, κέρδος 

βέβαια που επέστρεφε στους καταναλωτές με έργα υποδομής. Με το τιμολόγιο που 

προτείνεται πρέπει να γνωρίζουμε ότι δύσκολα θα κάνουμε επενδύσεις και έργα 

υποδομής. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και να το γνωρίζουν και οι δημότες μας. 

 

Εγώ υπερψηφίζω με την παράκληση να γίνει αποδεκτή η πρότασή μου για τις 

επαγγελματικές στέγες. Ευχαριστώ».  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κ. Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτηση του: 

«Θα αρχίσω και εγώ, αν και μ’ έχει καλύψει σε γενικές γραμμές ο αρχηγός της 

παράταξης μας κος Πατσάς, με το ειδικό τέλος 80% για το οποίο η συζήτηση που 

γίνεται σήμερα θα έπρεπε να γίνει πριν από ένα χρόνο τουλάχιστον. Αλλά και με την 

κατάργηση του ειδικού τέλους 80% και με την πρόταση που συζητάμε σήμερα γίνεται 

αύξηση στην πραγματική τιμή του νερού κατά 67% περίπου, αφού από 0,40€/κυβικό 

στην πρώτη κλίμακα πάει στα 0,65€/κυβικό. 

 

Από την εισήγηση του κου Διευθυντή της ΔΕΥΑ προκύπτει ότι θα μειωθεί η μισθοδοσία 

κατά 70.000€, αφού δεν θα προσληφθεί προσωπικό με σύμβαση οκτώ μηνών που 

στοίχιζε στη ΔΕΥΑ περίπου 13.000€ ανά άτομο. Πως όμως θα γίνονται πραγματικές 

μετρήσεις ανά τρίμηνο χωρίς να έχουμε προσωπικό; Το θεωρώ δύσκολο να συμβεί στην 

πράξη. Δεν νομίζω ότι μπορεί η ΔΕΥΑ με 11 άτομα προσωπικό να βγάλει πραγματική 

μέτρηση τριμήνου. 

 

Δεν θα ψηφίσω το τιμολόγιο αυτό. Πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει μια ρεαλιστική, 

πραγματική και πιο γενναία μείωση στην τιμή του νερού. Ίσως η δημοτική αρχή 

σκέφτεται να φέρει αυτή την πραγματική μείωση το επόμενο έτος. Συμφωνώ με τον 

αρχηγό της παράταξής μας ότι: την πραγματική μείωση θα την ψηφίσουμε όλοι μας, 

αλλά τη σημερινή όχι». 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτηση του: 

«Κύριοι, 

Δήμος και δημότες ετυμολογικά και εννοιολογικά είναι δίπλα - δίπλα, κατά την δική 

σας όμως αντίληψη και προπαντός κατά την δική σας πρακτική αφήνετε το Δήμο να 

είναι απέναντι στους δημότες. 

 

Πήραμε το 2011 κατά πλειοψηφία μια λαθεμένη απόφαση. Ειπώθηκαν τόσα από τότε 

μέχρι σήμερα, πέρασαν κοντά στα δύο χρόνια. Γράφτηκαν τόσα στον τύπο, εισπράξατε 

τόσες διαμαρτυρίες συνδημοτών, χρειάζονταν και 2.000 υπογραφές για να διορθώσετε 

ένα λάθος; Και το χειρότερο. Δεν φτάνουν 2.000 υπογραφές για να το αντιμετωπίσουμε 

όπως πρέπει, πόσες πρέπει να γίνουν;  

Και διερωτάται κάποιος. Γιατί δεν κατεβάζουμε το νερό; Φοβόμαστε τάχα μη 

χρεώσουμε το Δήμο; Στους 10 πιο υπερχρεωμένους Δήμους της Ελλάδας είμαστε. Θα 

φτιάξουμε το πρόσωπό μας τάχα ψειρίζοντας τη μείωση; Μα αυτοδιαψευδόμαστε με 

τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το δημοτικό προϋπολογισμό. 
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Κύριοι η τιμολογιακή πολιτική πράγματι είναι ένα πρόβλημα, θεωρώ όμως ότι δεν είναι 

το μείζον. Το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή ως αντιπολίτευση και μάλιστα προσωπικά 

ήμουνα απ’ αυτούς τους τρεις που προσφύγαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Τα 

επιχειρήματα που επικαλεστήκαμε τότε στη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένη 

Διοίκησης και στην Επιτροπή του άρθρου 152 αλλά και οι απαντήσεις που εισπράξαμε 

ασχολίαστες είναι στη διάθεση των δημοτών. 

 

Είναι ένα πρόβλημα κατά την άποψή μου εύκολο να επιλυθεί. Μήπως μας βολεύει να 

ασχολούνται οι δημότες μ’ ένα πρόβλημα το οποίο τελικά αποδεικνύεται ότι είναι και 

ακίνδυνο για τη διοίκηση, για να μην ασχολούνται μ’ άλλα πολύ σοβαρότερα 

προβλήματα τα οποία βαραίνουν το Δήμο μας; Είναι ένα ερώτημα. 

 

Τώρα ότι αφορά στην τιμή. Δε θα μπω στη διαδικασία της κολοκυθιάς γιατί να είναι 

τόσο και όχι τόσο. Κατά την άποψή μου, όπως είπε και ο αρχηγός της παράταξης, θα 

μπορούσε να είναι λιγότερο, αλλά και η πρότασή σας δεν νομίζω ότι τεκμηριώνεται 

επαρκώς με τα στοιχεία που παραθέσατε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε κι άλλα στοιχεία να μας 

παραθέσει ο Διευθυντής γύρω από την επιχείρηση και όχι γύρω απ’ την κατάσταση των 

επιχειρήσεων των ΔΕΥΑ όλης  της Ελλάδος. Θεωρώ λοιπόν ότι τα στοιχεία της ΔΕΥΑ 

είναι ανέλεγκτα και ανεπιβεβαίωτα, δεν τα έχω εμπιστοσύνη, δεν το συζητώ. 

Επιχειρείτε για τρίτη φορά  να μας πείσετε για την αλήθεια, για το ίδιο θέμα και 

πιτσιρικάδες να ήμασταν αν μας λέγατε ένα παραμύθι για το ίδιο θέμα με τρεις 

διαφορετικές εκδοχές κανένα δεν θα πιστεύαμε, πόσο μάλιστα όταν φέρνετε τούτο το 

παραμύθι που δεν θα είναι το τελευταίο και θα χει και συνέχεια. Αρνούμαι να μπω σ’ 

αυτό το στημένο παιχνίδι και δεν θα το ψηφίσω». 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

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

«Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συνδημότες, 

θα αρχίσω την τοποθέτησή μου με δύο ευχάριστα που περιλαμβάνει η εισήγηση της νέας 

τιμολογιακής πολιτικής.  

 

Το ένα είναι ότι το Μεταξοχώρι μπαίνει στην ειδική κατηγορία των Τοπικών 

Κοινοτήτων που υδρεύονται από πηγή με μειωμένο τιμολόγιο κατά 40%. Εμείς το 

ζητήσαμε και το παλέψαμε από την αρχή και καλώς που υλοποιείται, έστω και σήμερα. 

Πήρε πρωτοβουλίες οι ΔΕΥΑ, για τα κολοβακτηρίδια που προφασίζονταν ο Δήμαρχος, 

λες και ήταν πυρηνικά απόβλητα και έδωσε λύση. 

 

Το άλλο είναι ότι θα έχουμε τέσσερις μετρήσεις. Θα είναι αληθινές μετρήσεις. 

Ακούγονταν κουβέντες ότι στους πρώην Δήμους δεν γινόταν ακριβείς μετρήσεις. Και 

σήμερα δεν γίνονται ακριβείς μετρήσεις. Αυτό θα ξεπεραστεί όταν μετράμε τέσσερις 

φορές το χρόνο. 

 

Δεν πείσθηκα απ’ αυτά που είπε ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ για τη μείωση του 

μισθολογικού κόστους. Να ξέρετε ότι στη συζήτηση που κάναμε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑ διαφάνηκε ότι το μισθολογικό κόστος θα ανέβει κατά 15.000€ με 

20.000€ για τα παιδιά που θα κάνουν τις μετρήσεις που από δύο γίνονται τέσσερις. 

 

Ζητήσαμε από την Δημοτική αρχή Αγιάς να αφήσει τα επικοινωνιακά κόλπα και 

τερτίπια, δυστυχώς δεν μας ακούει. Φέρνει σήμερα η ΔΕΥΑ καινούργια πρόταση 
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τιμολογιακής πολιτικής προς έγκριση, ουσιαστική μείωση δεν έχουμε! Έχουμε 

ανακάτεμα της τράπουλας και μπέρδεμα των συνδημοτών μας. Η ΔΕΥΑ δεν εξαντλεί τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, όσο αφορά τα νερά, για να φέρει έτσι 

πρόταση που να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.  

Συμφωνώ με τον κ. Πατσά που είπε πως την πρώτη κατηγορία μπορούμε να την πάμε 

στα 0,40€. 

 

Σας ενδιαφέρει μόνο η αντίδραση του κόσμου και μπροστά σ’ αυτό παίρνετε πίσω 

εισηγήσεις σας πριν αυτές ακόμα αποτυπωθούν στην κοινωνία, διότι κατά βάση και 

εσείς δεν τις πιστεύετε. 

 

Η ΔΕΥΑ είχε μια ευκαιρία να φέρει μια πρόταση που να πείθει όλους, αλλά δεν το 

έκανε κρίμα.  

 

Η αγωνία, η αδικία και ο προβληματισμός όσο αφορά το τιμολόγιο, των συνδημοτών 

μας θα συνεχιστεί. Δεν ψηφίζω την εισήγηση». 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι 

Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτηση του: 

«Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι στην προηγούμενη ανοιχτή συνεδρίαση είχα 

πει ότι θα έπρεπε η ΔΕΥΑ να κάνει μια πραγματική οικονομοτεχνική μελέτη στα όρια 

της βιωσιμότητάς της και έτσι να διαμορφωθεί η τιμή του νερού. 

 

Θέλω να πιστεύω τώρα ότι: με το 7,6% που μειώνεται το κυβικό, με την αύξηση στις 

κλίμακες των κυβικών, με την κατάργηση του ειδικού τέλους 80% και με την έκδοση 

τριμηνιαίου εκκαθαριστικού λογαριασμού, θα ελαφρυνθεί το τιμολόγιο της ΔΕΥΑ 

δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες να μπορούν να το πληρώσουν χωρίς βέβαια να 

το σπαταλάνε. 

 

Η ένστασή μου σ’ όλη την εισήγηση είναι μία και την είχα πει και τις προηγούμενες 

φορές. Επειδή πάμε να κάνουμε τον λεγόμενο «Καλλικράτη» και στη ΔΕΥΑ για μένα 

είναι λάθος η διαφοροποίηση των τιμών. Η τιμή θα πρέπει να είναι ενιαία και να 

δίνεται μπόνους σε κυβικά εκεί που υπάρχουν πηγές και ειδικές περιπτώσεις. Αυτή είναι 

η ένστασή μου στην εισήγηση. 

 

Θα υπερψηφίσω τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ». 

 

 

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτηση 

του: «Καταρχάς ακυρώνεται όλη η κοστολόγηση από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πόσο 

νερό χύνεται. Μόνο αν λειτουργήσει η τηλεμετρία πιθανόν να δούμε ότι από το 100% 

του νερού που αντλούμε θα τιμολογείται μόνο το 20%. 

 

Έχουμε 12.000 παροχές. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία βγαίνει το 

ελάχιστο κόστος στο 1.200.000€ για συντηρήσεις, αναλώσιμα, επισκευές, καύσιμα. 

Έχουμε 500.000€ μισθοδοσία. Δηλαδή συνολικό κόστος 1.600.000€ που αν το 

διαιρέσουμε με τον αριθμό των παροχών βγαίνει κόστος ανά παροχή 160€ περίπου με 

το ΦΠΑ. 
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Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έπρεπε να μνημονευθεί 

στην εισήγηση, η ανάκτηση του κόστους νερού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και 

αφορά το οικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος φυσικών πόρων. 

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάκτηση του οικονομικού 

κόστους, αλλά και του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων. Γι 

αυτά δεν μιλήσαμε πουθενά. Έγινε γι αυτά κάποια μελέτη; 

 

Σήμερα δεν βλέπουμε στην εισήγηση το κόστος άντλησης, τις τάσεις πληθωρισμού, τις 

αποσβέσεις παγίων που δεν ξέρουμε πόσα είναι, τον βαθμό μεταβολής των δαπανών, 

την εισοδηματική ικανότητα και την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.  

 

Η σημερινή εισήγηση για το νερό είναι παραπλανητική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλες 

οι αλλαγές που προτείνονται έχουν στόχο την κάλυψη του ποσού των 550.000€  που 

εισπράττονται από το 80%. Το «Πρόσθετο Ειδικό Τέλος» του 80% της αξίας του νερού 

άρχισε να μπαίνει στα τιμολόγια με το νόμο 1069/80 και ίσχυε για δέκα χρόνια. Με τον 

νόμο 2065/1992, (άρθρο 43 παρ. 3) και τον νόμο 3013/2002 (άρθρο 26 παρ 3) πήρε 

δύο 10ετείς παρατάσεις οι οποίες έληξαν το 2012. Από το 2012 δεν έπρεπε να το 

επιβάλλουμε και κανονικά πρέπει να επιστραφεί στους καταναλωτές. 

 

Οι μειώσεις μισθών που λέτε δεν υπάρχουν. Οι αλλαγές στις κλίμακες ανούσιες.  

Όσον αφορά την αποχέτευση των παραλίων έτσι που κάνατε τη μελέτη και όχι σύμφωνα 

με τα σχέδια που είχαν προγραμματιστεί για τη Βελίκα, αλλά την τροποποιήσατε να 

είναι σύμφωνα με τους υφιστάμενους δρόμους, σε πέντε χρόνια αν κάποιος θέλει να 

κάνει το σχέδιο όλες αυτές οι συνδέσεις της αποχέτευσης θα ακυρωθούν. 

 

Για την αξία του νερού ο Νόμος απαιτεί ρητά να υπολογίζεται επί της πραγματικής 

κατανάλωσης και όχι επί πλασματικής. Σεις βάλατε ελάχιστη κατανάλωση. Όσο νερό 

ξοδεύω τόσο θέλω να πληρώνω. Δεν λέει κανένας βάλτε πάγιο ή οτιδήποτε άλλο που 

είναι παράνομο. 

 

Με τις σημερινές αυξήσεις και όχι μειώσεις στο τιμολόγιο πάτε να καλύψετε τις 

τεράστιες σπατάλες σε μισθούς, συντηρήσεις και αγορές αναλωσίμων από την 

επιχείρηση. 

Το σύνολο των προμηθειών και δαπανών τις ΔΕΥΑ γίνεται όπως και του Δήμου με απ’ 

ευθείας αναθέσεις. 

 

Από τις επενδύσεις που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό θα μείνω σε μία μόνο, αυτή για 

το έργο: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από το Ρακοπόταμο στον Αγιόκαμπο». 

Γράψατε στην εφημερίδα για ποιότητα ζωής. Ήρθε ο εργολάβος έδωσε μεγάλη έκπτωση 

για το παραπάνω έργο και 15 Ιουλίου 2012 που ήταν να το παραδώσει αφήνει τα 

μηχανήματα και φεύγει. Κηρύξατε έκπτωτο τον εργολάβο. Από τα πρακτικά φαίνεται ότι 

έχουν πληρωθεί κάποιοι λογαριασμοί του έργου. Σήμερα βλέπουμε να εκτελούνται 

εργασίες στις δεξαμενές του Ρακοποτάμου από άλλο εργολάβο με τροποποιήσεις στη 

αρχική μελέτη που συνέταξε η ΤΥΔΚ. Πως έγινα οι τροποποιήσεις στη μελέτη και πως 

ανατέθηκε ξανά το έργο;  

 

Δεν ψηφίζω τη σημερινή εισήγηση και θα κάνω τα απαραίτητα». 
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Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: 

«Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι συνδημότες που παραβρίσκεστε απόψε εδώ, 

έχουν ειπωθεί πολλά πράγματα για το νερό και νομίζω ότι τα τεχνικά θέματα τα έχουμε  

αναλύσει και εξαντλήσει. 

 

Σήμερα η συζήτηση πρέπει ή θα έπρεπε να έχει ένα πολιτικό κυρίως χαρακτήρα για να 

δούμε ποιες είναι οι προθέσεις μας εδώ μέσα και πως πολιτικά αντιμετωπίζουμε 

ζητήματα που ανακύπτουν κατά καιρούς. 

Κάναμε όπως είπατε τρεις μειώσεις μέχρι σήμερα. Θα κάνουμε αν χρειασθεί, αν 

απαιτείται και αν μας δίνετε η δυνατότητα εκατόν τρεις μειώσεις. Όχι μόνο στην 

ύδρευση αλλά και όπου αλλού απαιτηθεί και υπάρχει το περιθώριο. 

Τι είναι ο Δήμος ή τι είναι η παροχή νερού ή τι είναι η παροχή καθαριότητας, είναι κάτι 

στατικό και αμετάβλητο; Κατά την άποψή μου όχι. 

Αν δείτε την πορεία του τιμολογίου στην ΔΕΥΑ Μελιβοίας τα προηγούμενα χρόνια, που 

ήταν ο ίδιος Διευθυντής και που εγώ είχα την πολιτική επίβλεψη, ακολουθούσαμε την 

ίδια πολιτική. 

 

Είπατε ότι δεν γίνεται αγώνας προκειμένου να πετύχουμε φθηνό ρεύμα στην ύδρευση. 

Γίνεται μεγάλος και συντονισμένος αγώνας απ’ όλους μας και εγώ προσωπικά και ο 

Διευθυντής και βέβαια ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ, που πρέπει σας πω ότι είναι 

δημιούργημα του αείμνηστου Δημάρχου Λάρισας Λαμπρούλη και επίσης να σας 

επισημάνω ότι το 80% από τη ΔΕΥΑ της Λάρισας βγήκε μόλις προχθές, για να λέμε τα 

πράγματα όπως ακριβώς έχουν, σε μια επιχείρηση η οποία έχει αποθεματικό 

8.000.000€ περίπου. Εάν λοιπόν και επανέρχομαι σ’ αυτό που είπα στην αρχή, αύριο 

πετύχουμε αντί για 0,17€ που πληρώνουμε σήμερα την κιλοβατώρα και πάμε στο 

τιμολόγιο άρδευσης που είναι 0,7€, θα μου πείτε να μη μειωθεί το νερό; 

Το γεγονός ότι υπάρχει μία δημοτική Αρχή, υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο της 

ΔΕΥΑ που παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις, μετρά τα οικονομικά δεδομένα 

και οποιαδήποτε στιγμή βρει τη δυνατότητα να κάνει μειώσεις τις κάνει, αυτό είναι στα 

θετικά της ή στα αρνητικά της; κατά την άποψή μου στα θετικά της. 

 

Ακούω με μεγάλη ευκολία σχεδόν όλη την αντιπολίτευση να μην ψηφίζει τις μειώσεις. 

Και πραγματικά επειδή ο κ. Βατζιάς που είναι από τους Νερόμυλους πρέπει να 

απαντήσει στο ερώτημα «επιμένεις και λες ότι το τιμολόγιο που φέρνουμε για τους 

Νερόμυλους δεν το ψηφίζεις;». Μα το νερό είναι φθηνότερο απ’ ότι ήταν στον πρώην 

Δήμο Αγιάς, όταν εσείς ήσασταν δημοτική αρχή και αυτό θα σας το αποδείξω 

παρακάτω. 

 

Επίσης ειπώθηκε ότι δεν έχουμε μοντέλα ή δεν κάνουμε αντιπαράθεση των τιμολογίων 

που υπήρχαν και των τιμολογίων που υπάρχουν. Ακούστε λοιπόν κάποια νούμερα και 

ένα παραλληλισμό για το πώς κινούμαστε και αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι 

καθαρή και ξάστερη πολιτική απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν πάρθηκε τώρα αλλά έχει 

να κάνει με την πολιτική στάση τη δικιά μου και πολλών συνεργατών μου. 

 

Στους Νερόμυλους με το παλιό τιμολόγιο του πρώην Δήμου Αγιάς και μια μέση 

κατανάλωση 120 κυβικών πληρώναμε 0,40€/κυβικό, είχαμε ένα πάγιο 18€ και 

πληρώναμε και συντήρηση υδρομετρητή 3€. Αυτά τα νούμερα μας κάνουν στο σύνολό 

τους 69€. Τα ίδια νούμερα με το σημερινό τιμολόγιο στους Νερόμυλους είναι στα 120 

κυβικά επί 0,39€ και 4€ συντήρηση υδρομετρητή που μας κάνουν στο σύνολο 50,80€. 

Άρα λοιπόν σε μια μέση κατανάλωση στα χωριά στα οποία έχουμε ύδρευση από πηγές 
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από τα 0,69€ πάμε στα 50,80€. Μήπως τώρα κε Βατζιά, τώρα που αποδεδειγμένα το 

χωριό σας πληρώνει φθηνότερα, αλλάζετε άποψη και το ψηφίζετε; 

 

Για να δούμε και μια αντίστοιχη μέση μέτρηση μέσα στην πόλη της Αγιάς με το 

τιμολόγιο του πρώην Δήμου Αγιάς. 

Για 120 κυβικά επί 0,40€ πληρώναμε 48€, συν 14,40€ το ειδικό τέλος(30%), συν 18€ 

το πάγιο, συν συντήρηση υδρομέτρου 3€. Αυτά μας κάνουν σύνολο 83,40€. Σήμερα με 

τα αντίστοιχα κυβικά μας κάνουν 82€. Είναι 120 κυβικά επί 0,65, συν 4€ συντήρηση 

υδρομέτρου. Εδώ δεν έχω υπολογίσει ΦΠΑ διότι αυτό δεν το κρατάει η επιχείρηση. 

Βέβαια εάν εγκριθεί η απόφασή μας για κατάργηση του 80% ο καταναλωτής θα έχει 

ένα επιπλέον κέρδος 10%  από το ΦΠΑ. 

 

Τι είναι το ειδικό τέλος 80% ; Είπα και προηγουμένως ότι το ειδικό τέλος στη ΔΕΥΑ 

της Λάρισας αρχίζει να ισχύει από τον αείμνηστο Λαμπρούλη μέχρι και προχθές. Που 

σημαίνει ότι δεν είναι 10 χρόνια που θέλουμε να λέμε εμείς. Δεν προσέξατε στο άρθρο 

11 του Ν.1069/80 εκείνο το σημείο που λέει ότι: «το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν 

περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως», προφανώς δεν το προσέξατε. 

 

Σίγουρα έχει γίνει μια παρανόηση εδώ. Τα κυβικά που είχαμε στην πρώτη κλίμακα με 

το παλιό τιμολόγιο ήταν 150 κυβικά/εξάμηνο. Με το νέο τιμολόγιο είναι 100 

κυβικά/τρίμηνο, δηλαδή μιλάμε για 200κυβικά/εξάμηνο. Άρα έχουμε 50 κυβικά 

επιπλέον στο εξάμηνο. Μπορεί ενδεχομένως κάνοντας ένα ψάξιμο στην Ελλάδα να 

βρείτε κάποια τιμή που θα είναι φθηνότερη από τη δική μας, αλλά τόσα κυβικά στην 

πρώτη κλίμακα και σ’ αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα βρείτε πουθενά. 

 

Γίνεται τεράστια κουβέντα για το που θα βρεθούν τα χρήματα που θα χαθούν από τη 

μείωση του τιμολογίου. Πρώτα απ’ όλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε από τον 

Διευθυντή και άλλους συναδέλφους, δεν υπάρχει πλέον συμμετοχή στα έργα και 

επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι απαραιτήτως καλό, διότι σημαίνει ότι όλη η χώρα 

έχασε χρήματα από το ΕΣΠΑ. 

 

Η μείωση των μισθολογικών δαπανών την οποία υπολογίζει ο Διευθυντής σε 70.000€ 

και κάτι που ενδεχομένως δεν προσέξατε ότι τα κέρδη μας φέτος είναι 68.000€. Εγώ 

δεν θα διαφωνήσω με κάποιες προτάσεις που λένε ότι: τη συντήρηση, τα έργα να την 

αναλάβει κάποιος άλλος φορέας. Το ερώτημά μου είναι, εωσότου τα αναλάβει αυτός ο 

άλλος φορέας τι κάνουμε, πως διαχειριζόμαστε τα πράγματα, ποίες είναι οι ευθύνες μας 

απέναντι στον κόσμο;  

 

Θέλω να κλείσω με το εξής: Η στρατηγική αυτής της επιχείρησης, η θέλησή της και 

πολιτική μας βούληση φαίνεται στο γεγονός ότι: όπου έχουμε τη δυνατότητα να 

δώσουμε νερό από πηγές το δίνουμε σε τιμές φθηνότερες απ’ αυτές που το δίνανε οι 

πρώην Δήμοι. Αυτή είναι η πολιτική της επιχείρησης. Δηλαδή έχοντας μια σχετική 

οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε μελέτες και αξιοποίηση έργων έτσι ώστε όσο 

γίνεται περισσότερα χωριά, περισσότερες περιοχές να παίρνουν πόσιμο καθαρό νερό 

από πηγές και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.  

 

Αυτό βέβαια αγαπητοί συνάδελφοι για να γίνει χρειάζεται μια στρατηγική στόχευση, η 

οποία πέρα από τη δικιά μας πολιτική θέληση, πέρα από το όραμα που έχουμε ο 

καθένας μας για το πώς θα διαχειριστούμε μια περιοχή και τα προβλήματά της, είτε 

λέγεται νερό είτε λέγετε άλλου είδους αξιοποίηση, πέρα δηλαδή από την πραγματική μας 
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θέληση, χρειάζεται να έχουμε και τα όπλα. Τα όπλα είναι μια υγιής επιχείρηση, ένας 

υγιής Δήμος, είναι μια Αυτοδιοίκηση που θα στέκεται στα πόδια της, είναι μια 

Αυτοδιοίκηση που να μπορεί να χρηματοδοτεί μόνη της αν χρειάζεται, μελέτες 

ωρίμανσης έργων για να είναι έτοιμη όταν και εάν τρέξουν Εθνικά ή Ευρωπαϊκά 

χρηματοδοτικά προγράμματα. Στα τελευταία λόγια συγκεντρώνεται όλη μας η σκέψη, 

όχι μόνο για το θέμα του νερού αλλά για την πρόοδο και προκοπή αυτού του τόπου.  

 

Και αν δεν κινηθούμε έχοντας στο μυαλό μας αυτές τις απλές, αλλά βασικές αρχές, που 

μόλις ανέφερα να ξέρετε ότι δεν θα υπάρξει καμία προοπτική και κανένα μέλλον για τον 

τόπο μας. 

 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πιστεύω ότι έδωσα το πολιτικό στίγμα για το πώς κινήθηκε 

όλο αυτό το διάστημα ο Δήμος, αλλά και το πώς θα κινηθεί και παρακαλώ το Σώμα να 

υπερψηφίσει την εισήγηση». 

 

 

Ακολούθησαν δευτερολογίες: 

 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος  Πατσάς Κυριάκος είπε στη δευτερολογία του: «Το 

πολιτικό στίγμα που κατέθεσε ο Δήμαρχος τώρα θα ήθελα να το συμπληρώσει με τα 

νερά του Κισσάβου που μπορούν να δώσουν φτιάχνοντας μία υδρομάστευση και έναν 

αγωγό νερό για όλα τα παράλια. Να το συμπεριλάβει στο πολιτικό του στίγμα.  

Αν αυτό το ξεκινούσαμε από την αρχή δε θα χρειαζόμασταν ούτε τις δεξαμενές στο 

Ρακοπόταμο, ούτε τον έκπτωτο εργολάβο ούτε τίποτα. Βέβαια όλα διορθώνονται αλλά 

δε θα είχαμε φτάσει σ’ αυτό το σημείο.  

Για να έρθει βέβαια το νερό από τον Κίσσαβο στα παράλια θέλει να «σπάσεις αυγά». 

Εκεί φαίνεται η πολιτική βούληση αυτής της Δημοτικής Αρχής και αυτής της 

Επιχείρησης.  

Ζήτησα από τον Διευθυντή, γιατί εγώ τον σέβομαι σαν Διευθυντή, ν’ έρθει μια μέρα να 

πάμε στον Κίσσαβο, όπως το ζήτησα και από τον πρώην Πρόεδρο της ΔΕΥΑ και από 

τον νυν Πρόεδρο της ΔΕΥΑ, για να δούμε μόνο πόσο νερό φεύγει από τον Κίσσαβο και 

πάει όπου θέλει. Το παίρνει ο καθένας αυθαίρετα, χωρίς καμία απόφαση, 

χειροδικώντας, παρανομώντας, βρίζοντας, εκβιάζοντας, σκοτώνοντας μοσχάρια και 

δεν το παίρνουμε εμείς με μία υδρομάστευση. Υπάρχει δίκτυο, που δεν ξέρω σε τι 

κατάσταση βρίσκεται τώρα, με το οποίο είχε τη δυνατότητα η Κοινότητα Ανατολής να 

μεταφέρει νερό από εκεί. Τώρα πιστεύω ότι αυτή η δυνατότητα χάθηκε. 

 

Και τέλος στα χωριά που τυγχάνουν της ελάφρυνσης στην τιμή λόγω των πηγών 

σίγουρα είναι και η Ανατολή, την έχουμε συμπεριλάβει; Δεν την έχουμε. Γιατί;». 

 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στη δευτερολογία του: «Έχει γίνει πάρα πολλή 

κουβέντα για το θέμα. Το έχουμε πει επανειλημμένα θέλουν μια Αυτοδιοίκηση που να 

στηρίζεται στον εαυτό της, στους πόρους κλπ. Καταρχάς δεν υπάρχει Αυτοδιοίκηση 

σήμερα, υπάρχει διοίκηση. Ούτε μια γούρνα δεν μπορεί ν’ ανοίξει ο Δήμαρχος και κάθε 

Δήμαρχος χωρίς την έγκριση του επιτηρητή, ούτε ένα αυλάκι. Άρα η έννοια της 

Αυτοδιοίκησης όπως την ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες έχει τελειώσει. 
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Το μοντέλο αυτής της δημοτικής Αρχής και των περισσοτέρων ότι: δεν διεκδικούμε από 

το Κράτος ο προϋπολογισμός του οποίου είναι τα δικά μας χαράτσια, οι δικοί μας 

φόροι, οι δικοί μας έμμεσοι και άμεσοι φόροι. Η λογική ότι: η τοπική διοίκηση να 

στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις, δηλαδή το να βάζει η κάθε δημοτική αρχή πιο βαθειά 

το χέρι στην τσέπη των δημοτών, στο να εκποιεί και να ξεπουλάει καθαριότητα και 

αύριο – μεθαύριο και τη ΔΕΥΑ, το να γίνουν κι άλλοι τομείς ιδιωτικοί όπως το 

«Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ. αρκεί να κυριαρχήσει αυτή η λογική. Αυτό είναι πολιτική 

απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Δήλωση να λειτουργήσει μ’ αυτόν τον τρόπο. 

 

Επανέρχομαι και λέω ότι η τιμή του νερού είναι απαράδεκτη. Όταν λέτε σεις οι ίδιοι ότι 

η κιλοβατώρα είναι 0,17€ και ζητάτε από τον κόσμο 0,65€. Πόσα είναι τα λειτουργικά 

έξοδα, πόσες είναι οι αμοιβές έξι υπαλλήλων το χρόνο; Να τα βάλουμε όλα κάτω. 

Πόσα είναι ρε παιδιά; Λέμε η τιμή είναι υπερβολική, εγώ ξέρω δεν θ’ αλλάξει μέσα στα 

δημοτικά συμβούλια, θ’ αλλάξει μόνο απ’ την κοινωνία. Ο λαός θα αποφασίσει ν’ 

αλλάξει κι αυτή την πολιτική και άλλες». 

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στη δευτερολογία του: «Είχα πει χάριν 

της συζήτησης «όλα να τα πάρει το Κράτος». Αυτό όμως αγαπητοί συνάδελφοι είναι 

Αυτοδιοίκηση; Αυτή ήταν η Αυτοδιοίκηση που υπήρχε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, 

αυτό ήταν, ότι τα έχει όλα από το Κράτος; Εγώ νομίζω όχι. 

 

Αυτοδιοίκηση σημαίνει ‘Αυτοδιοικούμαι’. 

Νομίζω ότι είναι πολύ ώριμες οι τοπικές κοινωνίες, έχουν την ικανότητα και θέληση να 

κάνουν πραγματική αυτοδιοίκηση.  

 

Δεν ξέρω αν ζούσαμε κάτω από ένα άλλο καθεστώς αν θα ήταν έτσι τα πράγματα και 

αν θα έπρεπε εμείς να έχουμε την επίβλεψη ή την εποπτεία κάποιων πραγμάτων, γιατί 

με την ίδια λογική αφού δεν διαθέτουμε δικό μας προσωπικό και δεν έχουμε οχήματα 

για ν’ αλλάξουμε τους λαμπτήρες και το κάνουμε σε συνεργασία με ιδιώτες αυτό 

θεωρείται ιδιωτικοποίηση; Όχι βέβαια. Ξέρετε τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση; Σημαίνει 

ότι κάποιος άλλος έρχεται και σου επιβάλει, ο ιδιώτης δηλαδή, το πως εσύ θα 

διαχειριστείς τα δρομολόγια, τις συντηρήσεις και βεβαίως το πώς αυτό θα το 

κοστολογήσεις στους πολίτες. Εδώ δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα, αλλά και αν θέλετε 

και από θέση αρχής σ’ αυτό θα ήμουνα αντίθετος, γιατί άρει το νόημα της 

αυτοδιοίκησης, και τη μετατρέπει σε διοίκηση. 

 

Δεν είμαστε ευχαριστημένοι ούτε από τους πόρους αλλά ούτε και τις αρμοδιότητες που 

δόθηκαν στην Αυτοδιοίκηση, αλλά αυτός είναι ο διαρκής αγώνας μας απ’ όποιο 

μετερίζι κι αν βρισκόμαστε. Αυτός είναι ο αγώνας. 

Τι πάει να πει όμως; Ότι εμείς πρέπει να κατεβάσουμε τα χέρια και να πούμε τα 

παρατάμε όλα ας έρθει το Κράτος; Όχι βέβαια. Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες 

πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας και τη δίνουμε καθημερινά. 

 

Χαίρομαι πάρα πολύ που και ο κ. Πατσάς , αν και επί μια οκταετία Δήμαρχος δεν έκανε 

κάτι για την αξιοποίηση των νερών της Ανατολής, επιτέλους μπήκε στη λογική 

αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Για να γίνει αυτό, είτε λέγεται αξιοποίηση των νερών 

του Κισσάβου, είτε λέγεται αξιοποίηση της πηγής ‘Μάνα Νερού’, είτε είναι αξιοποίηση 

του νερού των Νερομύλων πρέπει για την προετοιμασία κάποιος να φροντίσει. Θα μου 
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πείτε λοιπόν ποιος θα φροντίσει για την προετοιμασία αυτών των έργων; Συμφωνούμε 

τουλάχιστον όλοι μας ότι πρέπει να φροντίσει ο Δήμος Αγιάς.  

 

Γνωρίζετε ποια είναι η διαδικασία έκπτωσης ενός εργολάβου από ένα έργο. Θέλω να 

πω ότι ένα έργο που υλοποιείται στα παράλια και αφορά στον αγωγό μεταφοράς νερού 

στο Ρακοπόταμο, είναι ένα έργο που τη Δημοτική Αρχή την πονάει περισσότερο από τον 

καθένα και βεβαίως είναι και ένα βαθύ αγκάθι στα πλευρά της.  

Για να φτάσουμε στο σημείο να δημοπρατηθεί το έργο αυτό κουραστήκαμε πάρα μα 

πάρα πολύ. Ό,τι παρατηρήσεις έγιναν επί της αρχικής μελέτης της ΤΥΔΚ Λάρισας, 

ήμασταν υποχρεωμένοι, αν θέλαμε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο στο 

Περιφερειακό Πρόγραμμα, να τις κάνουμε. Άρα ότι ήταν πέρα από τη δυνατότητα της 

ΤΥΔΚ σαφώς και τα κάναμε με εξωτερικό συνεργάτη, με μελετητή που μας έδωσε την 

καλύτερη τιμή. 

 

Συνοψίζοντας. Η τιμολόγηση η οποία σήμερα κατέβηκε από την επιχείρηση είναι στα 

όρια λειτουργίας της και κρατώντας ένα πάρα πολύ μικρό αποθεματικό έτσι ώστε να 

έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όσους φυσικούς πόρους μπορούμε και βεβαίως 

να είμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από κάμποσα χρόνια να πάνε όσο γίνεται 

περισσότερες Κοινότητες στην τιμολόγηση που έχει το Μεταξοχώρι, οι Νερόμυλοι, το 

Σκλήθρο, που έχει η Καρίτσα. 

Επιμένω και λέω λοιπόν ότι: αυτό το τιμολόγιο θα πρέπει να ψηφισθεί ομόφωνα από το 

Σώμα, έτσι ώστε και ελάφρυνση μεγάλη να τύχουν οι καταναλωτές και να μην 

κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση η λειτουργία της επιχείρησης. 

Σας ευχαριστώ». 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

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

- τις διατάξεις της παρ.1 και 3 του άρθρου 25 του Ν.1069/1980 όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν από την παρ.11 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995, 

- τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1069/1980, 

- την υπ’ αριθμ. 29/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. 

Αγιάς με τίτλο: «Έγκριση  της Τιμολογιακής Πολιτικής 2013 της ΔΕΥΑ Αγιάς», 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων: Πατσά Κυριάκου, Βατζιά 

Αντίγονου, Καψάλη Βασίλειου, Στάθη Νικόλαου, Τριανταφύλλου Αθανάσιου, 

Μαρούδα Ρίζου και Καλαγιά Γρηγόριου 

 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 

 
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.29/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Αγιάς, αναφορικά με «Έγκριση  της Τιμολογιακής Πολιτικής 2013 της ΔΕΥΑ 

Αγιάς», όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. 
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Β. Εγκρίνει τη ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς, ως εξής: 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΙΜΗ €/m
3
 

 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-100 m
3
 0,65 € 

Για κατανάλωση 101-200 m
3
 1,10 € 

Για κατανάλωση 201-….. m
3
 3,00 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m
3
 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 

Για κατανάλωση 1-200 m
3
 0,65 € 

Για κατανάλωση 201-400 m
3
 1,10 € 

Για κατανάλωση 401-….. m
3
 3,00 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 40m
3
 

  

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Για κατανάλωση 1-60 m
3
 0,65 € 

Για κατανάλωση 61-120m
3
 1,10 € 

Για κατανάλωση 121-….m
3
 3,00 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m
3
 

  

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

67%, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, 

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ  

Για κατανάλωση 1-100 m
3
 0,32 € 

Για κατανάλωση 101-200 m
3
 0,55 € 

Για κατανάλωση 201-….. m
3
 1,50 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ /ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m
3
 

  

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ, 

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ, 

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-100 m
3
 0,39 € 

Για κατανάλωση 101-200 m
3
 0,66 € 

Για κατανάλωση 201-….. m
3
 1,80 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m
3
 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

ΣΚΛΗΘΡΟΥ, 

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ,  

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  

Για κατανάλωση 1-200 m
3
 0,39 € 

Για κατανάλωση 201-400 m
3
 0,66 € 

Για κατανάλωση 401-….. m
3
 1,80 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 40 m
3
 

  

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ, 

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ 

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-60 m
3
 0,39 € 

Για κατανάλωση 61-….. m
3
 0,66 € 

Για κατανάλωση 121-….m
3
 1,80 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m
3
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

67%, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, 

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

ΣΚΛΗΘΡΟΥ ΚΑΡΙΤΣΑΣ  

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ,  

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-150 m
3
 0,19 € 

Για κατανάλωση 151-300 m
3
 0,33 € 

Για κατανάλωση 301-….. m
3
 0,90 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΤΡΙΜΗΝΟ 20 m
3
 

  

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ    1,00 €  /τρίμηνο  

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 500,00 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 140,00 € 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ   35,00 € 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 3€/m 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ   100,00 € 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΙΕΣ  150,00 € 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 300,00 € 

ΦΠΑ 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ 

ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 13% 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ  ΕΚΤΟΣ  

ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  23% 

ΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  

 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 

  

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
  6,00€/m

2
 οικοδομής 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ,ΤΚ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΕΛΙΚΑΣ,  ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ , ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3,6€/m
2
 οικοδομής 

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ    35,00€/ανα τρέχων μέτρο 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 
  20,00 €/Βυτίο 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

40% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΚΟΜΕΝΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

ΦΠΑ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
23% 
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  40% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2,5 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΤΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ, 

ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-

ΡΟΥΧΩΝ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΕΣ) 

  

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ: ΜΑΡΤΙΟ,  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ 

 

Γ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης θα έχουν εφαρμογή από την 1/7/2013 και θα 

ισχύουν έως ότου ανακληθούν ή τροποποιηθούν από άλλες αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου ή της ΔΕΥΑ Αγιάς.  

 

Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑ Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Μειοψήφισαν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 

μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, 

Βατζιάς Αντίγονος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος, καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός 

σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩ6Ι-Ψ2Λ


