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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 12ης /8-8-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 13ο .- Έγκριση  της  υπαριθμ.32/2011  απόφασης  της  ΔΕΥΑ  Αγιάς 
αναφορικά  με  «Έγκριση τιμολογιακής  πολιτικής  της  ΔΕΥΑ 
Αγιάς»

Αριθμός Απόφασης  197/2011

Στην Αγιά σήμερα την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα  18:30 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.12718/4-8-2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη 
Θεοδώρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  δήμου  και  στον  ειδικό  χώρο 
ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 
και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων 
σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος 10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος 12. Μαρούδας Ρίζος
13. Ξαφάρας Χρήστος 14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σμυρλής Βασίλειος 16. Στάθης Νικόλαος
17. Σιμούλης Θωμάς 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος 20. Τσαγκάλης Αντώνιος
21. Τσιτσές Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γιάνναρος Γεώργιος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος 4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και Εκπροσώπων 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:    

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας 

Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος 
Σπανός  Ιωάννης,  ο  μηχανικός  του Δήμου κος  Τσίπας  Ηλίας  και  ο  γεωπόνος  του 
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  δημοτικοί  υπάλληλοι  Δημηνίκος 
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος αίτηση του κου 
Αντώνιου Μπεϊνά του Κων/νου, κατοίκου Κόκκινου Νερού, με θέμα «Παραχώρηση 
χώρου στη θέση Πλατάνια Κόκκινου Νερού», προτείνοντας αυτή να συζητηθεί, με 
τη  μορφή  του  κατεπείγοντος,  σύμφωνα  με  την  παρ.7  του  άρθρου  67  του  Ν. 
3852/2010,  διότι  η  παραχώρηση  του  χώρου  που  αιτείται  ο  ανωτέρω  αφορά  τη 
διεξαγωγή εκδήλωσης την ερχόμενη Κυριακή 14/8/2011. 
(εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  13ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δημοτικός  σύμβουλος  της δημοτικής παράταξης 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τσιτσές Δημήτριος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) 6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
7. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 8. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
9. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 10. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
11. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 12. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
13. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 14. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
17. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
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Πριν  την  έναρξη  της  συζήτηση  του  θέματος  ζήτησαν  από  τον  Πρόεδρο  να 
τοποθετηθούν οι  παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κος  Πατσάς Κυριάκος που είπε:

 «Είναι  ίσως  ένα  από τα  σοβαρότερα θέματα  που καλείται  να  συζητήσει  μέχρι  
σήμερα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο.  Διαβάζοντας  την  εισήγηση  βλέπω  ότι  υπάρχουν  
αυξήσεις που τις θεωρώ μεγάλες. 

Μπορεί από τη Νομοθεσία να μην επιβάλλεται η διαβούλευση για το θέμα, κρίνω 
όμως ότι θα ήταν φρόνιμο το θέμα να έχει συζητηθεί στα τοπικά συμβούλια και στην  
επιτροπή διαβούλευσης.

Διανύουμε τον όγδοο μήνα και αν θα ψηφίσουμε τώρα για τα νέα τέλη ύδρευσης  
αυτά θα ισχύσουν από την 1 Σεπτεμβρίου αν η απόφαση εγκριθεί ή αν δεν εγκριθεί  
αυτό θα πάει λίγο αργότερα.

Επομένως μιλάμε για μια απόφαση η οποία θα έχει αυτές τις σημαντικές αυξήσεις,  
που  δεν  θα  έχει  περάσει  από  διαβούλευση  και  τέλος  δεν  θα  έχει  συγκεκριμένα  
απολογιστικά στοιχεία

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και το κόστος του ανταποδοτικό. Σήμερα δεν έχουμε  
τα απαραίτητα στοιχεία που θα μας οδηγούσαν στην ορθή κοστολόγησή του. Προτείνω 
να «τρέξει» η χρονιά, να συλλέξουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία της διαχείρισης του 
νερού και να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης στην πρώτη συνεδρίαση του Γενάρη.  
Με  αυτό  τον  τρόπο  θα  είμαστε  πιο  δίκαιοι  και  θα  ξέρουμε  τι  ακριβώς  πρέπει  να  
χρεώσουμε στους συνδημότες μας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάω να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος  Καψάλης Βασίλειος που είπε: 

«Ζητώ  το  λόγω  κύριοι  συνάδελφοι  γιατί  το  θέμα  είναι  σοβαρό  και  θέλω  να  
προσέξουμε ένα πράγμα. Να λάβουμε υπόψη το άρθρο 80 παρ.3 του Καλλικράτη που 
λέει ότι οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων έχουν λόγο και ψήφο  
πάνω σε θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους. Για ένα τόσο σοβαρό όμως θέμα 
κανένας  Πρόεδρος  δεν  έχει  ερωτηθεί,  δεν  έχει  ενημερωθεί  και  κανένα  τοπικό 
συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει.

Οι Πρόεδροι έπρεπε να έχουν κληθεί με δικαίωμα ψήφου, κάτι που δεν έγινε και για  
το  λόγο  αυτό  ζητώ  την  αναβολή  της  συζήτησης  του  θέματος,  η  οποία  αν  
πραγματοποιηθεί και ληφθεί απόφαση εγώ προσωπικά θα την προσβάλλω στα αρμόδια  
όργανα». 

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος  Βατζιάς Αντίγονος που είπε: «Συμφωνώ με 
τους  προλαλήσαντες  και  θεωρώ ότι  μια  τέτοια  τιμολογιακή  πολίτικη  θα  έπρεπε  να 
συζητηθεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης». 

Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε ο Δήμαρχος κ. Αντώνιος Γκουντάρας που είπε:
«Αγαπητοί συνάδελφοι η αναβολή της λήψης απόφασης δεν μπορεί να συμβεί για  

έναν πολύ απλό λόγο. Σήμερα όπως είπε και ο κος Πατσάς διανύουμε τον όγδοο μήνα 
ως Καλλικρατικός Δήμος και ακόμη έχουμε διαφορετική τιμολόγηση για κάθε πρώην 
Δήμο και νυν Δημοτική Ενότητα, άρα μια άνιση τιμολόγηση. 

Από την αρχή οφείλαμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί απέναντι στους δημότες μας  
και απέναντι στους ωφελούμενους από της υποδομές της ύδρευσης, να έχουμε ενιαία  
στρατηγική,  όχι  ανά  τοπική  Κοινότητα  αλλά  ανά  ομάδες  Κοινοτήτων  με  τα  ίδια  
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χαρακτηριστικά στην ύδρευσή τους. Σήμερα στον όγδοο μήνα συνεχίζουμε να έχουμε  
διαφορετική τιμολόγηση δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ των δημοτών μας. Αυτό δεν  
μπορεί να συνεχισθεί.

Επίσης είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχουμε όλα τα συγκριτικά στοιχεία ώστε να 
κοστολογήσουμε  την  ύδρευση  των  Κοινοτήτων  ανά  κατηγορία,  δηλαδή  ύδρευση  με  
πηγές, ύδρευση με πηγές και πομώνες και ύδρευση μόνο με πομώνες.

Αν αναλύσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή την καινούργια τιμολογιακή πολιτική και  
αν  αφαιρέσουμε  από  αυτή  το  80%  που  είμαστε  υποχρεωμένοι  από  το  Νόμο  να  
επιβάλλουμε, η καθαρή χρέωση για ύδρευση θα είναι για ορισμένες περιοχές μειωμένη. 

Συνεχίζοντας  θα  ήθελα  να  σας  γνωρίσω  ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  277  του  
Ν.3852/2010 προβλέπεται έλεγχος επί των εισπράξεων και των εσόδων. Πλέον υπάρχει  
αρμόδιος που κάνει προληπτικό έλεγχο για το τι έχουμε βεβαιώσει, με βάση το Νόμο  
και με το πώς πάει η πορεία των εισπράξεων.

Ειδικά για τον αν θα πρέπει να επιβάλλουμε το τέλος έργων 80% σε όλους, αυτό  
είναι  υποχρέωση  μας  να  το  κάνουμε,  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  βεβαίωσης  και  
είσπραξης των δημοτικών εσόδων των ΟΤΑ που  προβλέπεται  με  τις  διατάξεις  των 
άρθρων 2 έως 4 του νομοθετήματος 356 «περί κώδικα εισπράξεων δημοσιών εσόδων» 
οι  οποίες  έχουν  εφαρμογή  και  για  τα  έσοδα των ΟΤΑ.  Επίσης  σας γνωρίζω ότι  η  
διαδικασία  και  τα  όργανα βεβαίωσης  των  δημοτικών εσόδων,  καθορίζονται  με  τις  
διατάξεις του άρθρου 3 του ΒΔ 1959 , τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ΒΔ 
1958 καθώς και τις διατάξεις του Ν.318/1969. 

Μ’ όλα αυτά θέλω να σας πω ότι όσα επιβάλλονται από το Νόμο και αφορούν  
φόρους και τέλη πρέπει να προβλεφθούν για όλες τις δημοτικές ενότητες, αλλιώς στον  
έλεγχο θα έχουμε πρόβλημα νομιμότητας. Με λίγα λόγια πρέπει σε επόμενη συνεδρίαση 
μας να επιβάλλουμε την επέκταση του 0,5%, 2% και 5% σ’ όλο το Δήμο, καθώς επίσης  
και  τον  καθορισμό  του  Τ.Α.Π.  Επισημαίνω  λοιπόν  ότι  φόροι  και  τέλη  που  είναι  
ψηφισμένα με Νομό δεν έχουμε το δικαίωμα να μην τα επιβάλλουμε, διότι θα πάμε για  
βαριά αμέλεια.

Όπως είχα πει και σε προηγούμενη συζήτηση που αφορούσε τη διευρυμένη ΔΕΥΑ 
Αγιάς, αυτή έχει προχωρήσει ήδη στην ολοκλήρωση της μελέτης του υπόλοιπου δικτύου  
της  Αγιάς,  στην  ολοκλήρωση  της  μελέτης  των  αποχετεύσεων  Μεταξοχωρίου  και  
Στομίου και φυσικά προχωρά κανονικά και γρήγορα το βιολογικό καθαρισμό και την  
αποχέτευση στις ακτές Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κ. Σωτηρίτσας. Επίσης προχωρά σε  
επεκτάσεις δικτύων και φυσικά συνεχίζει την τοποθέτηση νέων παροχών. Ποια πρέπει  
να είναι η πολιτική της; Να συνεχίζει να παρέχει τα ίδια πράγματα σ’ όλους αλλά να  
φορολογεί διαφορετικά;

Το θέμα της ύδρευσης είναι σίγουρα μείζονος και ζωτικής σημασίας, και πιστεύω 
ότι  το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ στο χρόνο που είχε στη διάθεσή του,  με το  
προσωπικό που διαθέτει  και θέλοντας να αντιμετωπίσει  όλες τις ιδιαιτερότητες που  
παρουσιάζει  ο Δήμο μας καταθέτει  την πρόταση της τιμολογιακής πολιτικής της, με  
γνώμονα  την  ισότητα  ανάμεσα  στους  ωφελούμενους,  την  σωστή  συντήρηση  των 
υποδομών,  την  παροχή  ελεγμένου  νερού  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Ε.Ε.  και  την 
κατασκευή επενδυτικών έργων που θα αναβαθμίσουν την περιοχή μας.

Για την Επιτροπή Διαβούλευση, έχω ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο αλλά και  
τα  μέλη  της  Επιτροπής  ότι  αυτή  δεν  υφίσταται  αφού  έχει  προσβληθεί  η  σχετική  
απόφαση της σύστασής της, από τον ανεξάρτητο πλέον δημοτικό σύμβουλο κο Καλαγιά 
και ως εκ τούτου θα πρέπει να λάβουμε νέα απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση μας.

Τέλος για το θέμα του δικαιώματος ψήφου ή μη των Προέδρων των Τοπικών και  
Δημοτικών Κοινοτήτων σας λέω ότι: α) Με βάση το Ν.1069/80 στους Δήμους στους 
οποίους λειτουργούν ΔΕΥΑ για την τιμολογιακή πολιτική αποφασίζουν τα διοικητικά  
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συμβούλια τους και οι αποφάσεις αυτών εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο. β) Το  
συγκεκριμένο  θέμα  της  τιμολογιακής  πολιτικής  αφορά όλο  το  Δήμο,  έχει  οριζόντιο  
χαρακτήρα, έχει να κάνει με μια συνολική στρατηγική και δεν αναφέρεται ειδικά σε 
κάποια από τις Κοινότητες του Δήμου μας. Ως εκ τούτου, όσο αυτό και αν φαίνεται  
παράξενο, οι Πρόεδροι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτά που σας ανέφερα σας καλώ να συζητήσουμε το θέμα της  
τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς, βάζοντας τέλος στις ανισότητες που με την  
εφαρμογή μιας ενιαίας και δίκαιας τιμολογιακής πολιτικής. Σε διαφορετική περίπτωση 
ας τεθεί το θέμα της συζήτησης ή όχι σε ψηφοφορία».

Στη  συνέχεια  και  μετά  από  συζήτηση  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Σώμα  να  ψηφίσει 
σχετικά με τη συζήτηση ή όχι του θέματος.
Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε υπέρ της συζήτησης του θέματος ψήφισαν δέκα 
έξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι και καταψήφισαν οι τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι 
της  μείζονος  μειοψηφίας  κ.κ.  Πατσάς  Κυριάκος,  Βατζιάς  Αντίγονος,  Καψάλης 
Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον Διευθυντή  της  ΔΕΥΑ 
Αγιάς  κο  Μπουζούκη  Αλέξιο ο  οποίος  εισηγούμενος  το  θέμα  έθεσε  υπόψη  του 
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Αρχικά και  πριν  περάσουμε στα θέματα  θα μου επιτρέψετε  να  κάνω μία  σύντομη  
αναφορά στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης μία αναφορά που θα έχει  
ως στόχο την καλύτερη ενημέρωσή σας σε αυτό το θέμα.
Οι  ΔΕΥΑ  προσφέρουν  το  πολυτιμότερο  κοινωνικό  αγαθό  παρέχοντας  υπηρεσίες  
υψηλού  επιπέδου  στο  μισό  πληθυσμό της  χώρας.  Συμμετέχουν  μ’  αυτόν  τον  τρόπο 
ουσιαστικά στην οικονομική  ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών έχοντας ως πρώτιστο  
μέλημα  την  παροχέτευση  πόσιμου  υγιεινού  νερού  με  σεβασμό  πάντοτε  στο  φυσικό  
περιβάλλον.
Ο  ιδρυτικός  Νόμος  των  Επιχειρήσεων  αυτών  είναι  ο   1069/80  και  οι  τυχόν 
τροποποιήσεις αυτού. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτό τον Νόμο οι ΔΕΥΑ αποτελούν νομικά  
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες  
της ιδιωτικής οικονομίας. Αρμοδιότητά τους είναι η μελέτη συντήρηση εκμετάλλευση 
διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 
υδάτων καθώς επίσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς  
τους.
 Επίσης αντικείμενο των ΔΕΥΑ είναι δυνατόν να αποτελέσουν:
1. Η διαχείριση των δικτύων άρδευσης
2. Η συγκέντρωση μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων.
3. Η μελέτη κατασκευή συντήρηση εκμετάλλευση επίβλεψη διοίκηση και λειτουργία  

των δικτύων φυσικού αερίου σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
4. Η εμφιάλωση και εμπορία νερού.
5. Η  διαχείριση  αξιοποίηση  και  εμπορία  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  που  

προέρχονται  από  το  αντικείμενο  δραστηριότητας  των  ΔΕΥΑ  σύμφωνα  με  την  
κείμενη νομοθεσία.

Διοικείται από διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από  πέντε έως έντεκα μέλη  
και οι αρμοδιότητες αυτού αναφέρονται εκτενέστερα στον 1069/80.
Πόροι της Επιχείρησης σύμφωνα με τον Νόμο είναι:
1. το  ειδικό  τέλος  80%  για  την  μελέτη  και  κατασκευή  έργων  υδρεύσεως  και  

αποχετεύσεως.
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2. Το ειδικό τέλος 3% εξ οικοδομών το οποίο αντικαταστάθηκε με ισοδύναμο πόρο  
από τον τακτικό προϋπολογισμό της κεντρικής διοίκησης.

3. Το τέλος συνδέσεως με το δίκτυο αποχέτευσης.
4. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης.
5. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
6. Το τέλος χρήσεως υπονόμου.
7. Η αξία του καταναλισκόμενου νερού.
8. Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή.
9. Η δαπάνη μετατοπίσεως αγωγών διακλαδώσεων ή άλλων συναφών εργασιών.
10. Οι συνεισφορές τρίτων προς εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων.
11. Οι επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
12. Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής και
13. Δάνεια κληρονομιές δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις. 
Σε  ότι  αφορά  τα  τέλη  ο  νομοθέτης  δεν  βάζει  περιορισμούς,  απεναντίας  δίδει  την  
διακριτική ευχέρεια στα διοικητικά συμβούλια των Επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση  
στα Δημοτικά Συμβούλια να προσαρμόζουν τα τιμολόγια ανάλογα με τις απαιτήσεις οι  
οποίες υφίστανται σε κάθε περιοχή υπό το καθεστώς της ανταποδοτικότητας.
Εκτός αυτού η επιβολή του ειδικού τέλους 80% καθίσταται υποχρεωτική.  Και αυτό 
διότι ο νομοθέτης προβλέπει την απροθυμία των τοπικών αρχόντων στην όχι σωστή  
τιμολόγηση  του  νερού  ή  στην  επιλογή  εκείνη  που  εξυπηρετεί  καθαρά  πολιτικούς  
σκοπούς και στόχους. Και βέβαια αυτό είναι σήμερα επίκαιρο από την κατάσταση που  
επικρατεί στις περισσότερες ΔΕΥΑ και στους Δήμους που έχουν βυθιστεί σε οικονομικό  
μαρασμό διότι κάποιοι δεν προέβλεψαν το μέλλον. Το μεγαλύτερο παράδειγμα σ’ αυτό 
είναι  ότι  πολλές  ΔΕΥΑ  και  πολλές  εξ’  αυτών  μεγάλου  μεγέθους  δεν  μπορούν  να  
εισπράξουν την κρατική επιχορήγηση διότι έχουν οφειλές προς το ΙΚΑ.
Βρισκόμαστε σε μία περιοχή συνεχώς αναπτυσσόμενη η οποία εκτείνεται από τα όρια 
της Μαγνησίας μέχρι σχεδόν την κοιλάδα των Τεμπών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι  
το  μέγεθος  είναι  αρκετά  μεγάλο  οι  απαιτήσεις   διευρύνονται  και  οι  ανάγκες  σε  
επενδύσεις όσον αφορά τη ύδρευση και την αποχέτευση συνεχώς μεγαλώνουν.
Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι ΔΕΥΑ θέλουμε. Θέλουμε μία Επιχείρηση η οποία θα  
έχει  ως  αντικείμενο  την  συντήρηση  των  υπαρχόντων  δικτύων  χωρίς  προοπτικές  
αναπτυξιακές χωρίς να έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει έργα ουσιαστικά για  
την περιοχή? Ή Θέλουμε μία Επιχείρηση δυναμική που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο  
για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Οι επενδύσεις  που έγιναν ή που πρόκειται  να γίνουν στο μέλλον έχουν το ανάλογο 
οικονομικό  κόστος  είτε  αφορούν  αυτοχρηματοδότηση  έργων  είτε  αφορούν  βεβαίως 
ευρωπαϊκά προγράμματα.  Η συμμετοχή των Επιχειρήσεων αναφέρω ενδεικτικά στα 
έργα που είναι ενταγμένα  σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι 13 %. Πχ. Σε ένα έργο 
προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ  πρέπει να βγουν από το ταμείο μιας ΔΕΥΑ 130.00,00 
ευρώ.
Η σωστή τιμολογιακή πολιτική επίσης από τις  ΔΕΥΑ θέτει   τις βάσεις  ορθολογικής  
διαχείρισης των υδάτινων πόρων και είναι  αποτρεπτικός παράγων κατασπατάλησης 
του πόσιμου νερού.
Η τιμολόγηση  των τελών είναι πάντα ένα δύσκολο κομμάτι για ένα Διοικητικό και ένα  
Δημοτικό Συμβούλιο διότι η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί τις όποιες αυξήσεις σε  
τέλη φοροεισπρακτική πολιτική.
Έχουμε επομένως δύο επιλογές: η μία είναι η συγκράτηση του τιμολογίου σε επίπεδα  
χαμηλά γεγονός το οποίο θα σημάνει  την ύφεση στην ανάπτυξη της Επιχείρησης με την 
περικοπή δαπανών σε νέες επενδύσεις. Ο άλλος δρόμος είναι η ορθολογική διαχείριση  
στην  αύξηση  του  τιμολογίου  η  οποία  βεβαίως  περνά  μέσα  από  τις  οικονομικές  
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καταστάσεις  μέσα από τις πραγματικές δαπάνες για τις συντηρήσεις αντικαταστάσεις  
επεκτάσεις δικτύων και τις ανάγκες σε επενδύσεις.
Οι  δύο  αυτές  πολιτικές  επιλογές  έχουν  ένα  κοινό  χαρακτηριστικό.  Είναι  βαθύτατα 
κοινωνικές  με  μία βασική διαφορά.  Η πρώτη κρατά την Επιχείρηση σε ύφεση  που  
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια για επενδύσεις.
Η  δεύτερη  μας  καθιστά  δυναμικούς  σε  νέα  έργα  δρομολογεί  τις  απαραίτητες  
προϋποθέσεις  ανάπτυξης  σε  βασικές  υποδομές  οι  οποίες  θεωρούνται  άκρως 
απαραίτητες για την οικονομική ευημερία μιας τοπικής κοινωνίας.
Ποια λοιπόν πολιτική θα ακολουθήσετε? Ποιες είναι οι προτεραιότητες τις οποίες θα  
θέσουμε ώστε η τιμολόγηση να έχει  και την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση? Στο  
ερώτημα  βεβαίως  υπάρχει  απάντηση.  Και  αυτή  είναι  ότι  το  κοινωνικό  όφελος  
μεγιστοποιείται όταν υπάρχει ανάπτυξη. Και ανάπτυξη δίχως νερό δεν υφίσταται.
Το μοντέλο τιμολόγησης το οποίο ψηφίστηκε από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και σήμερα έρχεται  
για  έγκριση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  ένα  πετυχημένο  μοντέλο  μεσαίας  
τιμολόγησης  που  δεν  επιβαρύνει  τους  δημότες  το  οποίο  εφαρμόστηκε  στην  ΔΕΥΑ 
Μελιβοίας και έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όπως επενδύσεις  είτε μέσα από 
ευρωπαϊκά προγράμματα είτε με έργα αυτοχρηματοδοτούμενα. Έφερε την Επιχείρηση  
στην Καλλικρατική ΔΕΥΑ με κέρδη της τάξης των 45.000,00 ευρώ. Η αντίστοιχη ΔΕΥΑ 
Αγιάς έρχεται στην Καλλικρατική ΔΕΥΑ με ζημιές της τάξης των 171.000,00 ευρώ τα  
οποία  στην  πραγματικότητα  είναι  270.000,00  ζημιές  σύμφωνα  με  την  έκθεση  των  
ορκωτών λογιστών. 
Η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών μέσα από τους ισολογισμούς των 
Επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούσαν στους πρώην Δήμους θα πρέπει να είναι η βάση  
για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί στην νέα Καλλικρατική ΔΕΥΑ.
Το τιμολόγιο της πρώην ΔΕΥΑ Μελιβοίας έχει αρχή και συνέπεια στην διάρκεια των  
ετών. Και η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. 
Η τιμολόγηση δεν περιλαμβάνει πάγια χρέωση ενός ποσού όπως συνήθως συμβαίνει  
στις περισσότερες ΔΕΥΑ αλλά ελάχιστη κατανάλωση 120 κυβικών το έτος τα οποία  
επιμερίζονται σε τέσσερα τρίμηνα των 30 κυβικών από τα οποία το πρώτο και τρίτο  
τρίμηνο λειτουργούν και ως έναντι κατανάλωσης διαφοροποιημένο  με τα τιμολόγια της  
πρώην ΔΕΥΑ Αγιάς στο οποίο υπήρχε πάγια χρέωση 18,00 ευρώ το έτος συν το ΦΠΑ  
και  των  πρώην  Δήμων οι  οποίοι  δεν  είχαν  ΔΕΥΑ και  χρέωναν  πάγιο  τέλος  στην  
ύδρευση. 
Έκδοση  τεσσάρων  λογαριασμών  κατ’  έτος  και  συγκεκριμένα  Μάρτιο,  Ιούνιο,  
Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.
Λογαριασμός  Μαρτίου  έναντι  κατανάλωσης  με  χρέωση  τριάντα  (30)  κυβικά  μέτρα  
νερού  σε  κατοικίες,  οικόπεδα  και  πενήντα  (50)  κυβικά  μέτρα  νερού  για  τις  
επαγγελματικές στέγες.
Λογαριασμός Ιουνίου εκκαθαριστικός με βασική χρέωση πάντα τα τριάντα (30) κυβικά  
μέτρα νερού ως ελάχιστη κατανάλωση στις κατοικίες και στα οικόπεδα και τα πενήντα 
(50) κυβικά μέτρα νερού ως ελάχιστη κατανάλωση στις επαγγελματικές στέγες.
Με αντίστοιχο τρόπο θα εκδίδονται και οι λογαριασμοί του δευτέρου εξαμήνου δηλαδή  
έναντι  κατανάλωσης λογαριασμός Σεπτεμβρίου και εκκαθαριστικός λογαριασμός τον  
Δεκέμβριο.
Η κατανάλωση στην ύδρευση θα είναι κλιμακωτή όπως αναγράφεται στην απόφαση του  
διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς και έχει ως εξής: 

Κατοικίες:
1-150        κυβικά
151-500    κυβικά
501-….     κυβικά

0,50 ευρώ
1,00 ευρώ
2,00 ευρώ
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Επ. Στέγες :

1-300        κυβικά
301-600    κυβικά
601-….     κυβικά

0,50 ευρώ
1,00 ευρώ
2,00 ευρώ

Οικόπεδα : 1.60 κυβικά
61-… κυβικά

0,50 ευρώ
2,00 ευρώ

Οι Τοπικές Κοινότητες Σκλήθρου, Παλαιοπύργου,  Καρίτσας και Νερομύλων οι οποίες  
υδροτούνται  από πηγές  και  δεν  επιβαρύνουν  την  ΔΕΥΑ με   λειτουργικά  έξοδα που 
αφορούν αντλιοστάσια θα χρεώνονται το ανωτέρω τιμολόγιο μειωμένο κατά 40%.
Στο ανωτέρω τιμολόγιο προστίθεται το ειδικό τέλος υπέρ έργων σε ποσοστό 80% και ο  
συντελεστής Φ.Π.Α.
Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης: 6,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά τετραγωνικά  
μέτρο οικοδομής.
Δαπάνη διακλάδωσης με το δίκτυο αποχέτευσης 35,00  ευρώ ανά τρέχον μέτρο πλέον 
Φ.Π.Α. 
Τέλος χρήσης υπονόμου ορίζεται σε ποσοστό 60% επί της  κατανάλωσης του νερού 
πλέον Φ.Π.Α. από 1/1/2012.
Τέλος  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  ύδρευσης  500,00  ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α.  για  τους  
παραλιακούς οικισμούς και 140,00 ευρώ για τις υπόλοιπες κοινότητες.
Τέλος συντήρησης υδρομέτρου 4,00 ευρώ το έτος πλέον Φ.Π.Α.
Επεκτάσεις  αγωγών ύδρευσης στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές 3,00 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α. το τρέχον μέτρο  για κάθε νέα σύνδεση.
Δαπάνη ελέγχου υδρομετρητή 100,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων 20,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Τέλος επανασύνδεσης παροχών 35,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Εγγύηση υδρομετρητή για ενοικιαζόμενα καταστήματα 300,00€ και για ενοικιαζόμενες  
κατοικίες 150,00€.
Οι  δημότες:  με  ειδικές  ανάγκες,  με  αναπηρία  σε  ποσοστό  67%,  οι  πολύτεκνοι,  οι  
νεφροπαθείς, οι έχοντες μεσογειακή αναιμία και τα ποιμνιοστάσια θα συμμετέχουν στα 
τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε ποσοστό 50%.
Επίσης στους οικισμούς που έχουν μεικτό σύστημα ύδρευσης θα υπάρχει τη χειμερινή  
περίοδο μείωση 20% στο τιμολόγιο πέραν τη βασικής κατανάλωσης των 60Μ3.
Πάντοτε η τιμολόγηση ενός αγαθού περνά μέσα από οικονομικές καταστάσεις και η  
τιμή του διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς (προσφορά και ζήτηση).  
Η διαμόρφωση της τιμής του νερού όμως είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που έχει  να  
κάνει με πολλούς παράγοντες.
Το πρώτο πράγμα το οποίο κατά την γνώμη μου, που θα πρέπει να προσμετράται και  
σύμφωνα με την οδηγία 60/2000 είναι το περιβαλλοντικό κόστος. Οι φυσικοί πόροι δεν  
είναι  ανεξάντλητοι  και  πρέπει  να  παραδοθούν  στις  επόμενες  γενεές  όπως  ακριβώς 
παρελήφθησαν.  Η  κουλτούρα  νερού  διαπερνώντας  την  ελληνική  κοινωνία   θα 
διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το σημαντικότερο φυσικό αγαθό για τους  
ανθρώπους το νερό, να περάσει στις επόμενες γενεές με επάρκεια και ποιότητα.
Η δεύτερη παράμετρος η οποία προσμετράται στην διαμόρφωση της τιμής του νερού  
είναι το λειτουργικό κόστος, το οποίο βέβαια μπορούμε να το υπολογίσουμε κατά την  
διάρκεια μιας χρήσης (ενός έτους).
Η Τρίτη παράμετρος έχει να κάνει με τις ανάγκες σε  επενδύσεις οι οποίες θεωρούνται  
απαραίτητες για την ανάπτυξη του Δήμου μας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώην ΔΕΥΑ Μελιβοίας μόνο το λειτουργικό κόστος που  
αφορά την άντληση του νερού στα τιμολογηθέντα κυβικά ανέρχεται ανά κυβικό σε 0,33 
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ευρώ. Τα επιπλέον 0,17 ευρώ πρέπει να καλύπτουν τις επιπλέον λειτουργικές δαπάνες  
της Επιχείρησης που αφορούν μισθοδοσία, έξοδα συντήρησης, υλικά κλπ.
Μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΑ έχω πάρει τα στοιχεία 20 ΔΕΥΑ με πληθυσμό 
10.000 κατοίκους, στοιχεία που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική του 2007 και αυτό  
γιατί τότε ήταν η τελευταία μελέτη που έγινε και θέλω να σας παρουσιάσω τους μέσους  
όρους αυτών των ΔΕΥΑ που αφορά τη χρέωση για τα 20, 50 ,100 .
Ο Μ.Ο. αυτών των 20 ΔΕΥΑ είναι για τα 20Μ3 στα 29,52€, για τα 50Μ3 στα 68,63€ 
και για τα 100Μ3 στα 159,84€. Η τιμολογιακή πολιτική που προτείνουμε εμείς για το  
2011 έχει τους εξής μέσους όρους:
α) για τα 20 Μ3 στα 34,17€ συμπεριλαμβανομένου του τέλους αποχέτευσης και χωρίς  
αυτό στα 27,00€.
β) για τα 50 Μ3 στα 71,30€ συμπεριλαμβανομένου του τέλους αποχέτευσης και χωρίς  
αυτό στα 64,00€.
γ)  για  τα  100 Μ3 στα  142,60€  συμπεριλαμβανομένου  του  τέλους  αποχέτευσης  και  
χωρίς αυτό στα 120,00€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλώ για την έγκριση της απόφασης του Δ.Σ.»

Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κος  Πατσάς Κυριάκος που είπε:

«Όπως είπα και στην αρχή της συνεδρίασης οι αυξήσεις είναι μεγάλες.
Η μείωση του ποσοστού 20% για τους ορεινούς οικισμούς και θα αναφερθώ στην  

Ανατολή γιατί ξέρω τα δεδομένα, είναι λίγη και δεν την καλύπτει.
Επίσης ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχουν χωριά στα οποία δεν θα γίνουν ποτέ έργα  

αποχέτευσης. Δεν ήταν δυνατό να διαχωριστεί το τιμολόγιο της ύδρευσης μ’ αυτό της  
αποχέτευσης;

Τέλος θεωρώ, παρά την ανάλυση που έκανε ο κος Διευθυντής, ότι οι αυξήσεις που  
προβλέπονται για κάποιες δημοτικές ενότητες είναι υπερβολικές, χωρίς να έχουμε μπει  
σε   λεπτομερή  ανάλυση  των  δεδομένων.  Γι  αυτό  και  για  τους  λόγους  που  έχω 
προαναφέρει στην αρχή της συνεδρίασης δεν θα ψηφίσω την έγκριση της απόφασης της  
ΔΕΥΑ Αγιάς».

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 
Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε:

«Άκουσα με προσοχή την τοποθέτηση του Διευθυντή και του Δημάρχου βέβαια.
Υπάρχει ανάπτυξη και το ερώτημα είναι για ποιόν γίνεται, από ποιόν γίνεται και  

ποιος την πληρώνει.
Βεβαίως  έχουμε  διαφορετική  θεώρηση  των  πραγμάτων  πάνω  σ’  αυτό,  όμως  

πιστεύουμε  ότι  αυτοί  που πληρώνουν την όποια ανάπτυξη γίνεται,  σε  εισαγωγικά ή 
χωρίς, είναι οι δημότες του Δήμου Αγιάς. Και το πληρώνουν πολύ περισσότερο σήμερα  
σε μια οικονομική συγκυρία, που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, γιατί μπορεί να φαίνεται  
χωριστό το ένα από το άλλο, αλλά δεν είναι έτσι. 

Δεν είναι ότι σήμερα υπάρχει μια τεράστια αύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Αγιάς,  
αλλά ότι αυτό είναι απόρροια μιας αύξησης στη φορολογία, μιας αύξησης στο ΦΠΑ,  
που από την 1η Σεπτέμβρη θα πάει στο 23% στα είδη πρώτης ανάγκης, είναι η αύξηση  
του κόστους ζωής και φυσικά διότι είμαστε αγροτική περιοχή είναι οι χαμηλές τιμές  
πώλησης των αγροτικών προϊόντων. 

Μ’ αυτά θέλω να πω ότι  η αύξηση στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑ εντάσσεται  σ’ ένα  
γενικότερο σχέδιο,  σε  μια οικονομική συγκυρία,  σε  μια κρίση που την πληρώνουμε  
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συνεχώς και στο τέλος θα φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα 
μπορούν να πληρώσουν ούτε το νερό. Και φυσικά δεν μιλάω γι αυτούς που θεωρούνται  
«έξυπνοι» και δεν πληρώνουν, ενώ έχουν τη δυνατότητα, σε μια δημοτική επιχείρηση.  
Μιλάω για τον κόσμο που πλέον σήμερα αδυνατεί να πληρώσει τη ΔΕΗ, 250.000,00€  
λέει η ΔΕΗ, υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί και δεν θα πληρώσει και το νερό, γιατί  
είναι ακριβό και σήμερα γίνεται ακριβότερο, γιατί γίνεται μεγάλη αύξηση. Μην ξεχνάτε  
ότι είμαστε αγροτική περιοχή με συνταξιούχους των 250,00€ των 300,00€.

Ανεξάρτητα με τα επιχειρήματα και για το πως θέλει να το ντύσει η δημοτική Αρχή,  
ή  αύξηση  είναι  τεράστια  και  σε  ορισμένα  χωριά  είναι  στον  υπερθετικότερο  βαθμό 
τεράστια. Παράδειγμα ο Δήμος Λακέρειας που ήταν Δήμος πέντε Κοινοτήτων, πλήρωνε  
στο μεγαλύτερο ποσοστό 37.00€ το χρόνο μαζί με την κατανάλωση. Τώρα θα κληθούν,  
οι κάτοικοί του, χωρίς κατανάλωση να πληρώσουν 70,00€. Μόνο από κει προκύπτει  
μια αύξηση 100%., μόνο απ’ το πάγιο. Δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά. Πρέπει να  
λάβουμε υπόψη σε τι χωριά αναφερόμαστε.

Βεβαίως  και  πρέπει  να  γίνει  μια  προσπάθεια  ορθολογισμού  στην  τιμολογιακή  
πολιτική, αφού είμαστε ενιαίος Δήμος και θα πρέπει να υπάρξει ενιαίο τιμολόγιο, όμως  
υπάρχουν ορεινά χωριά που το χειμώνα θα έχουν ανοιχτή τη βρύση για να μην παγώσει  
και αυτό σημαίνει κατανάλωση, που δεν μπορούν να πληρώσουν. Πως ο συνταξιούχος  
του ΟΓΑ θα πληρώσει αυτή την αύξηση και τι να πρωτοκαλύψει; Το καταλαβαίνετε ότι  
θα δημιουργηθεί πρόβλημα και το ξέρετε αυτό.

Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση» και λέω εμείς διότι δρούμε και μιλάμε συλλογικά θα  
το αντιπαλέψουμε. Ξέρουμε ότι είναι απόφαση και θα είναι απόφαση. Αλλά είναι άδικη  
απόφαση, είναι ανάλγητη στις σημερινές συνθήκες. Πρέπει να παίρνουμε υπόψη ότι δεν  
ζούμε ούτε στο 2000, ούτε στο 2005 ή 2010. Πρέπει να παίρνουμε υπόψη το τι έρχεται  
μπροστά μας, που για όλο τον κόσμο είναι σοβαρό.

Ο κος Διευθυντής και ο Δήμαρχος τόνισαν ότι το νερό είναι αγαθό, αλλά το έθεσαν  
μόνο θεωρητικά. Στην ουσία το έχουμε κάνει εμπόρευμα και μάλιστα πανάκριβο. Εμείς  
δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει. Γιατί το νερό είναι η  
αρχή και θα φέρει αύριο τα παιδιά που πρέπει να μετακινηθούν στα σχολεία και τα  
έξοδα μετακίνησής τους θα τα επιβαρυνθούμε εμείς οι δημότες. Θα φέρει τα υπόλοιπα  
ανταποδοτικά τέλη, φωτισμό κλπ. Δεν γίνεται. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και η αύξηση  
είναι τεράστια.

Φυσικά  εμείς  ως  «Λαϊκή  συσπείρωση» θα καταψηφίσουμε  και  σας  λέω ότι  θα  
κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, θα ενημερώσουμε τον κόσμο γι αυτή τη μεγάλη αύξηση 
που υπάρχει στο νερό, με την προοπτική να την ανατρέψουμε».

Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας κος Συρακούλης Γεώργιος 
που είπε:

«Εγώ θα ήθελα να παρατηρήσω ότι: το μειωμένο τιμολόγιο που αφορά τα χωριά με  
νερό από πηγή και πομώνα πρέπει να ισχύσει στην Δήμητρα και Αμυγδαλή, τα οποία  
υδρεύονται και από πηγές».

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κος Μαυρογιάννης Αντώνιος που είπε:
 «Εγώ θα ήθελα να προτείνω να γίνει καταγραφή στη δημοτική Κοινότητα Αγιάς και  

στις τοπικές Κοινότητες, των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και με  
νέα απόφαση της ΔΕΥΑ αυτά να απαλλαγούν εντελώς από το τέλος ύδρευσης».

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κος Αργυρούλης Ιωάννης που είπε:
 «Εγώ  θα  ήθελα  να  προτείνω  στις  κατηγορίες  που  ελαφρύνονται  από  την  

οικονομική πολιτική να ενταχθούν και οι τρίτεκνοι, αφού ο Νόμος δεν ξεκαθαρίζει αν  
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θεωρούνται πολύτεκνοι ή όχι, επίσης θέλω να επισημάνω πως όταν η πρώην ΔΕΥΑ 
Αγιάς πήρε απόφαση – με πρόεδρο τον κύριο Καψάλη – αυξάνοντας το νερό 100%  
ήταν  εντελώς  άδικο  για  τον  Αετόλοφο,  αφού  στο  Χωριό  μου  είχαν  γίνει  όλες  οι  
υποδομές».

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας κος Βασίλειος Λέτσιος 
που είπε:

«Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς θα ήθελα να διευκρινίσω 
μερικά πράγματα και συγκεκριμένα ότι: 

α) ουδέποτε τέθηκε θέμα τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και αν γράφετε  
έτσι στην απόφαση είναι εκ παραδρομής. Τα 100,00€ αφορούν την εύρυθμη λειτουργία  
του έργου της αποχέτευσης, για την οποία απαιτείται η κατασκευή 75 ακόμη φρεατίων  
και για το σκοπό αυτό αποφασίσθηκε η επιβολή έκτακτης εισφοράς των 4 δόσεων των  
25,00€  που  αφορά  αυτούς  που  έχουν  συνδεθεί  μέχρι  σήμερα  και  αυτούς  που  θα 
συνδεθούν μέχρι 31-12-2011. Σ’ αυτούς που έχουν καταβάλλει τέλος σύνδεσης το ποσό 
της εισφοράς θα συμψηφισθεί, ώστε να μην υπάρχει αδικία.

β) Επειδή συζητάμε για οριζόντια δράση και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων της  
ΔΕΥΑ καλό θα ήταν στην απόφαση να ομαδοποιηθούν οι κατηγορίες ως εξής:

Στους οικισμούς που υδρεύονται μόνο με νερό πομώνας θα ισχύσει αυτούσιο το  
τιμολόγιο που κατατέθηκε και περιλαμβάνεται στην εισήγηση του Διευθυντή της ΔΕΥΑ  
Αγιάς.

Στους  οικισμούς  που  υδρεύονται  μόνο  με  νερό  πηγής  θα  ισχύσει  το  ανωτέρω 
τιμολόγιο μειωμένο κατά 40%.

Στους οικισμούς που υδρεύονται με μεικτό σύστημα, δηλαδή νερό από πομώνα –  
πηγή θα ισχύσει το ανωτέρω τιμολόγιο μειωμένο κατά 20%».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος  Καψάλης Βασίλειος που είπε: 

«Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς καταψήφισα την εισήγηση  
για τους λόγους που αναφέρω στην απόφαση της ΔΕΥΑ Αγιάς και οι οποίοι θέλουν να  
καταγραφούν αυτολεξεί και στην παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:
«Δεν ψηφίζω την εισήγηση για αύξηση των τελών σε ύδρευση και αποχέτευση στο Δήμο  
Αγιάς  γιατί  σήμερα  επιχειρείται  μια  αδικαιολόγητη  και  άνευ  προηγουμένου  αύξηση 
τελών στο Δήμο μας. Αν αυξήσουμε τόσο πολύ τα τέλη φαντάζεστε ποιο θα είναι το 
αποτέλεσμα; Δεν φθάνουν για τους Δημότες μας τα βάρη που τους φορτώνει η πολιτική  
σκηνή υπό την πίεση της τρόικας.
Βρισκόμαστε  σε  δύσκολη  οικονομική  και  κοινωνική  συγκυρία,  φθάνει  για  τους  
συνδημότες μας  η ανεργία, η αύξηση των καυσίμων της φορολογίας η απαξίωση της  
εργασίας και των κόπων τους , η μείωση των συντάξεων η απόγνωση και η καταιγίδα  
των προβλημάτων που καλούνται να επιλύσουν να αντεπεξέλθουν και παρόλα αυτά να  
συνεχίσουν να ονειρεύονται για την ζωή.
Εμείς  με  την  αύξηση  των  τελών  θα  τους  δώσουμε  την  καθοριστική  βολή  και  θα  
μείνουμε  στην  ιστορία  ως  πολιτικά  και  κοινωνικά  ανάλγητοι!  Άλλωστε  τα  τέλη  
ύδρευσης είναι  ανταποδοτικά τι  άλλαξε από χθες  μέχρι  σήμερα που να δικαιολογεί  
τέτοιες αυξήσεις; 
Η ΔΕΥΑ Μελίβοιας κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρού της για το χρόνο 2009 έκλεισε  
θετικά  45.000€  περίπου,  η  ΔΕΥΑ Αγιάς  (πρώην)  είναι  μια  ή  άλλη  κατά  τη  λαϊκή  
έκφραση. Δεν υπάρχει με την εισήγηση εξορθολογισμός, πήρατε ως βάση το ακριβότερο  
τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜ και τους πετάτε όλους στην οροφή, στο ακριβότερο. Δεν ψηφίζω  
την εισήγηση, είμαι  αντίθετος  με την αύξηση των τελών σε ύδρευση – αποχέτευση,  
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καλώ τους πολίτες σε επαγρύπνηση και θα προσπαθήσω να τους πείσω ότι η αύξηση  
είναι πέρα για πέρα άδικη.
Προτείνω επειδή η ΔΕΥΑΑ δεν έχει σαφή οικονομική εικόνα (έσοδα - έξοδα) για τις  
Δημοτικές Ενότητες Λακέρειας και Ευρυμενών:
1. Να κάνουμε Καλλικράτη και στα νερά, σύνδεση των δικτύων και η περίσσεια νερού  

να μην πάει χαμένη όπως γίνεται σήμερα στις Τ.Κ. Νερόμυλων –Μεταξοχωρίου  
-Πρινιάς- Καρίτσας.

2. Να κινήσουμε διαδικασία  οικειοποίησης της «Μάνας Νερού» στην Δ.Κ. Αγιάς και  
το νερό της να ρέει συνέχεια για ύδρευση, εξασφαλίζοντας όμως στους ιδιοκτήτες  
όσον  αφορά  την  άρδευση  των  χωραφιών  τους.  Οι  ανάγκες  της  Δ.Κ.  Αγιάς  σε  
ύδρευση  ετησίως  είναι  280.000  m3  .η  παροχή  της  «Μάνας  Νερού»  είναι  40 
m3*365(ημέρες)*24 (h)=350.400 m3.

3. Να  ενεργήσουμε  για  την  είσπραξη  των  ανείσπρακτων  οφειλών  ύδρευσης  και  
αποχέτευσης  570.000€  στις  Δ.Κ.  Αγιάς  και  Μελιβοίας  συν  Λακέρειας  και  
Ευρυμενών κοντά στα 800.000€

4. Και αφού λάβουμε υπόψη τα παραπάνω να μην προβούμε σε αναπροσαρμογή του 
τιμολογίου μέχρι τέλος του χρόνου. Να επαναφέρουμε το θέμα της τιμολογιακής  
πολιτικής  στις  αρχές  του  2012 που  έως  τότε  θα  έχουμε  σαφέστατα  οικονομικά  
στοιχεία. 
Ως εκ τούτο δεν ψηφίζω την εισήγηση». 

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος  Βατζιάς Αντίγονος που είπε: 

«Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι κ.κ. Μαρούδας και Καψάλης. Για την ύδρευση  
έχουμε ακούσει και πει πολλά. Η αύξηση είναι υπερβολική για όλους τους δημότες. Δεν  
αναφέραμε  καθόλου  όμως  για  το  πότε  κόβετε  το  νερό  και  σε  ποιες  παροχές  όταν 
υπάρχει πρόβλημα. 

Όσον  αφορά  την  αποχέτευση  τα  6,00€  επίσης  είναι  υπερβολικά,  αν  σκεφτούμε  
μάλιστα ότι στην περιοχή μας υπάρχουν κατοικίες στις οποίες κατοικούν ένα ή δύο  
άτομα,  είναι  παππούδες,  το  σπίτι  είναι  παλιό  ή  μπορεί  να  είναι  200τμ.  και  να  
χρησιμοποιούνται τα 60τμ. 

Εγώ προσωπικά θα καταψηφίσω την έγκριση της απόφασης της ΔΕΥΑ».

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι 
Ορίζοντες» κος  Σιμούλης Θωμάς που είπε: 

«Ακούσαμε μια πολύ καλή εισήγηση, από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑ Αγιάς, ως το πώς 
πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις, δηλαδή ανταποδοτικά. Το πρόβλημα όμως τώρα  
είναι ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και αυτό πρέπει να ληφθεί  
απ’ όλους μας σοβαρά υπόψη. Θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν συμφωνώ με τη μείωση  
του 20% και 40% στην τιμή και γενικά με τις κατηγορίες στις τιμές του νερού. Θεωρώ  
ότι αν θέλουμε να εφαρμόσουμε κάποιες κατηγορίες θα πρέπει να είναι στα κυβικά.  
Συνοψίζοντας  και  όσον  αφορά  την  ύδρευση,  η  αύξηση  είναι  μεγάλη  και  θα 
καταψηφίσω την εισήγηση και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς.

Συμφωνώ  και  θα  υπερψηφίσω  το  κομμάτι  που  αφορά  την  αποχέτευση,  αλλά 
πρότασή μου είναι να μην βάλουμε έκτακτη εισφορά. Καλό είναι να μπει ένα τέλος σ’  
αυτή την περίπτωση, με το να πάψουν οι δωρεάν συνδέσεις και να πληρώνουν όλοι  
όταν συνδέονται με το δίκτυο της αποχέτευσης».

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς κος  Ριζούλης Στέφανος που είπε: 
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«Αγαπητοί κύριοι, έχουμε δύο πράγματα να αντισταθμίσουμε. Από τη μια πλευρά  
την οικονομική συγκυρία που έχει αντίκτυπο αφενός μεν στους πολίτες, αφετέρου δε και  
στο Δήμο και τις Υπηρεσίες του. Η άσχημη οικονομική συγκυρία δεν πλήττει μόνο τους  
πολίτες, πλήττει το Δήμο και τις Επιχειρήσεις του.

Επίσης θα σας πω ότι: τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, οι συνταξιούχοι  
ήταν  αυτοί  που  πλήρωναν  πρώτοι  τις  οφειλές  τους  στις  Υπηρεσίες  του  Δήμου,  
αντιθέτως με κάποιους «νοικοκυραίους» που τις άφηναν απλήρωτες.

Ειδικά για την αποχέτευση, που άκουσα ότι αθροιστικά θα πληρώνουμε πολλά στο  
τέλος, ναι θα πληρώνουμε περισσότερα από πριν, αλλά θα έχουμε αποχέτευση. Είναι  
καλύτερα να έχουμε τα λύματα μέσα στην Αγιά. Πρέπει να λειτουργήσει πλέον σωστά η  
αποχέτευση  και  ο  βιολογικός.  Για  όλα  αυτά  χρειάζονται  έξοδα,  τα  οποία  θα 
επιβαρυνθούν οι ωφελούμενοι.

Για το νερό. Η τιμή του νερού δεν πρέπει να είναι λίγο παραπάνω; Ναι θα είναι. Θα 
έχουμε  όμως  μια  πόλη  καθαρή.  Γιατί  τη  σκάψαμε  άλλωστε  όλη,  για  να  έχουμε 
βιολογικό και αποχέτευση που θα πιάσει αράχνες ή σε ενδεχόμενο έλεγχο από την Ε.Ε.  
και μη λειτουργώντας τα έργα, να μας ζητήσουν την χρηματοδότηση πίσω;

Κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι: άμεσος στόχος της ΔΕΥΑ είναι να «τρέξει» το  
έργο του Βιολογικού Στομίου  και προτείνω στο Σώμα να ψηφίσει την απόφαση την  
εισήγηση ως έχει». 

Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς κος  Μπελιάς Αντώνιος 
που είπε: 

«Η τιμολογιακή  πολιτική,  που  έφερε  προς  ψήφιση  το  διοικητικό  συμβούλιο  της  
ΔΕΥΑ Αγιάς,  στην ουσία είναι  ένας εξορθρολογισμός του τιμολογίου σ’ όλους τους  
πρώην Δήμους. Αν δούμε τα τιμολόγια που ίσχυαν στη Μελιβοία και Αγιά δεν απέχουν  
και πολύ  μεταξύ τους, αφού στην Αγιά ήταν 0,40/Μ3 και στη Μελιβοία 0,50/Μ3. Στο  
Δήμο Ευρυμενών είμαστε και εκεί κοντά και μάλιστα προτείνουμε μεγάλη μείωση στον  
οικισμό του Κόκκινου Νερού όπου το νερό χρεώνεται με 0,67/Μ3. Στο Δήμο Λακέρειας  
ο  κος  Πατσάς κάνοντας  λαϊκίστικη  πολιτική  είχε  πολύ χαμηλό τιμολόγιο,  αυτό δεν  
σημαίνει βέβαια ότι το τιμολόγιο δεν πρέπει και εκεί να ανέβει, αφού και έργα πρέπει  
να γίνουν αλλά και συντηρήσεις στις υποδομές που υπάρχουν και βέβαια η κατάσταση 
που βρήκαμε δεν τιμά κανέναν, σας ενημέρωσα σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο  
και με φωτογραφικό υλικό. 

Ότι  και  να πούμε  βέβαια η γνώμη της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται  ν’  αλλάξει  
τώρα, αφού καταψηφίζει την εισήγησή μας. Μην νομίζετε όμως ότι εμείς ήμαστε οι  
πολιτικά και ηθικά ανάλγητοι. Δεν επιβάλλουμε ένα τιμολόγιο από ευχαρίστηση. Όσο 
για το 80%, όπως είπε και ο Δήμαρχος πρέπει υποχρεωτικά να επιβληθεί σ’ όλους,  
αλλά έτσι και αλλιώς αν θέλουμε να εκτελέσουμε έργα πρέπει να έχουμε έσοδα». 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Κύριοι συνάδελφοι νομίζω αναλύσαμε διεξοδικά το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής  
της ΔΕΥΑ Αγιάς και ουσιαστικά μιλάμε για ένα εξορθολογισμό του τιμολογίου και μια  
προσπάθεια να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Όμως θέλω να σας επισημάνω  
ένα άλλο θέμα το όποιο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το κόστος λειτουργίας βγαίνει  
ανάλογα μ’ αυτά τα οποία παρέχουμε. Αν αύριο πούμε ότι πετάμε στον κάλαθο των  
αχρήστων  την  οδηγία  60  της  Ε.Ε.,  δεν  κάνουμε  καμία  μέτρηση,  δεν  τοποθετούμε  
πουθενά μηχανήματα χλωρίωσης, δεν  προβαίνουμε σε αντικατάσταση δικτύων ή να 
προσθέσουμε δεξαμενές εκεί που έχουμε ανάγκες είναι σίγουρο ότι το λειτουργικό μας  
κόστος θα μειωθεί στο ελάχιστο. Όμως αυτή την παροχή υπηρεσίας θέλουμε να δίνουμε  
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ως μια δημοτική επιχείρηση που προσπαθεί  μέσα σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό  
περιβάλλον να κρατήσει δημόσιο το αγαθό που λέγεται νερό;

Νομίζω γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, πως στις περισσότερες κοινότητες δεν γινόταν  
ποτέ μετρήσεις και έλεγχος του πόσιμου νερού, όπως επίσης δεν γίνονταν χλωρίωση.
Σας  αναφέρω  ενδεικτικά:  Ανατολή,  Αμυγδαλή,  Στόμιο,  Ομόλιο,  Παλαιόπυργος,  
Καρύτσα,  Κόκκινο  Νερό  (κολοβακτηρίδια  πάνω  από  τα  όρια)  και  βέβαια  
χαρακτηριστικά παραδείγματα: το Μεταξοχώρι, η Δήμητρα και η Μαρμαρίνη όπου οι  
πηγές βγήκαν εκτός. 
Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο στο Δήμο Λακέρειας, τα έχουμε ξαναπεί, θέλω 
μόνο να προσθέσω πως το να μην εφαρμόζεις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και  
τιμολογείς κατά το δοκούν χωρίς μετρήσεις, όχι απλώς είναι άδικο και παράνομο αλλά  
και ηθικά κολάσιμο.
Αναρωτιέμαι, πως γινόταν μέχρι και σήμερα η τιμολόγηση στους Δήμους σας αφού δεν  
έχετε ούτε μέχρι σήμερα οικονομική εικόνα.   

Να δούμε τώρα το θέμα της πρώην ΔΕΥΑ Αγιάς.
Ξεκινώ με σας κύριε Καψάλη, που διατελέσατε Πρόεδρος της ΔΕΥΑ και στη συνέχεια 
Μέλος της ως εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας.
Ως πρόεδρος, προβήκατε σε αυξήσεις 100% στο νερό, 100% στο Πάγιο και 1000% στις  
συνδέσεις παροχών ύδρευσης, με την υπαριθμ.10/2003 απόφαση ΔΣ, στην οποία δεν  
συμμετείχαν  οι  πρόεδροι  των  Δημοτικών  τότε  Διαμερισμάτων  και  με  μεγάλη  μου  
έκπληξη  διαπίστωσα  πως  δεν  την  χαρακτηρίσατε  κοινωνικά  ανάλγητη.  Γιατί  κύριε  
Συνάδελφε; 
Ήταν άλλου είδους οι υπέρογκες αυξήσεις που επιβάλλατε εσείς; 
Αλλά αυτά τα ξεχνάτε. 
Σας ακούω συχνά αναφέρετε τη Μάνα Νερού, ότι έγινε στη Μάνα Νερού έγινε στη δική  
σας θητεία κύριε συνάδελφε, από ποιόν ζητάτε ευθύνες.
Έχω την αίσθηση πως αντιληφθήκατε λάθος το λειτούργημά σας και πιστεύετε πως με  
μία δημοσίευση στην εφημερίδα εξαντλήσατε το θεσμικό σας ρόλο. 
Κάνετε μεγάλο λάθος, υπάρχει και η δικαιοσύνη στην οποία – αφού διαπιστώσατε πως 
θίγονται τα συμφέροντα των δημοτών και της ΔΕΥΑ – δεν προσφύγατε. 
Η συνήθης τακτική σας, να ρίχνετε πάντα τις ευθύνες στους άλλους.

Για  το  βιολογικό  καθαρισμό  της  Αγιάς  τώρα:  Αλήθεια  δεν  γνωρίζετε  αγαπητοί  
συνάδελφοι πως υπάρχουν περιοχές μέσα στην πόλη της Αγιάς που δεν καλύπτονται  
από το αποχετευτικό δίκτυο και πρέπει να κάνουμε νέο έργο; 
Είναι αδιανόητο οι ακαθαρσίες να διασχίζουν τη μισή Αγιά.
Μιλάμε εδώ μέσα για ανταποδοτικότητα και έτσι πρέπει.  Το κόστος λειτουργίας του  
Βιολογικού της Αγιάς ανέρχεται στις 80.000 ευρώ και τα έσοδα είναι κοντά στις 25.000  
ευρώ. Από που θα καλυφθεί η διαφορά; Σας ρωτάω ευθέως, να κλείσει ο Βιολογικός;  
Εσείς  κύριε  Καψάλη  ως  σύμβουλος  της  πρώην  ΔΕΥΑ Αγιάς  στην  τιμολόγηση  των 
υπηρεσιών αποχέτευσης στην 02/2009 απόφαση αναφέρατε:
 “Καταρχήν είμαι σε ευχάριστη θέση καθώς βρισκόμαστε μπροστά στην ολοκλήρωση 
ενός  τέτοιου μεγαλόπνοου  έργου  όπως είναι  ο  βιολογικός  καθαρισμός.  Όμως όσον 
αφορά την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστική αλλά  
φοβισμένη. Φοβάστε κύριοι το πολιτικό κόστος.  Κατά τη γνώμη πρέπει μέσα στο 2009  
να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις διαφορετικά  να βρει τρόπο η ΔΕΥΑ  να πιέσει   να  
γίνουν  οι  συνδέσεις.  Δεν  υπάρχει  κλιμάκωση του  τιμολογίου  όσον  αφορά το  τέλος  
χρήσης όπως στην ύδρευση. Κατά τη γνώμη μου η κλιμάκωση είναι η ιδανικότερη και  
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δικαιότερη. Και κλίνει αυτή την τοποθέτησή  του ως εξής: Δεν καλύπτει η εισήγηση σας  
το κόστος λειτουργιάς του βιολογικού και επομένως δεν ισχύει  η ανταποδοτικότητα 
εσόδων -   εξόδων βάσει  του άρθρου  25 παρ.  1  και  2  του ν1069/80”,  το διάβασα 
αυτολεξεί, τώρα γιατί λέτε άλλα;

Το τόνισε στην εισήγησή του ο Διευθυντής, αλλά από ότι κατάλαβα δεν σας ενδιαφέρει,  
πως το 2009 η καθαρή θέση της πρώην ΔΕΥΑ Αγιάς είναι  ζημίες 171.000,00 ευρώ και  
σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών Λογιστών 270.000,00 ευρώ. Πως λέτε ότι η Αγιά  
είναι μία η άλλη; 270.000,00 ευρώ μέσα είναι η Αγιά συνάδελφοι, θα μας κόψουν το  
ρεύμα.  Και  επισημαίνω  πως  η  καθαρή  θέση  δεν  έχει  καμία  σχέση   με  τους  
ανείσπρακτους λογαριασμούς.  
Είπατε κάποια στιγμή πως επιλέξαμε το ακριβότερο τιμολόγιο και πως κάνουμε μόνο  
αυξήσεις, το ακριβότερο νερό το πληρώνει ο οικισμός του Κόκκινου Νερού Ευρυμενών 
0,67/μ3. Οι Νερόμυλοι, κύριε Βατζιά, το χωριό σας θα πληρώσει από 0,40/μ3 0,30/μ3  
με την νέα τιμολόγηση και αυτό συμβαίνει και σε άλλα χωριά, πχ Σκλήθρο, Μελιβοία,  
ούτε αυτά τα ψηφίζετε;
Η  παροχή  ύδρευσης  στην  Αγιά,  κοστίζει  300  ευρώ,  την  ανεβάσατε  1000%  κύριε  
Καψάλη,  πριν  από  εσάς  κόστιζε  29  ευρώ  –  αυτά  βέβαια  τα  ξεχάσατε  ή  δεν  σας  
συμφέρει να τα πείτε – και τώρα θα κοστίζει 140 ευρώ.

Κλείνοντας θέλω να πω ότι οικονομικό περιβάλλον δεν είναι μόνο δύσκολο για τους  
πολίτες είναι το ίδιο δύσκολο και για τη ΔΕΥΑ και τον Δήμο.  Η ΔΕΗ που τα τελευταία  
χρόνια  έκανε  τέσσερις  -  πέντε  φόρες  αυξήσεις  δεν  ήρθε  να  πει:  κάνω  κοινωνική  
πολιτική άρα εσύ ΔΕΥΑ μην πληρώνεις το ρεύμα των γεωτρήσεων. 
Αν φτάσουμε στο σημείο να έρθει η ΔΕΗ να μας κόψει το ρεύμα, να μην έχουμε να  
πληρώσουμε τους εργάτες που μετρούν τα υδρόμετρα ή τους εργάτες που φτιάχνουν τις  
ζημιές ή να μην έχουμε 100€ να βάλουμε καύσιμα στο τσαπάκι για να πάει να σκάψει  
τη ζημιά, τότε θέλω να δω που θα είναι η κοινωνική ευαισθησία όλων μας; 

Με την ευθύνη που με διέπει ως δημάρχου και με την ευθύνη που έχω απέναντι σ’  
όλους τους δημότες και τους πολίτες που έχουν υψηλές προσδοκίες για το μέλλον και  
επιθυμούν  να  τους  παρέχουμε  υψηλές  υπηρεσίες,  σας  καλώ  να  ψηφίσουμε  την  
εισήγηση, να την ψηφίσουμε ομόφωνα και να κάνουμε ότι είναι δυνατόν, ο καθένας 
από  εμάς,  ώστε  τα  έργα  που  δρομολογήσαμε  γρήγορα  να  τα  εντάξουμε  και  να  τα 
κατασκευάσουμε,  παρέχοντας  συνεχώς  υψηλότερες   υπηρεσίες,   προστατεύοντας 
ταυτόχρονα το νερό ως πολύτιμο αγαθό που είναι.
Σας ευχαριστώ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. την διενεργηθείσα ψηφοφορία για τη συζήτηση ή μη του θέματος,
2. την εισήγηση του διευθυντή της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκη Αλέξιου,
3. τις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων,
4. την τοποθέτηση του Δημάρχου,
5. τις  διατάξεις  της  παρ.1  και  3  του  άρθρου  25  του  Ν.1069/80  όπως 

αντικαταστάθηκαν από την παρ.11 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995 και
6. την υπαριμθ.32/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει την υπαριμθ.32/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
Αγιάς, αναφορικά με «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς», όπως 
αυτή  κατατέθηκε  για  έγκριση  στο  δημοτικό  συμβούλιο,  με  τις  παρακάτω 
παρατηρήσεις – διευκρινήσεις και διορθώσεις τυπογραφικών λαθών:

ΥΔΡΕΥΣΗ
Εφαρμογή ομάδων τιμολόγησης σύμφωνα με τον τρόπο ύδρευσης:
Α. Στους  οικισμούς  που  υδρεύονται  μόνο  νερό  με  γεώτρηση  θα  ισχύσει  το 
τιμολόγιο  που  κατατέθηκε  και  περιλαμβάνεται  στην  απόφαση  του  διοικητικού 
συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς:

Κατοικίες:
1-150        κυβικά
151-500    κυβικά
501-….     κυβικά

0,50 ευρώ
1,00 ευρώ
2,00 ευρώ

Επ. Στέγες :

1-300        κυβικά
301-600    κυβικά
601-….     κυβικά

0,50 ευρώ
1,00 ευρώ
2,00 ευρώ

Οικόπεδα : 1.61 κυβικά
61-… κυβικά

0,50 ευρώ
2,00 ευρώ

Β. Στους οικισμούς που υδρεύονται μόνο με νερό πηγής θα ισχύσει το τιμολόγιο 
που κατατέθηκε και περιλαμβάνεται στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
ΔΕΥΑ Αγιάς μειωμένο κατά 40%.
Γ. Στους  οικισμούς  που  υδρεύονται  με  μεικτό  σύστημα,  δηλαδή  νερό  με 
γεώτρηση και πηγή θα ισχύσει το τιμολόγιο που κατατέθηκε και περιλαμβάνεται στην 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς μειωμένο κατά  20% τους 
χειμερινούς μήνες πέραν της βασικής χρέωσης των 60 Μ3.
Δ. Το νέο τιμολόγιο θα ισχύει από την 1/1/2012.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. Στο  μέρος  της  απόφασης  που  αναγράφεται  ότι  «ΟΣΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ Η΄ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ  ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ  4 ΔΟΣΕΙΣ  
ΑΠΟ 25 € ΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» αναδιατυπώνεται και 
γράφεται ως έκτακτη εισφορά 100,00€ πλέον ΦΠΑ που θα καταβληθεί σε 4 δόσεις 
των 25,00€ πλέον ΦΠΑ, σε όσους είναι συνδεδεμένοι ή θα συνδεθούν με το δίκτυο 
αποχέτευσης  Αγιάς  μέχρι  31/12/2011.  Όσοι  έχουν καταβάλλει  τέλος  σύνδεσης  το 
ποσό αυτό θα συμψηφισθεί στο ποσό της έκτακτης εισφοράς. 

Β. Στο  μέρος  της  απόφασης  που  αναγράφεται  ότι:  «ΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΟΝΟ  ΣΤΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ 
ΝΕΡΟΥ.  ΑΠΟ  01/01/2012  ΘΑ  ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ  ΣΕ  ΟΣΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΕΙΝΑΙ  
ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ»  διορθώνεται και γράφεται 
ότι  το  τέλος  χρήσης  μέχρι  31/12/2011  θα  είναι  30% και  από  την  1/1/2012  θα 
διαμορφωθεί στο 60% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού σε όσες κατοικίες 
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είναι  συνδεδεμένες  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης  και  σε  αυτές  που  είναι  δυνατό  να 
συνδεθούν και δε συνδέθηκαν.

Την  εισήγηση  για  έγκριση  της  υπαριθμ.32/2011 απόφασης  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς καταψήφισαν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική  Πορεία»  κ.κ.  Πατσάς  Κυριάκος,  Βατζιάς  Αντίγονος, 
Καψάλης Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος,  καθώς και ο επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» 
κ.  Μαρούδας Ρίζος,  για τους λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό 
κομμάτι της παρούσας.

Την  εισήγηση  για  έγκριση  της  υπαριθμ.32/2011 απόφασης  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς, ως προς το μέρος που αφορά την ύδρευση καταψήφισε 
ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» κος Σιμούλης 
Θωμάς, ενώ υπερψήφισε το μέρος που αφορά την αποχέτευση, για τους λόγους που 
καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος                                               Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος
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