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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 29/07/2019 ώρα 21:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.07.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 7742 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

139/2019 
από το πρακτικό της 8ης/ 29.07.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  10ο : Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑ για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον Δήμο 

Αγιάς και διαγραφή προσαυξήσεων. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 29-07-2019, ώρα 19:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

7638/25-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος1 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος2 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος3 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Τσιώνης Αστέριος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

  

Απόντες 

22. Βατζιάς Αντίγονος 23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου  της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου  της ημερήσιας διάταξης. 
3 Απουσίαζε στη συζήτηση του 10ου  της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
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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: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών  Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα 10ο : Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑ για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον Δήμο 

Αγιάς και διαγραφή προσαυξήσεων. 

 

Το θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010,  όπως αυτό συμπληρώθηκε με το  

άρθρο 1 παρ.2 του ν. 4257/2014, με τα οποία ορίζεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των 

εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για 

θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και 

για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» και το εισηγήθηκε ο Ιωάννης 

Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4483/2017 σχετικά με την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. 

προς τον οικείο Δήμο ορίζεται ότι :  

«1. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ρυθμίζεται η αποπληρωμή σε πολλαπλές 

ισόποσες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, από οποιαδήποτε αιτία, Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης προς τον οικείο Δήμο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά 

τους. Ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. 

2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, από οποιαδήποτε αιτία, προς τον 

οικείο Δήμο, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να απαλλάσσονται 

προσαυξήσεων και προστίμων, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές του οικείου Δήμου προς τη Δ.Ε.Υ.Α., που προέρχονται από την τιμολόγηση των 

υπηρεσιών της αρμοδιότητάς της, μπορεί να συμψηφίζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. προς το 

Δήμο. Για την εφαρμογή του συμψηφισμού υποβάλλει πρόταση το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. και 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις και πρόστιμα, που αφορούν στις 

οφειλές που συμψηφίζονται, περιλαμβάνονται στο συμψηφισμό και αφαιρούνται από το τελικό ποσό.» 

 

Με το αριθμ. πρωτ. 483/16-7-2019 έγγραφό της η ΔΕΥΑ Αγιάς ζητά την ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑ 

Αγιάς ποσού 305.338,29€ προς τον Δήμο  σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4483/2017. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει: 

- την απαλλαγή της ΔΕΥΑ Αγιάς από τις προσαυξήσεις που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 

Ν. 4483/2017 

- την ρύθμιση του αρχικού ποσού σε 120 μηνιαίες και ισόποσες δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 

4483/2017. 

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Το δημοτικό Συμβούλιο με πολιτικές αποφάσεις του θα πρέπει να 

καταδικάζει την πολιτική των Κυβερνήσεων για την περικοπή των χρηματοδοτήσεων και την 

εμπορευματοποίηση του νερού, όπως και άλλων υπηρεσιών. Θα πρέπει να προστατεύσει τα λαϊκά στρώματα 

που αδυνατούν να ανταποκριθούν στα τέλη και τις ρυθμίσεις οφειλών τους, με πολιτικές αποφάσεις του. Αντ’ 

αυτών υλοποιεί αυτή την αντιλαϊκή πολιτική επικαλούμενοι του νόμους. Σιωπά και εφαρμόζει τις αντιλαϊκές 

πολιτικές των Κυβερνήσεων και του Κράτους. Για τους λόγους αυτούς θα ψηφίσουμε “Παρών”». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη : 

- την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,  όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρου 1 παρ. 

2 του ν. 4257/2014  (Α΄93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.», 

- τις διατάξεις του  άρθρου 14 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107): «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - 

Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - 

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.», 

- το με αριθμ. πρωτ. 483/16-7-2019 έγγραφό της η ΔΕΥΑ Αγιάς, 

- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε: 

1. Την απαλλαγή της ΔΕΥΑ Αγιάς από τις προσαυξήσεις που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη 

ισχύος του Ν. 4483/2017. 

2. Τη ρύθμιση οφειλών της ΔΕΥΑ Αγιάς ποσού 305.338,29€ προς τον Δήμο σε 120 μηνιαίες και 

ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4483/2017. 

 

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στη ΔΕΥΑ Αγιάς και στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγιάς για 

τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Δήλωσε «Παρών» ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Δήλωσαν «Παρών» οι: Ιωάννης Αναστασίου, Αντώνιος Σκαπέτης και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, 

δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 139/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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