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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 31-10-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 1
ο
:  Επανέγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2014 (ΑΔΑ: 73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ) απόφασης της 

Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: «Αναπροσαρμογή της υπ’ αριθμ. 51/2013 απόφασης του 

Δ.Σ. περί Κοινωνικού Τιμολογίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».  

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 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 Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος   17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Σιμούλης Θωμάς 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σουλιώτης Θεόδωρος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Μπάτσικας Βασίλειος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

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

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος 

(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 6 

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

Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο 

Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και 

η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης 

τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης..... 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 1
ο
:  Επανέγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2014 (ΑΔΑ: 73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ) απόφασης της 

Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: «Αναπροσαρμογή της υπ’ αριθμ. 51/2013 απόφασης του 

Δ.Σ. περί Κοινωνικού Τιμολογίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Θέτω υπόψη σας την υπ’ αριθμ. 39/2014 (ΑΔΑ: 73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς, που έχει εξής: 

 
«Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ 

Αλέξιος Μπουζούκης για την εισήγηση των θεμάτων και η υπάλληλος Αναγνώστου Χριστίνα για την τήρηση των 

πρακτικών. Ο Διευθυντής εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης περί «Αναπροσαρμογή της 

υπ΄άριθμ 51/2013 απόφασης του ΔΣ περί Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΥΑ Αγιάς» είπε τα εξής : 

 

Με την υπ’ αριθμ. 51/2013 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ εγκρίθηκε το  κοινωνικό τιμολόγιο  ως εξής: 

 

Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία στον Δήμο Αγιάς, με ατομικό εισόδημα έως 3.000,00 ευρώ 

και οικογενειακό έως 6.000,00 ευρώ, να υπάγονται στο διευρυμένο κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο 

προτείνεται να χρεώνεται με κλιμάκωση της κατανάλωσης ανά τρίμηνο ως εξής: 

1-20   κυβικά δωρεάν 

21-100 κυβικά 0,65 ευρώ 

101-200 κυβικά 1,10 ευρώ 

201 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

Τα δικαιολογητικά του κοινωνικού τιμολογίου κάθε χρόνο θα πρέπει να επανυποβάλλονται και θα είναι τα εξής: 

1. Αίτηση 

2. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού 

3. Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης αποδοχών ή σύνταξης (συνταξιούχους) 

4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας 

 

Για τους Επιχειρηματίες του Δήμου μας οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να περιορίσουν την 

κατανάλωσή τους (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης) προτείνονται τρία 

νούμερα παροχών 1,2,3 με διπλάσια και τριπλάσια κλιμάκωση της κατανάλωσης με αναλογικότητα στην 

ελάχιστη χρέωση. 

 

Το επαγγελματικό τιμολόγιο αυτό μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής: 

Νο 1 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 50 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα:  

1-200 κυβικά 0,65 ευρώ 

201-400 κυβικά 1,10 ευρώ 

401 και πάνω 3,00 ευρώ 
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Σελίδα 3 από 6 

Νο 2 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 100 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα:  

1-400 κυβικά 0,65 ευρώ 

401-800 κυβικά 1,10 ευρώ 

801 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

Νο:3 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 150 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα:  

1-600 κυβικά 0,65 ευρώ 

601-1200 κυβικά 1,10 ευρώ 

1200 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

Η επιλογή Νο: 2 και Νο: 3 παροχής σημαίνει την μη δυνατότητα διακοπής εκ μέρους του καταναλωτή της 

υδροδότησης του επαγγελματικού του χώρου. Ισχύς τουλάχιστον για ένα έτος. 

 

Για καταναλωτές με κύρια κατοικία στον  Δήμο Αγιάς  όπου η μεγάλη ποσότητα νερού είναι αδήριτη ανάγκη 

προτείνω το τιμολόγιο να προσαρμοστεί ως εξής: 

Νο 1 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 20 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα: 

 1-100 κυβικά 0,65 ευρώ 

101-200 κυβικά 1,10 ευρώ 

201 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

Νο 2 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 40 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα: 1-200 κυβικά 0,65 ευρώ 

201-400 κυβικά 1,10 ευρώ 

401 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

Νο:3 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 60 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα:  

1-300 κυβικά 0,65 ευρώ 

301-600 κυβικά 1,10 ευρώ 

601 και πάνω 3,00 ευρώ» 

 

Συμφώνα  με  την  υπ’ αριθμ.  263/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η  51/2013 

απόφαση της ΔΕΥΑ προσθέτοντας τα εξής: 

1) Στα δικαιολογητικά να συμπληρωθεί όπου δεν υπάρχει φορολογική δήλωση του αιτούντος θα 

προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ στην οποί θα δηλώνει ότι δεν είναι 

υπόχρεος για την υποβολή φορολογικής δήλωσης 

2) Στην περίπτωση που αναφέρει ότι για καταναλωτές με κύρια κατοικία στον Δήμο Αγιάς όπου η μεγάλη 

ποσότητα είναι αδήριτη ανάγκη….. να διαγραφεί η λέξη κύρια και να ισχύει για όλους τους καταναλωτές. 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος με το υπ’ αριθμ. 917/814521-02-2014 

έγγραφο της δεν ενέκρινε την 263/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επειδή δεν ήταν αυτούσια με την 

51/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς. 

 

Εισηγούμαι όπως με απόφαση σας εγκρίνετε το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Αγιάς όπως ψηφίστηκε με 

την υπ’ αριθμ. 263/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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 Ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Εγκρίνει το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Αγιάς όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ  263/2013 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς. 

2. Την αποστολή της παρούσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς   Ελλάδος για έγκριση 

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Ν4071/2012. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφετε και παίρνει αύξων αριθμό 39/2014.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αγιάς». 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 6 

Μετά τη λήψη της παραπάνω απόφασης η Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς την απέστειλε για έλεγχο νομιμότητας 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας απάντησε στη Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς, με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 

13050/137380/1-8-20014 έγγραφό της, γνωρίζοντάς της ότι η υπ’ αριθμ. 39/2014 (ΑΔΑ: 

73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ) απόφασή της έπρεπε πρώτα να αποσταλεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1069/1980 και στη συνεχεία για τον 

απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητά της. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 137/2014 (ΑΔΑ: 66ΜΞΩ6Ι-ΓΟΤ) ενέκρινε την υπ’ 

αριθμ. 39/2014 (ΑΔΑ: 73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ) του Διοικητικού Συμβουλίου Αγιάς και στη συνέχεια την 

απέστειλε για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με την υπ’ 

αριθμ. 16629/179961/9-10-2014 (ΑΔΑ: 6ΒΔΤΟΡ10-Ζ4Ζ ) απόφασή της, προχώρησε στην ακύρωση 

της υπ’ αριθμ. 137/2014 (ΑΔΑ: 66ΜΞΩ6Ι-ΓΟΤ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2014 (ΑΔΑ: 73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Αγιάς με τίτλο: «Αναπροσαρμογή της υπ’ αριθμ. 51/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί Κοινωνικού 

Τιμολογίου ΔΕΥΑ Αγιάς», κρίνοντας την ως μη νόμιμη, με την αιτιολογία ότι η ελεγχόμενη απόφαση 

λήφθηκε στις 28-8-2014, ημερομηνία κατά την οποία το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για θέματα 

που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με εκείνες 

του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να εγκρίνετε εκ νέου την υπ’ αριθμ. 39/2014 

(ΑΔΑ: 73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: 

«Αναπροσαρμογή της υπ’ αριθμ. 51/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΥΑ 

Αγιάς». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον» κ.  Καλαγιάς 

Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί επανειλημμένα. Έχουμε 

τοποθετηθεί και έχουμε εκφράσει τις αντιθέσεις μας με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ. 

Καταψηφίζουμε την εισήγηση». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», κ. Κασίδας Ιωάννης, 

είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι συνολικές, διότι η διαδικασία της 

κρίσης απασχολεί ευρύτατα λαϊκά στρώματα. Σίγουρα αυτοί που έχουν πρώτοι την ανάγκη είναι οι 

άνεργοι και οι κάτω απ’ τα όρια της φτώχειας. Εμείς γι αυτούς όλους έχουμε συγκεκριμένη πρόταση 

που λέει “μηδενισμός των δημοτικών τελών και φόρων”.  Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να έρθει σε 

ρήξη με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που μας ακύρωσε την απόφαση, ακόμα και με την Κυβέρνηση. 

Αυτό που θέλω να πω τελικά είναι ότι εάν υπάρχει η θέληση να ασκηθεί κοινωνική πολιτική, από τη 

ΔΕΥΑ, θα πρέπει να ασκηθεί συνολικά και να εγκριθεί μια γενικευμένη μείωση 30% ή και 40% 

τουλάχιστον, με ταυτόχρονη απαλλαγή όσων είναι κάτω από το όριο της φτώχιας και όσων είναι 

άνεργοι. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους καταψηφίζουμε». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον» κ.  

Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Θεωρώ το εισόδημα των 3.000,00€ και 6.000,00€ 

ατομικό ή οικογενειακό είναι πολύ λίγο και πρέπει να αυξηθεί. Όπως και να χει όμως εμείς δεν 

συμφωνούμε γενικά με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ και θα καταψηφίσουμε». 
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Σελίδα 5 από 6 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον» κ.  

Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Διαφώνησα και διαφωνώ με τη γενικότερη 

οικονομική πολιτική της ΔΕΥΑ, κατ’ επέκταση και με την ειδική πολιτική περί “κοινωνικού 

τιμολογίου” και την καταψηφίζω». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Εμένα με καλύπτει η μείωση στο τιμολόγιο και θα την 

ψηφίσω αφού υπάρχει η διαβεβαίωση και δέσμευση του Δημάρχου ότι, έχει ληφθεί ή θα ληφθεί 

μέριμνα για τους κατοίκους του Αγιοκάμπου, ώστε να πάψουν τα προβλήματα με την ποιότητα του 

νερού στην παραλία». 

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν μπορούμε να δώσουμε 

νερό δωρεάν. Για να καταλήξουμε στα 20 κυβικά δωρεάν πήραμε στατιστικά στοιχεία των 

καταναλώσεων, δεν το κάναμε τυχαία. Επίσης έχουμε πει επανειλημμένα ότι όταν η επιχείρηση έχει 

κέρδη θα περνούν αυτόματα στους δημότες με μείωση των τελών.  Σκοπός μας είναι τις υπηρεσίες που 

λειτουργούν στο Δήμος μας να μην τις βάζουμε σε κίνδυνο. 

Κάναμε πιστεύω τη σωστή πρόταση και άσχετα με το τι θα ψηφίσει ο καθένα σας, εγώ εκλαμβάνω ότι 

υπάρχει μια θετική πρόθεση απ’ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις όποιες παρατηρήσεις και 

βελτιώσεις που έχουν προταθεί για τα συγκεκριμένα μέτρα, και σας διαβεβαιώνω ότι αν αλλάξουν 

κάποια στοιχεία τα οποία συζητήσαμε, δηλαδή ο μη τεκμαρτός τρόπος αναγωγής των καθαρών εσόδων 

των αγροτών και η μεταφορά τους σε πραγματικά έσοδα, εάν μας δώσουν πράγματι τη δυνατότητα να 

κάνουμε κάποιες βελτιώσεις, να είστε σίγουροι ότι θα τις κάνουμε. Δεν έχουμε εμείς τέτοιου είδους 

ταμπού. Όταν όμως υπάρξει η οικονομική δυνατότητα και η ευκαιρία να πάμε σε μεγαλύτερη γκάμα 

ανθρώπων για το κοινωνικό τιμολόγιο να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. 

Αυτό το οποίο ισχύει και τελειώνω είναι το δίπτυχο. Κανένας κίνδυνος για τη λειτουργία του Δήμου και 

των επιχειρήσεών του και όποιο κέρδος υπάρχει πέρασμα στους πολίτες κατευθείαν ως κοινωνικό 

μέρισμα».  

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα,  

- 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. 263/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΩ6Ι-ΔΒΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 39/2014 (ΑΔΑ: 73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς, 

- το υπ’ αριθ. πρωτ.: 13050/137380/1-8-20014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- ην υπ’ αριθμ. 137/2014 (ΑΔΑ: 66ΜΞΩ6Ι-ΓΟΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 16629/179961/9-10-2014 (ΑΔΑ: 6ΒΔΤΟΡ10-Ζ4Ζ) απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως Περιφέρεις Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων: κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου, Κασίδα Ιωάννη, 

Αναστασίου Ιωάννη, Αράπη Χρήστου, Αντίγονου Βατζιά, Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνας, 

Μασούρα Γεώργιου, Μπεϊνά Αντώνιου, Ολύμπιου Αθανάσιου και Αθανάσιου Τριανταφύλλου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

ΑΔΑ: 7ΟΓΩΩ6Ι-ΔΗ9



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 6 από 6 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 39/2014 ΑΔΑ: 73ΛΞΟΕΚΡ-ΒΧΥ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: «Αναπροσαρμογή της υπ’ αριθμ. 51/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί 

Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΥΑ Αγιάς», όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο 

και αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Κασίδας Ιωάννης, Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης 

Χρήστος, Αντίγονος Βατζιάς, Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), Μασούρας Γεώργιος, Μπεϊνάς 

Αντώνιος, Ολύμπιος Αθανάσιος και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, για τους λόγους που αναφέρονται 

στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: 7ΟΓΩΩ6Ι-ΔΗ9
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