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Δημοτικό Συμβούλιο Αριθμός Απόφασης
96/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 9ης/ 29-4-2013

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Συζήτηση του αιτήματος της «Λαϊκής Επιτροπής Φορέων Δήμου Αγιάς» 
με θέμα την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αγιάς.

Στην Αγιά,  σήμερα  24  Απριλίου  2013,  ημέρα  Μεγάλη  Δευτέρα και  ώρα  18:00 
(6:00μμ.), στην αίθουσα «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγιάς,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 
5334/25/4/2013  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Ιωάννη  Αργυρούλη,  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν.4071/2012  και  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καψάλης Βασίλειος 7. Κουτσαντάς Βασίλειος
8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Πατσάς Κυριάκος 13. Σιμούλης Θωμάς
14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος  
16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
19. Βαλάρης Γεώργιος 20. Βόγιας Δημήτριος
21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 22. Καλαγιάς Γρηγόριος
23. Μαυρογιάννης Αντώνιος 24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 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:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου), Λάμπρου  Ευάγγελος 
(Μεγαλοβρύσου),  Μπουρντένας  Γρηγόριος  (Ανάβρας)  και  Πλατής  Βασίλειος 
(Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης και Μπουζούκης Αλέξιος. 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι  της «Λαϊκής Επιτροπής Φορέων Δήμου  
Αγιάς», εκπρόσωποι Φορέων και πολίτες του Δήμου Αγιάς.

Μετά  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.  Ιωάννης 
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 
συνεδρίασης.

Θέμα ΕΗΔ : Συζήτηση του αιτήματος της  «Λαϊκής Επιτροπής Φορέων Δήμου  
Αγιάς» με θέμα την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αγιάς.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  την  παρακάτω  επιστολή  της  «Λαϊκής  Επιτροπής 
Φορέων Δήμου Αγιάς»:
 
«ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ

Καθημερινά διαπιστώνουμε με τον πλέον σκληρό τρόπο την μείωση του εισοδήματος  
μας  εξαιτίας  της  πολιτικής  Κυβέρνησης-Τρόικας-ΔΝΤ.  Καλούμαστε  να  πληρώσουμε  
υπέρογκα χαράτσια ενώ δεν ευθυνόμαστε για το χρέος, ούτε το δημιουργήσαμε και ούτε  
το αναγνωρίζουμε.

Η μείωση του εισοδήματος των αγροτών εξαιτίας της μεγάλης αύξησης του κόστους  
παραγωγής  και  των  χαμηλών  τιμών  διάθεσης  των  προϊόντων,  η  μείωση  του  
εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ, το πετσόκομμα μισθών των εργαζομένων  
και  των συντάξεων καθώς και  οι  εξευτελιστικές  συντάξεις  του ΟΓΑ, η αύξηση του  
πετρελαίου, το χαράτσι των 5€ στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, η υποβάθμιση των  
υπηρεσιών και κατάργηση ειδικοτήτων γιατρών στο Κέντρο Υγείας Αγιάς, η περαίωση  
στους ΕΒΕ και νέους αγρότες, η αύξηση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,  
ΟΤΕ),  το χαράτσι  του ΕΛΓΑ για τους  αγρότες χωρίς  να εξασφαλίζει  ασφάλιση της  
παραγωγής και αποζημιώσεις, η πρόσφατη αύξηση του ΦΠΑ στο 23% που θα αυξήσει  
κατακόρυφα το κόστος ζωής, η Παιδεία που αντί να παρέχεται δημόσια και δωρεάν  
μετατρέπεται  σε  οικονομική  «αιμορραγία»  για  τις  οικογένειες  μας,  το  χαράτσι  της  
έκτακτης εισφοράς ανάλογα με την δήλωση εισοδήματος, το νέο χαράτσι στα σπίτια μας  
μέσω  των  λογαριασμών  της  ΔΕΗ,  η  μείωση  των  φορολογικών  ορίων  ώστε  να  
πληρώνουν  μεγαλύτερους  φόρους  τα  λαϊκά στρώματα την  ίδια  ώρα που  αυξάνει  η  
φοροαπαλλαγή στους βιομήχανους, εφοπλιστές και τραπεζίτες. Αυτά είναι μερικά μόνο  
από τα χαράτσια που καλούμαστε να πληρώσουμε και έρχονται και άλλα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 2 από 3



               

 Σαν να μην έφταναν όλα αυτά έρχεται η Δημοτική Αρχή Αγιάς και επιβάλει χαράτσι  
στην  τιμή  του  νερού  μετατρέποντας  το  νερό  από  φυσικό  αγαθό  σε  πανάκριβο  
εμπόρευμα.
Οι μαζικοί φορείς του Δήμου Αγιάς ήδη έχουν συνυπογράψει υπόμνημα με το οποίο  
ζητάμε να μην ισχύσουν οι τεράστιες αυξήσεις.

Τώρα είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά ώστε να πάρομε την υπόθεση  
στα χέρια μας και να πιέσουμε τη δημοτική αρχή να αλλάξει την τιμολογιακή πολιτική  
στο νερό. 

Ζητάμε από την Δημοτική Αρχή Αγιάς  και την ΔΕΥΑΑ να πάρει πίσω τις τεράστιες  
αυξήσεις. Διεκδικούμε:

• Ενιαίο Κρατικό Φορέα διαχείρισης υδάτων. 
• Τιμή πόσιμου νερού στο ύψος του κόστος για κάθε χωριό. 
• Κατάργηση του ειδικού τέλους 80% για έργα, το κόστος έργων και συντήρησης  

να το αναλάβει το κράτος.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις  που έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 
(μαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 3 από 3


