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Θέμα 10
ο
:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΛΙΟΕΚΡ-7Ο4) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Αγιάς με τίτλο: «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Αγιάς 2015».  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2689/19-3-2015 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπεϊνάς Αντώνιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τσιώνης Αστέριος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

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 κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η 

Προϊσταμένη του Τμήματος 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 10
ο
:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΛΙΟΕΚΡ-7Ο4) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Αγιάς με τίτλο: «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Αγιάς 2015».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς εγκρίθηκε η 

Τιμολογιακή Πολιτική για το έτος 2015. Είναι μια τιμολογιακή πολιτική η οποία διαφοροποιείται από 

τις προηγούμενες τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν στην Καλλικρατική ΔΕΥΑ Αγιάς από 

το 2011 έως και σήμερα οι οποίες έθεταν κυρίως το πρόβλημα της υπερκατανάλωσης σε οικισμούς 

εκεί όπου το νερό ουσιαστικά υποτιμολογούνταν, με αρνητικές συνέπειες τόσο στην ομαλή λειτουργία 

του δικτύου όσο και στο περιβάλλον. 

Η πολιτική αυτή που ασκήθηκε οδήγησε τον πολίτη στον περιορισμό της κατανάλωσης στην 

εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων κάτι το οποίο είναι πασιφανέστατο στα στατιστικά στοιχεία τα 

οποία έχουμε σήμερα. 

Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι η κουλτούρα νερού πρέπει να διακατέχει τους πολίτες η προστασία 

των υδάτινων πόρων πρέπει να  γίνει βίωμα των πολιτών χωρίς να χρειάζεται πολιτικές τιμολόγησης 

προς την κατεύθυνση αυτή. 

Τα πλαίσια της νέας τιμολογιακής πολιτικής του οικονομικού έτους 2015 τέθηκαν με βάση  δεδομένα  

που προέκυψαν από την λειτουργία της Επιχείρησης στον Καλλικρατικό Δήμο Αγιάς, την οικονομική 

συγκυρία που βιώνει η χώρα και οι πολίτες,  την όσο το δυνατόν υποβοήθηση της Επιχειρηματικότητας 

σε  συνδυασμό βεβαίως με την βιωσιμότητα και λειτουργικότητα της ΔΕΥΑ. 

Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για μειώσεις.  Η νέα τιμολογιακή πολιτική διαφοροποιείται στα εξής 

σημεία σε σχέση με την προηγούμενη τιμολόγηση. Περιλαμβάνει την έκδοση κατ’ έτος έξι 

εκκαθαριστικών λογαριασμών με μείωση της δεύτερης και τρίτης κλίμακας κατανάλωσης κατά -0,20 

ευρώ ήτοι 22,22% (1,10 σε 0,90ευρώ)  και -1,70 ευρώ ήτοι 76,47% (από 3,00 σε 1,30 ευρώ) 

αντίστοιχα στο κόστος του κυβικού.  Επίσης η ελάχιστη κατανάλωση για τις επαγγελματικές στέγες 

υγειονομικού ενδιαφέροντος από 40 κυβικά γίνεται 20 ( 30,60 σε 15,90 ευρώ) και στα μη υγειονομικού 

ενδιαφέροντος από 20 σε 10 κυβικά (15,90 σε 7,95 ευρώ), δίνοντας έτσι και μια ώθηση στην 

επιχειρηματικότητα που σήμερα βάλετε πανταχόθεν. Αναλυτικά η νέα τιμολογιακή πολιτική σας έχει 

δοθεί με την ημερήσια διάταξη. 
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Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα όσον αφορά την τιμολόγηση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση με την οδηγία 60/2000 θέτει όρους. Οι αυτοί όροι αφορούν το οικονομικό κόστος του νερού. 

Και στο οικονομικό κόστος του νερού περιλαμβάνεται το λειτουργικό κόστος, το επενδυτικό κόστος και 

το κόστος διαχείρισης. Αυτά τα τρία κόστη λαμβάνουν συνήθως υπόψη η ΔΕΥΑ για την τιμολόγηση. Η 

αυτή οδηγία όμως θέτει και στόχους περιβαλλοντικούς, καθώς και στόχους πόρων. Η οδηγία 60/2000 

της Ε.Ε. θα εφαρμόζεται στις ΔΕΥΑ από το 2016. Αυτό σημαίνει ότι με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, 

που καθορίζεται από την οδηγία, θα βγαίνει η τιμή του νερού. Δεν θα έχουν την αρμοδιότητα της 

τιμολόγησης ούτε τα Διοικητικά Συμβούλια των ΔΕΥΑ, ούτε τα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν 

κατά το δοκούν. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα οι φορείς να υποτιμολογούν το νερό, διότι το νερό είναι 

κληρονομιά και ως κληρονομιά οφείλουμε να την αποδώσουμε στις επόμενες γενιές.  

Παρακαλώ για την έγκριση της υπ’ αριθμ.1/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Αγιάς». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.  Καλαγιάς 

Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Υπάρχει η αναγκαιότητα μιας διαπαραταξιακής ομάδας που 

θα κάνει την πραγματική κοστολόγηση του νερού και θα συγκεντρώσει τα στοιχεία για το πόσες 

δεξαμενές, πόσα αντλιοστάσια, πόσες υδρομαστεύσεις και πόσες πηγές έχει ο δήμος. Θα συγκεντρώσει 

στοιχεία για το πόσο ρεύμα πληρώνουμε, πόσο νερό συλλέγουμε με όλα τα παραπάνω. Επίσης η 

διαπαραταξιακή θα ελέγξει για το πόσο νερό υπερχειλίζει από τις δεξαμενές, από τις εκτονώσεις και 

πόσο φεύγει από τις δεξαμενές. Θα συγκεντρώσει στοιχεία για το πόσο νερό δωρίζεται σε ειδικές 

ομάδες, ποιό είναι το ποσοστό των καταναλωτών που καταναλώνει πάνω από 150 κυβικά, πόσες 

παροχές έχουμε στο Δήμο μας και ποιά είναι η μέση κατανάλωση μια τετραμελούς οικογένειας. Στην 

Ευρώπη η μέση κατανάλωση είναι γύρω στα 70 κυβικά ανά οικογένεια. 

Εμείς από δικά μας στοιχεία βρίσκουμε 13.000 παροχές. Απ’ αυτές οι 6.000 είναι στα παράλια. 

Από τον προϋπολογισμό προκύπτει ότι έχουμε έσοδα 1.150.000€ και έξοδα 1.462.000€. Αυτό σημαίνει 

ότι το λειτουργικό κόστος βγαίνει 112 ευρώ ανά παροχή. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και από τις έξι τιμολογιακές πολιτικές που 

έφερε η δημοτική αρχή, τις οποίες έκανε πολλές φορές παρασυρόμενη και από τον κόσμο που φώναζε 

και διαμαρτύρονταν, είδαμε ότι δεν λύθηκε το θέμα της πραγματικής κοστολόγησης. 

Το 2011 κάναμε μια κοστολόγηση νερού, γιατί η Λακέρεια και άλλοι είχαν μάθει σ’ ένα πάγιο, μπήκε η 

υπερφορτωμένη τιμολόγηση που είχαμε στη Μελιβοία, αυτοί ξαφνικά βρέθηκαν στη θέση να 

πληρώνουν το νερό, έτσι μειώθηκαν οι καταναλώσεις κατά πολύ. Θα πάρω την πρώτη κατανάλωση 

που βάλαμε 2011, αυτή της 1ης κλίμακας, για την τετραμελή οικογένεια. Σ’ αυτή την κλίμακα το 2011 

η τιμολόγηση ήταν 0,40€/κυβικό από 1-150 κυβικά, το 2012  ήταν πάλι 0,40€/κυβικό από 1-150 

κυβικά, στην πρώτη τιμολόγηση του 2013 το πήγαμε 0,65€/κυβικό και μειώσαμε τα κυβικά από 1-100 

με ελάχιστη κατανάλωση 20 κυβικά. 

Επίσης το 2013 στο κοινωνικό τιμολόγιο, που δεν ξέρω ακριβώς με ποιό τρόπο έγινε και γιατί 

προέκυψε μια διαδικασία το 2014 που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σας απόρριπτε συνέχεια διάφορες 

αποφάσεις σας και ο λόγος είναι γιατί πήρατε ένα κοινωνικό τιμολόγιο, βάλατε κάποιες κλίμακες 

χωρίς να  ξέρουμε ποίοι ήταν αυτοί που εντάχθηκαν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Την απόφαση του 

κοινωνικού τιμολογίου ενέκρινε ο Δήμος με αλλαγές, χωρίς να έχει περάσει από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ, ότι 

όποιος δεν έχει φορολογική δήλωση θα έπρεπε να φέρει ένα χαρτί ότι δεν υποχρεούται σε φορολογική 

δήλωση. Το 2014, τον Ιούνιο, η ΔΕΥΑ παίρνει νέα απόφαση για το κοινωνικό τιμολόγιο, ξαναπαίρνει 

απόφαση τον Αύγουστο του 2014 δημοτικό Συμβούλιο και την απορρίπτει ξανά η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, λόγω των εκλογών. Τέλος τον Νοέμβριο του 2014 ξαναπερνάει από δημοτικό Συμβούλιο το 

κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά δεν έχουμε ενημέρωση τι απάντησε γι αυτό η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Μέσα από όλες αυτές τις τιμολογιακές πολιτικές προκύπτει ότι η μείωση έγινε σταδιακά στους 

μεγάλους καταναλωτές και όχι στους μικρούς καταναλωτές. Αυτό φαίνεται από την κλιμάκωση όλων 

αυτών των χρόνων. 
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Το 2012 έγιναν τρεις τιμολογήσεις, η μία για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, μετά ήταν η απαλλαγή της 

ΔΕΥΑ να δίνει λεφτά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η πρώτη μείωση έγινε το 2012 μετά την 

κατακραυγή που δέχθηκε η δημοτική αρχή. Διαχρονικά φαίνεται ότι κινηθήκατε σε μειώσεις από την 

κατακραυγή του κόσμου. 

Δεν μας καλύψατε ποτέ ως προς το 80% που έγινε τελικά πάγια κατανάλωση. Είπατε για τα χωριά. 

Πόσα σπίτια είναι εγκαταλελειμμένα στα χωριά; Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι καταναλωτές; Δεν 

πρέπει να έχουμε σ’ αυτούς ελάχιστη κατανάλωση, που απαγορεύεται από το νόμο, αλλά να πληρώνουν 

μόνο το νερό που χύνουν τον ένα μήνα που ανοίγουν τα σπίτια τους. Μεγάλο ποσοστό των σπιτιών στα 

χωριά και στα παράλια δεν δουλεύουν όλο το χρόνο. 

Εγώ καταψηφίζω. Η πρότασή μου είναι να καθίσουμε, χωρίς να έχουμε "κακία" με κανέναν, να δούμε 

ποιό είναι το πραγματικό κόστος, γιατί πιστεύω ότι το 80% του νερού που φεύγει από τις δεξαμενές δεν 

τιμολογείται. Και τρέχει μετά η ΔΕΥΑ να βρει ανθρώπους, να συντηρήσει, γιατί κλέβουν νερό και το 

ξέρουμε αυτό. Και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να κόψουμε και το νερό. Έχουμε πάει με το 

Διευθυντή, αλλά και τον Πρόεδρο και είδαμε ότι πολλοί ποτίζουν κασταναριά. Να τους εντοπίσουμε 

όλους αυτούς. Με το σύστημα της τηλεπισκόπησης στην περιοχή των παραλίων βλέπετε πόσο νερό 

φεύγει και πόσο τιμολογείται.  

Για να συμφωνήσουμε λοιπόν σ’ οποιαδήποτε τιμολογιακή πολιτική πρέπει απαραίτητα Πρόεδρε να 

γίνει διαπαραταξιακή Επιτροπή, να ελέγξουμε όλες τις καταναλώσεις, όλων των ξενοδοχείων κλπ., 

όλων των οικισμών. Η κατανάλωση που έχει ο φτωχός είναι γύρω στα 60 κυβικά το χρόνο και εμείς 

τον αναγκάζουμε να πληρώνει 70€ το χρόνο έτσι κι αλλιώς». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του:  «Τελικά είναι πολύ της μόδας το μαύρο να γίνεται 

άσπρο. Και αυτό εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Όπως στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο η Τρόικα έγινε 

τρεις θεσμοί και η λιτότητα έγινε λιτός βίος, έτσι και σε τοπικό επίπεδο η δημοτική αρχή Αγιάς θέλει, 

για άλλη μια φορά, να κάνει το μαύρο άσπρο με τις δήθεν μειώσεις στην τιμή του νερού. 

Με τη “νέα” τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ  Αγιάς επικαλείται μείωση που την αποδίδει στο λαό. Η 

μέση λαϊκή οικογένεια ποια κατανάλωση έχει, της φτάνουν άραγε τα 75 κυβικά;  Στην ουσία διατηρείτε 

την απαράδεκτα υψηλή τιμή για τη λαϊκή οικογένεια και το μόνο που κάνετε είναι δίνετε μεγαλύτερα 

περιθώρια κέρδους στις επιχειρήσεις.  

Εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική λογική και συγκρουόμαστε και με τη δημοτική αρχή αλλά και με 

την άλλη παράταξη της μειοψηφίας που κι αυτή κινείται στην ίδια λογική με σας. Το νερό για μας είναι 

κοινωνικό αγαθό. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να το παρέχει στους πολίτες. Είναι υποχρέωση της 

Πολιτείας να το χρηματοδοτεί από τον Κρατικό προϋπολογισμό. Το έχετε κάνει εμπόρευμα. Έχετε 

κάνει Α.Ε. τις εταιρείες της διαχείρισής του. Αποδέχεστε τις πολιτικές των μονοπωλίων και της Ε.Ε., 

αποδέχεστε τα νομοσχέδια της κάθε Κυβέρνησης και έρχεστε μετά και λέτε ότι τα κίνητρα που δίνετε 

για τις επιχειρήσεις είναι προς όφελος του λαού;  

Η νέα τιμολογιακή πολιτικής σας περιλαμβάνει τα εξής: 

Μείωση τιμής του νερού για τις μεγάλες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ψυκτικές επιχειρήσεις φρούτων 

κλπ). Έτσι, οι μεγάλες καταναλώσεις (στο δίμηνο πλέον) άνω των 150κ.μ. νερού χωρίς άνω όριο, που 

αφορούν σε ξενοδοχεία – ψυγεία φρούτων – διαλογητήρια και ότι άλλο προκύψει, μειώνονται από τα 3 

ευρώ στο 1,30 ανά κ.μ. Δηλαδή μείωση κατά 76,47%. 

Διατήρηση της πανάκριβης τιμής του 0,65 ευρώ συν ΦΠΑ ανά κ.μ. για καταναλώσεις ως 75κ.μ. ανά 

δίμηνο. Για τη λαϊκή οικογένεια δηλαδή. Ταυτόχρονα συνεχίζετε να επιβάλλετε ανά δίμηνο την 

αντιλαϊκή πάγια ελάχιστη κατανάλωση, αλλά και ότι έχει σχέση με την ύπαρξη υδρομετρητών. 

Επιβάλλετε χρέωση 40% επιπλέον στο λογαριασμό ύδρευσης, σαν τέλος αποχέτευσης, ακόμα και σε 

αυτούς που δεν συνδέθηκαν στο δίκτυο. Ταυτόχρονα, διατηρείτε το αντιλαϊκό χαράτσι των 6 ευρώ ανά 

τετραγωνικό μέτρο κατοικίας για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης. Στην ουσία απαγορεύετε στη λαϊκή 

οικογένεια, που έχει οικονομικά προβλήματα, να συνδεθεί, αλλά της επιβάλλετε τον λογαριασμό μιας 

υπηρεσίας που δεν έχει. 
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Συνεχίζετε την αντιλαϊκή πολιτική του “κοινωνικού” τιμολογίου της ΔΕΥΑ που θεωρεί όποιον έχει 

μηναίο εισόδημα άνω των 250 ευρώ ως προνομιούχο και δεν του παρέχει ελαφρύνσεις. 

Είναι μία πολιτική που θεωρεί το νερό εμπόρευμα και μέσο επιπρόσθετης κερδοφορίας των 

επιχειρηματικών ομίλων, στο πλαίσιο του κράτους οργάνου της αστικής τάξης. 

 

Η δική μας θέση είναι άλλη. Θεωρούμε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και ζητήσαμε ως «Λαϊκή 

Συσπείρωση»: 

1. Μείωση των τελών ύδρευσης, αλλά και όλων των δημοτικών τελών κατά 40% στις λαϊκές 

οικογένειες με κατάργηση κάθε πάγιου. 

2. Κατάργηση κάθε δημοτικού τέλους σε άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, σε όσους έχουν 

εισοδήματα κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

3. Μεγάλη αύξηση όλων των δημοτικών τελών στους επιχειρηματικούς ομίλους (ξενοδοχεία, 

τράπεζες, ψυγεία – διαλογητήρια φρούτων, σούπερ μάρκετ). 

4. Καμία διακοπή νερού σε λαϊκές οικογένειες που βρίσκονται σε αδυναμία να πληρώσουν. 

5. Αγωνιστική διεκδίκηση του δημοτικού συμβουλίου, σε συνεργασία με τους λαϊκούς φορείς της 

περιοχής, για χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να γίνουν έργα υποδομής για 

καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

6. Τη δημιουργία Ενιαίου Κρατικού Φορέα Διαχείρισης Υδάτων για να επιτευχθεί ο κεντρικός 

επιστημονικός σχεδιασμός προς όφελος των λαϊκών αναγκών, στο πλαίσιο μιας άλλης οργάνωσης 

της κοινωνίας με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. 

Θα πρέπει τώρα οι σύλλογοι και τα σωματεία του εργαζόμενου λαού να οργανώσουμε την πάλη μας για 

να ανατρέψουμε αυτή τη πολιτική, να δημιουργήσουμε συσχετισμό δύναμης για την κατάκτηση αυτών 

που προτείνουμε. Καταψηφίζουμε αυτό το τιμολόγιο γιατί είναι απόλυτα αντιλαϊκό!». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης πλειοψηφίας κ. Ριζούλης Στέφανος είπε στην 

τοποθέτησή του: «Υπερψηφίζω τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ. Εύχομαι τον επόμενο χρόνο η 

τιμολογιακή πολιτική να μπορέσει να πλησιάσει τις θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης», γιατί αυτές 

γειτνιάζουν με τις δικές μου. Μια παράκληση μόνο. Για τις διακοπές νερού να εξαντλούμε όλες μα όλες 

τις δυνατότητες που έχει η ΔΕΥΑ, χωρίς εκφοβισμό αλλά με πολιτική καλής θέλησης, για να μην 

φτάνουμε στο ακραίο μέτρο της διακοπής παροχών». 

 

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

Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα ψηφίζω «παρών» και θα ήθελα να κάνω 

κάποιες παρατηρήσεις για την τιμολογιακή πολιτική. Πρώτον, θα έπρεπε να υπάρχει μέριμνα για τους 

ορεινούς οικισμούς που τον χειμώνα δεν κατοικούνται. Δεύτερον, δεν διαφωνώ με τις μειώσεις στις 

επαγγελματικές στέγες που είναι μεγάλες, αλλά θα έπρεπε να υπάρξει ανάλογη μείωση και για τα 

νοικοκυριά. Τρίτον, θα πρέπει να μειωθεί η χρέωση σ’ αυτούς που δεν έχουν συνδεθεί με την 

αποχέτευση και πληρώνουν το ίδιο με αυτούς που έχουν συνδεθεί. Αυτό είναι άδικο». 

 

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

Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θεωρώ ότι οι προτεινόμενες μεταβολές 

δεν μειώνουν το κόστος, όσο θα έπρεπε και όσο θα ήθελαν οι καταναλωτές στη σημερινή. Ο κύριος 

όγκος των καταναλωτών, κατά τη γνώμη μου, θα πληρώνει το 0,65€. Η όποια μείωση της 2
ης

 κλίμακας 

στην πράξη ακυρώνεται από τη σμίκρυνση των ορίων που επιχειρείτε στις κλίμακες. Ο κύριος όγκος 

των καταναλωτών είναι στην 1
η
 κλίμακα και «τι είχες Γιάννη μ’ τι είχα πάντα» για τις κατοικίες. 

Βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά για τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε 

αντίθετοι. Εκεί θα έλεγα και αν κάναμε σύγκριση κατοικιών με επιχειρήσεις, ότι επιδοτείται η 

κατανάλωση. Είναι τέτοια δηλαδή η διαφορά. Για τις κατοικίες, μην το συζητάτε, δεν έγινε η 

παραμικρή μείωση. Εγώ θα ήθελα φθηνό και υγιεινό νερό και μια επιχείρηση νοικοκυρεμένη που θα 
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μπορεί να τα εξασφαλίσει αυτά. Με τη σημερινή πρόταση δεν νομίζω ότι τα εξασφαλίζει. Ελάτε το 

συντομότερο να φέρετε και για τις κατοικίες ένα βελτιωμένο τιμολόγιο. Επειδή ομολογήσατε ότι με το 

καινούργιο τιμολόγιο δεν θα υπάρχει μείωση των κερδών της ΔΕΥΑ αυτό σημαίνει ότι έχετε περιθώριο 

να φέρετε κι αυτή τη μείωση για τις κατοικίες». 

  

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

Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Όσον αφορά την εισήγηση εγώ συμφωνώ απόλυτα, 

όταν ειδικά αφορά μείωση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα την ψηφίσω όμως. Και δε θα την 

ψηφίσω για έναν και μόνο λόγο. Δεν θα την ψηφίσω μόνο και μόνο ηθικά. Από συστάσεως τους, με 

Νόμο, οι ΔΕΥΑ είναι υποχρεωμένες να παράσχουν, με οπουδήποτε κόστος, απρόσκοπτα ποιοτικό νερό 

στους δημότες. Δυστυχώς η ΔΕΥΑ Αγιάς αυτό δεν το έχει καταφέρει. Και παρότι δεν το ‘χει καταφέρει 

τι κάνει; Έχουμε βοηθήσει «και την κουτσή Μαρία» εκτός απ’ αυτούς τους δημότες. Γι’ αυτό το λόγο 

δεν θα ψηφίσω την εισήγηση». 

 

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

Μπεϊνάς Αντώνιος είπε στην τοποθέτησή του: «Συμφωνώ με το νέο τιμολόγιο, το υπερψηφίζω αν 

και θα ήθελα στις επιχειρήσεις να είναι 0,90€ και στην 3
η
 κλίμακα. Ο Δήμαρχος είπε ότι είναι 

καλύτερα με τους δίμηνους λογαριασμούς, αλλά για τις εξοχικές κατοικίες στα παράλια δε λέει τίποτα 

αυτό, είναι ουσιαστικά μια λογιστική "ντρίπλα" που θα φέρει κέρδος στη ΔΕΥΑ. Δεν χρειάζονταν αυτό. 

Και για τον κ. Κασίδα, που είπε για τις επιχειρήσεις, του λέω ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που 

το κέρδος θεωρείται ποινικό αδίκημα. Αν είναι ας την κάνουμε κολεκτίβα τη ΔΕΥΑ. Δεν γίνονται αυτά. 

Ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε καπιταλισμό». 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αργυρούλης Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: 

«Φυσικά και θα το ψηφίσω. Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήδη 

από την πρώτη θητεία μας, ως Καλλικρατικός Δήμος, κάναμε πολλές διορθωτικές κινήσεις και 

πιστεύω ότι σ’ αυτό συμβάλλαμε όλοι, πλειοψηφία, μειοψηφία, αλλά και τα κινήματα των πολιτών. Θα 

επιμείνω και θα ήθελα να μπει στις ειδικές ομάδες και η κατηγορία των τριτέκνων. Δεν μπορώ να 

καταλάβω το λόγο γιατί δεν πέρασε η μείωση αυτή. Ενώ σ’ άλλες υπηρεσίες ισχύουν οι μειώσεις για 

τους τρίτεκνους γιατί δεν μπορούν να ισχύσουν και στη ΔΕΥΑ».  

 

Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του:  

«Πιστεύω ότι όλο το Σώμα συμφωνεί για τους τρίτεκνους και προτείνω να έρθει ως χωριστό  θέμα στο 

επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ και στη συνέχεια να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Όλοι μας συντείνουμε στην άποψη ότι η τιμολογιακή πολιτική είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την 

ελάφρυνση όλων των καταναλωτών και επιμένω κι όχι μόνο των επιχειρήσεων. Και εξηγώ γιατί. Όταν 

έχουμε μείωση στη 2
η
 και 3

η
 κλίμακα δεν ευνοούμε μόνο τις επιχειρήσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλούς 

καταναλωτές, πάρα πολλές οικίες που είχαν ξεπεράσει την 1
η
 κλίμακα και μάλιστα αρκετές είχαν πάει 

στην 3
η
 κλίμακα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές.  

 

Οι λογαριασμοί μας θα είναι δίμηνοι όπως και όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων. Ο λόγος είναι ότι 

στο δίμηνο σπάει η κατανάλωση και δεν ανεβαίνουν κλίμακες οι καταναλωτές μας. Άρα κι αυτό το 

μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 

Μετά λοιπόν απ’ αυτή τη συζήτηση και αυτά που επισημάνθηκαν θα παρακαλούσα το Σώμα, κυρίως 

στο σκέλος των μειώσεων, να πάρει ομόφωνη απόφαση και να εγκρίνει την νέα τιμολογιακή πολιτική 

της ΔΕΥΑ Αγιάς. Μια απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία, ίσως με κάποιες επιφυλάξεις που εξέφρασαν 

μερικοί συνάδελφοι, θα έδειχνε την ομοφωνία μας στο να οδηγήσουμε και αργότερα τα τέλη μας 

μειούμενα προς τους πολίτες μας». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Διευθυντή της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Αλέξιου Μπουζούκη, 

- την τοποθέτηση του Δημάρχου και Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αγιάς κου 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. 1/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΛΙΟΕΚΡ-7Ο4) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: 

«Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Αγιάς 2015», 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(με ψήφους 17 υπέρ και 8 κατά)  

 
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΛΙΟΕΚΡ-7Ο4) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με 

τίτλο: «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Αγιάς 2015», όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο 

δημοτικό συμβούλιο. 

 

Β. Εγκρίνει την ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς για το έτος 2015, ως εξής: 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2015 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΙΜΗ €/m
3
 

 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-75m3 0,65 € 

Για κατανάλωση 76-150 m3 0,90 € 

Για κατανάλωση 151-….. m3 1,30 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Για κατανάλωση 1-40 m3 0,65 € 

Για κατανάλωση 40-80m3 0,90 € 

Για κατανάλωση 81-….m3 1,30 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΔΙΜΗΝΟ 20 m3 

` 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΤΕΓΕΣ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ , 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 

Για κατανάλωση 1-300 m3 0,65 € 

Για κατανάλωση 301-600 m3 0,90 € 

Για κατανάλωση 601-….. M3 1,30 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΔΙΜΗΝΟ 20m3 

  

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ,ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

67%,ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, 

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ,ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ  

Για κατανάλωση 1-75 m3 0,32 € 

Για κατανάλωση 76-150 m3 0,45 € 

Για κατανάλωση 151-….. m3 0,65 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ /ΔΙΜΗΝΟ 20 m3 
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ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 

,ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, 

ΚΑΡΙΤΣΑΣ,ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-75 m3 0,39 € 

Για κατανάλωση 76-150 m3 0,54 € 

Για κατανάλωση 151-….. m3 0,78 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΔΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 

,ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ 

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 

Για κατανάλωση 1-40 m3 0,39 € 

Για κατανάλωση 41-80 m3 0,54 € 

Για κατανάλωση 81-….m3 0,78 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΔΙΜΗΝΟ 20 m3 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

ΣΚΛΗΘΡΟΥ 

,ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ,ΚΑΡΙΤΣΑΣ, 

ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ  

Για κατανάλωση 1-300 m3 0,39 € 

Για κατανάλωση 301-600 m3 0,54 € 

Για κατανάλωση 601-….. m3 0,78 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΔΙΜΗΝΟ 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 1-75 m3 0,19 € 

Για κατανάλωση 76-150 m3 0,27 € 

Για κατανάλωση 151-….. m3 0,39 € 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / ΔΙΜΗΝΟ 20 m
3
 

  

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   1,00 E  /δίμηνο 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 500,00 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 140,00 € 

2Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 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  
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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€/m2 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 

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ 

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 ΔΙΜΗΝΟ 

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 ΕΞΙ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ   

ΙΟΥΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ 

  

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΘΑ ΕΙΝΑΙ 10 ΚΥΒΙΚΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ 

 

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ, ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ 

ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

Γ.  Την αποστολή της παρούσας για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. 

 

Καταψήφισαν την εισήγηση και μειοψήφισαν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αναστασίου Ιωάννης, 

Αράπης Χρήστος, Μασούρας Γεώργιος, Σιμούλης Θωμάς και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 
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Καταψήφισε και μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Δήλωσε «παρών» και μειοψήφισε ο δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Δώτιον Πεδίον» κ. Βατζιάς Αντίγονος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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