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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 22
ης

/ 19-12-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 1
ο
 :  Έγκριση της υπ’ αριθμ.51/2013 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με 

τίτλο: «Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑ Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 

18843/15-12-2013 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 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. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

Απόντες 

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βόγιας Δημήτριος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Πατσάς Κυριάκος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩ6Ι-ΣΦΔ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 6 

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), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

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

Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο 

ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 1
ο
 :  Έγκριση της υπ’ αριθμ.51/2013 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με 

τίτλο: «Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑ Αγιάς». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.51/2013 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς: 

 

«Η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει βυθίσει σε οικονομικό μαρασμό πολλά 

νοικοκυριά σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. Τα νοικοκυριά αυτά έχουν αντικειμενική 

δυσκολία να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα βασικά αγαθά που έχει ανάγκη ο 

άνθρωπος όπως είναι και το νερό. Πρέπει λοιπόν ως Δημοτική Επιχείρηση -μιας και 

ρόλος μας είναι και κοινωνικός – να επιδείξουμε τις αναγκαίες ευαισθησίες στις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας. Επίσης πρέπει να υπάρξει και μία τόνωση 

στην Επιχειρηματικότητα καθώς είναι σίγουρο ότι οι νέες επενδύσεις μαζί με τις 

υπάρχουσες θα βγάλουν την χώρα από την κρίση. 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς έχει την οικονομική δυνατότητα να απορροφήσει την επιβάρυνση του 

κοινωνικού τιμολογίου ώστε να μη θιγεί σε καμία περίπτωση η λειτουργικότητα και η 

επιχειρηματική δραστηριότητα της Επιχείρησης. Αυτό βεβαίως είναι απόρροια μίας 

σοβαρής πολιτικής των εκάστοτε Διοικήσεων της Επιχείρησης καθώς η ΔΕΥΑΑ 

παρουσιάζει κέρδη στα αποτελέσματά της και φιγουράρει πανελλήνια στην κορυφή με 

τα 25.000.000,00 έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. 

Θέλω επίσης να τονίσω ότι δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση η τιμολογιακή πολιτική της 

Επιχείρησης καθώς το τιμολόγιο κρίνεται ως το χαμηλότερο σε επίπεδο Νομού και από 

τα χαμηλότερα σε πανελλαδική κλίμακα. Η ΔΕΥΑΑ με αυτό το χαμηλό τιμολόγιο 

καθίσταται βιώσιμη, διότι τα μισθοδοτικά κόστη της Επιχείρησης είναι χαμηλά. Βέβαια 

αυτό σημαίνει ότι κάθε υπάλληλος της Επιχείρησης επωμίζεται δύο ή και παραπάνω 

οργανικές θέσεις. 

Σήμερα το κοινωνικό τιμολόγιο περιλαμβάνει άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους 

καθώς επίσης και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Στις 

παραπάνω κατηγορίες γίνεται μείωση στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε ποσοστό 

50% σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.29/2013 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ. Προτείνω λοιπόν την 

διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου της Επιχείρησης – το οποίο έχει θεσπιστεί με την 

παράγραφο 12 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 - ώστε να πλαισιώσει τους οικονομικά 

αδύνατους αλλά και τους τρίτεκνους μόνιμους κατοίκους. 

 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩ6Ι-ΣΦΔ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 6 

Προτείνω λοιπόν σε καταναλωτές οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία στον Δήμο Αγιάς, 

με ατομικό εισόδημα έως 3.000,00 ευρώ και οικογενειακό έως 6.000,00 ευρώ, να 

υπάγονται στο διευρυμένο κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο προτείνεται να χρεώνεται με 

κλιμάκωση της κατανάλωσης ανά τρίμηνο ως εξής: 

1-20   κυβικά δωρεάν 

21-100 κυβικά 0,65 ευρώ 

101-200 κυβικά 1,10 ευρώ 

201 και πάνω 3,00 ευρώ 

Τα δικαιολογητικά  του κοινωνικού τιμολογίου κάθε χρόνο θα πρέπει 

να επανυποβάλλονται και θα είναι τα εξής: 

1. Αίτηση 

2. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού 

3. Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης αποδοχών ή σύνταξης (συνταξιούχους) 

4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας 

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

περιορίσουν την κατανάλωσή τους (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, 

κέντρα διασκέδασης) προτείνονται τρία νούμερα παροχών 1,2,3 με διπλάσια και 

τριπλάσια κλιμάκωση της κατανάλωσης με αναλογικότητα στην ελάχιστη χρέωση. 

Το επαγγελματικό τιμολόγιο αυτό μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής: 

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

1-200 κυβικά 0,65 ευρώ 

201-400 κυβικά 1,10 ευρώ 

401 και πάνω 3,00 ευρώ 

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

1-400 κυβικά 0,65 ευρώ 

401-800 κυβικά 1,10 ευρώ 

801 και πάνω 3,00 ευρώ 

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

1-600 κυβικά 0,65 ευρώ 

601-1200 κυβικά 1,10 ευρώ 

1200 και πάνω 3,00 ευρώ 

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

του καταναλωτή της υδροδότησης του επαγγελματικού του χώρου. Ισχύς τουλάχιστον 

για ένα έτος. 

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

είναι αδήριτη ανάγκη προτείνω το τιμολόγιο να προσαρμοστεί ως εξής: 

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

1-100 κυβικά 0,65 ευρώ 

101-200 κυβικά 1,10 ευρώ 

201 και πάνω     3,00 ευρώ 

Νο 2 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 40 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα:  

1-200 κυβικά 0,65 ευρώ 

201-400 κυβικά 1,10 ευρώ 

401 και πάνω     3,00 ευρώ 

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

1-300 κυβικά 0,65 ευρώ 

301-600 κυβικά 1,10 ευρώ 

601 και πάνω 3,00 ευρώ 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩ6Ι-ΣΦΔ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 6 

Εισηγούμαι όπως με απόφασή σας εγκρίνετε το παραπάνω κοινωνικό τιμολόγιο της 

ΔΕΥΑ το οποίο θα ισχύει για την από την ψήφισή του από Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και την 

έγκριση της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Βασίλης Καψάλης ο οποίος είπε: Επειδή η συνεδρίαση είναι 

έκτακτη και δεν είχα εισήγηση επιφυλάσσομαι για την απόφαση και θα ψηφίσω στο 

δημοτικό Συμβούλιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική 

συζήτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Αγιάς όπως αυτό αναπτύχθηκε και 

αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

2. Την  αποστολή  της  παρούσας  απόφασης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την 

προβλεπόμενη έγκριση. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφετε και παίρνει αύξων αριθμό 51/2013». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Νομίζω συμφωνούμε 

όλοι μας ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπάρξει μια μείωση συνολικά στα τέλη και μια 

στήριξη του κόσμου σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στην οποία βρισκόμαστε ακόμα στη 

μέση της, θα έρθουν πολύ χειρότερα πράγματα. Αν το δούμε έτσι είναι καλό. Δεν 

μπορούμε να το ψηφίσουμε όμως, γιατί οι 3.000,00€ ατομικό εισόδημα αφορά ένα 

πάρα πολύ μικρό τμήμα του κόσμου. Τουλάχιστον πρέπει να συμπεριληφθούν οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ, που θεωρούμε ότι η σύνταξη που λαμβάνουν δεν 

αποτελεί βιώσιμο εισόδημα. Επίσης θεωρούμε ότι τα 20 κυβικά ανά τρίμηνο είναι λίγα 

και πρέπει να αυξηθούν. Πέρα απ’ αυτά πιστεύουμε ότι γενικά το τιμολόγιο της ΔΕΥΑ 

είναι και παραμένει ακριβό. 

Όσον αφορά τις ελαφρύνσεις στο επαγγελματικό τιμολόγιο πιστεύουμε ότι στις μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις δεν πρέπει να υπάρχει 

ελάφρυνση αλλά διπλασιασμός γενικά των τελών και όχι μόνο της ύδρευσης. 

Τέλος πιστεύουμε ότι τα δημοτικά τέλη είναι υψηλά, άλλωστε εμείς κινούμαστε με άλλη 

λογική για τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και είμαστε ενάντια στα ανταποδοτικά τέλη 

τα οποία σταδιακά θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος  Καψάλης Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Βάλατε 

ένα μεγάλο τιμολόγιο στη ΔΕΥΑ που τ’ αλλάξατε πέντε φορές. Σας πήρε χαμπάρι ο 

κόσμος. Σήμερα δεν συζητάμε ουσιαστικά κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά νέα τιμολογιακή 

πολιτική, κρύβεστε και δεν θέλετε να πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Η απόφαση της 

ΔΕΥΑ πάρθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση χωρίς να υπάρχει καμία εισήγηση. Λειτουργείται 

πολιτικά και πονηρά κύριοι και μπερδεύετε τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία μελέτη. 

Συμφωνούμε για τη μείωση στις ευπαθείς ομάδες αλλά η δική μας πρόταση είναι η 

εξής: Τα δωρεάν κυβικά από 20 να γίνουν 50 και εκεί που είναι το εισόδημα 3.000,00€ 

και 6.000,00€ να αυξηθεί τόσο που θα συμπεριλαμβάνει τους συνταξιούχους του ΟΓΑ 

που παίρνουν τη βασική σύνταξη είτε ατομικά είτε οικογενειακά». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος  Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα 

συμφωνήσω μόνο στο κοινωνικό τιμολόγιο δηλαδή για τις ευπαθείς ομάδες, για τους 

τρίτεκνους κλπ.. Θεωρώ όμως ότι τα 20 δωρεάν κυβικά είναι λίγα για ένα τρίμηνο. 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩ6Ι-ΣΦΔ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 5 από 6 

Επίσης και το εισόδημα των 3.000,00€ και 6.000,00€ ατομικό ή οικογενειακό είναι 

πολύ λίγο και πρέπει να αυξηθεί. 

Διαφωνώ κάθετα με κάθε άλλη αλλαγή στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑ που συμπεριλαμβάνεται 

στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού απ’ ότι φαίνεται δεν υπάρχει καμία 

οικονομοτεχνική μελέτη». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος  Στάθης Νικόλαος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα 

ψηφίσω τη μείωση με την παρατήρηση ότι στη μείωση να ενταχθούν και οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ, δηλαδή αυτοί που λαμβάνουν μόνο την κύρια σύνταξη 

είτε ατομικά είτε οικογενειακά». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι 

Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Εμένα με καλύπτει η 

μείωση στο τιμολόγιο και θα την ψηφίσω αφού υπάρξει η διαβεβαίωση ότι θα πάψουν 

να υπάρχουν τα προβλήματα με την ποιότητα του νερού στην παραλία». 

 

Ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Για να 

καταλήξουμε στα 20 κυβικά δωρεάν πήραμε στατιστικά στοιχεία των καταναλώσεων, 

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

κέρδη θα περνούν αυτόματα στους δημότες με μείωση των τελών και αυτό ως απάντηση 

για τις πολλές αλλαγές στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑ που μας κατηγορούν ορισμένοι.  Σκοπός 

μας είναι τις υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμος μας να μην τις βάζουμε σε κίνδυνο. 

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

εκλαμβάνω ότι υπάρχει μια θετική πρόθεση απ’ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις 

όποιες παρατηρήσεις και βελτιώσεις που έχουν προταθεί για τα συγκεκριμένα μέτρα, 

και σας διαβεβαιώνω ότι αν αλλάξουν κάποια στοιχεία τα οποία συζητήσαμε, δηλαδή ο 

μη τεκμαρτός τρόπος αναγωγής των  καθαρών εσόδων των αγροτών και η μεταφορά 

τους σε πραγματικά έσοδα, εάν μας δώσουν πράγματι τη δυνατότητα να κάνουμε 

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

είδους ταμπού. 

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

λειτουργία του Δήμου και των επιχειρήσεών του και όποιο κέρδος υπάρχει πέρασμα 

στους πολίτες κατευθείαν ως κοινωνικό μέρισμα».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 
- την εισήγηση του Δημάρχου,  

- 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. 51/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. 

Αγιάς με τίτλο: «Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑ Αγιάς», 

- την παρατήρηση του κου Στάθη Νικόλαου, 

- τις τοποθετήσεις και την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων: Βατζιά 

Αντίγονου, Καψάλη Βασίλειου και Μαρούδα Ρίζου, 

- την απουσία από την αίθουσα του κου Τριανταφύλλου Αθανάσιου 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩ6Ι-ΣΦΔ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 6 από 6 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 51/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΕΚΡ-ΖΡΕ) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: «Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑ 

Αγιάς», όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο και αναφέρεται 

στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και με τη συμπλήρωση ότι: 

α) Στα δικαιολογητικά να συμπληρωθεί ότι: «Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

φορολογική δήλωση του αιτούντος θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι υπόχρεος για υποβολή 

φορολογικής δήλωσης» και  

β) στην περίπτωση που αναφέρει ότι: «Για καταναλωτές με κύρια κατοικία στον  Δήμο 

Αγιάς  όπου η μεγάλη ποσότητα νερού είναι αδήριτη ανάγκη προτείνω το τιμολόγιο 

…………..» να διαγραφεί η λέξη «κύρια» και να ισχύει για όλους τους καταναλωτές. 

 

Υπερψήφισαν: οι κ.κ. Στάθης Νικόλαος και Σιμούλης Θωμάς με τις παρατηρήσεις 

που αναφέρονται στις τοποθετήσεις τους. 

 

Μειοψήφισαν: οι κ. Μαρούδας Ρίζος, Καψάλης Βασίλειος και Βατζιάς Αντίγονος για 

τους λόγους που αναφέρονται στις τοποθετήσεις τους. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 263/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩ6Ι-ΣΦΔ


