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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10ης/ 29-6-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο:

Αναπροσαρμογή Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 29/6/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9357/25-6-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
11. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Στάθης Νικόλαος
20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
23. Βαλάρης Γεώργιος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
4. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
5. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
6. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
7. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
8. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
9. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
10. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
11. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
12. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
13. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
14. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
15. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
16. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης, καθώς επίσης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων του Συλλόγου
Γυναικών Ανατολής.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της
Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για το έργο: «Αύξηση ποσότητας νερού με την κατασκευή πέντε (5)
δεξαμενών ύδρευσης στο Δήμο Αγιάς». (Εισήγηση: Αντώνιος Μπελιάς, Πρόεδρος
ΔΕΥΑ Αγιάς).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση κυκλοφορίας απορριμματοφόρου οχήματος. (Εισήγηση:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Θεάτρου Ομολίου και καθορισμός
τιμήματος. (Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος, δημοτικός σύμβουλος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σταθερής καντίνας
στην Αλβανού Ευμορφία του Αποστόλου. (Εισήγηση: Χρήστος Ξαφάρας,
Αντιδήμαρχος).
Θέμα 5ο ΕΗΔ: Εκλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αγιάς, για την αρδευτική
περίοδο 2012. (Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.
Αγιάς κ. Αντώνιο Μπελιά, που εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 3ο:
Αναπροσαρμογή Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς.
«Η προτεινόμενη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αγιάς
αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθμ.22/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία και έγινε κυρίως για τους εξής λόγους:
1. τη μείωση της συμμετοχής της ΔΕΥΑ στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και
2. τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας σήμερα.
Μ’ αυτή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς προτείνεται μια
οριζόντια μείωση της τιμής του νερού κατά 20% και κάποιες αλλαγές στις κλίμακες της
κατανάλωσης.
Συνεχίζεται η έκδοση τεσσάρων λογαριασμών τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο,
Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Οι λογαριασμοί του Μαρτίου και Αυγούστου είναι έναντι
κατανάλωσης με χρέωση 30m3 σε κατοικίες οικόπεδα και σε καταστήματα μη
υγειονομικού ενδιαφέροντος (γραφεία, συμβολαιογραφία, φαρμακεία, φούρνοι κλπ) και
50m3 για τις επαγγελματικές στέγες.. Οι λογαριασμοί του Ιουνίου και Δεκεμβρίου είναι
εκκαθαριστικοί.
Η τιμή του νερού είναι ίδια για όλο το Δήμο και για τις καταναλώσεις που είναι
αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση, η τιμή δεν είναι ακριβή. Στους ορεινούς
οικισμούς εξετάζεται κατά περίπτωση η κατανάλωση τους χειμερινούς μήνες π.χ. όταν
υπάρχει παγετός.
Σύμφωνα λοιπόν με την προτεινόμενη μείωση η τιμολογιακή πολιτική
διαμορφώνεται σύμφωνα με την εισήγηση που σας έχει δοθεί με την ημερήσια
διάταξη».
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος που είπε: Το θέμα με τα δημοτικά τέλη
μας απασχόλησε αρκετά σ’ όλη την προηγούμενη θητεία. Είπα σ’ όλες τις συζητήσεις
που έγιναν εδώ ότι είναι άδικα και δεν βασίζονται σε πραγματικά νούμερα. Είπα ότι
αφού δεν έχουμε στοιχεία για την πρώτη χρήση να μην προβούμε σε αυξήσεις. Πήραμε
την απόφαση να αυξήσουμε τα τέλη και προτού να τα εφαρμόσουμε ερχόμαστε να τα
μειώσουμε. Αυτό σημαίνει βιασύνη να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
Είναι θετικό όμως και εγώ το χαιρετίζω, το ότι: η Δημοτική Αρχή επέβαλε στη
ΔΕΥΑΑ να μειώσει τα τέλη και θα το ξανακάνει σύντομα, όχι γιατί θα έχει τα
«ισοδύναμα», για να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που κυκλοφορεί πολύ σήμερα, αλλά
βλέποντας ότι ο κόσμος αδυνατεί να ανταποκριθεί σ’ αυτό το τιμολόγιο που είναι
άδικο.
Εγώ θεωρώ ότι για τις Δημοτικές Ενότητες Λακέρειας και Ευρυμενών οι αυξήσεις
που έγινα στα τιμολόγια, με την προηγούμενη απόφαση, ήταν της τάξης του 300% και
γι’ αυτό τις καταψήφισα. Δηλαδή εκεί που πληρώναμε 40€ τώρα πληρώνουμε 120€.
Εάν αυτό το 300% το κάνουμε με την σημερινή τροποποίηση 280%, τι κάνουμε, το
νομιμοποιούμε.
Η οριζόντια μείωση 20% τι αντίκρισμα θα έχει από την αρχική αύξηση ανά
δημοτική ενότητα; Μήπως για μερικές δημοτικές ενότητες είναι ελάχιστη;
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Για όλα τα παραπάνω, αλλά και διότι δεν υπάρχουν στοιχεία, όπως δεν υπήρχαν
και όταν κάναμε την αύξηση του τιμολογίου και επειδή θεωρώ άδικο το τιμολόγιο, γιατί
δεν μπορεί να το αντέξει ο κόσμος, δεν θα ψηφίσω τη μείωση.
Αντίθετα προτείνω η μείωση να πάει στο ποσό του 40% της αύξησης που
επιβλήθηκε σε κάθε Δημοτική Ενότητα με την προηγούμενη απόφαση της τιμολογιακής
πολιτικής. Δηλαδή αν στη Δημοτική Ενότητα Λακέρειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΔΕΥΑΑ, αυξήθηκε το η τιμή του νερού 100% να κατεβεί 40%. Αν στη Δημοτική
Ενότητα Αγιάς αυξήθηκε, με την προηγούμενη απόφαση, 20% να πάει στο 12% ή στο
10% η μείωση. Επίσης προτείνω τα ποιμνιοστάσια να ενταχθούν στις επαγγελματικές
στέγες και να ισχύσει μείωση 50% στο τιμολόγιό τους.
Είχα πει όταν ψηφίσαμε την τιμολογιακή πολιτική ότι δεν μπορούμε να πάμε με τη
μια 300% πάνω τα τέλη. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο ήπια αναπροσαρμογή
και στα άλλα δημοτικά τέλη, αλλά δεν το δεχθήκατε, πήγατε σε άλλες Δημοτικές
Ενότητες με αύξηση 100% και σ’ άλλες 15% . Κρίνω ότι σ’ αυτή τη συγκυρία δεν
αντέχεται αυτό το τιμολόγιο και δεν θα το ψηφίσω».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Ήμασταν η μοναδική δημοτική
παράταξη που είχαμε πει ότι ο Καλλικράτης αυτό που θα φέρει θα είναι αυξήσεις στα
δημοτικά τέλη και βάρη στις πλάτες των δημοτών. Το είχαμε πει αυτό γιατί ξέραμε ότι
δεν θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση από το Κράτος, ότι οι δημοτικές αρχές δεν θα
διεκδικούσαν από τις κυβερνήσεις και από τη στιγμή που δέχεσαι στο πλαίσιο του
Καλλικράτη τη ΔΕΥΑΑ ως επιχείρηση με σκοπό το κέρδος, γιατί αυτός είναι ο
χαρακτήρας της ΔΕΥΑΑ, η μόνη λύση που έχεις είναι να αυξάνεις συνεχώς το νερό.
Το θέμα είναι ότι ζούμε σε μια κρίση που βαθαίνει, το επόμενο διάστημα θα γίνει
πολύ χειρότερη. Οι δημότες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και οι Δήμοι και οι
Δημοτικές Αρχές αντί να είναι στο πλευρό των δημοτών στρέφονται εναντίον τους, το
είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε πολιτική ή
προσωπική αντιπαράθεση. Μ’ αυτή την πολιτική στρέφονται εναντίον των δημοτών.
Ξεκάθαρα πράγματα, οι δημότες δεν μπορούν να πληρώσουν. Η Αγιά θα γεμίσει
«φέσια». Τι θα κάνει ο Δήμος γι’ αυτό; Θα στείλει τις οφειλές στην εφορία για να
εισπραχθούν;
Πρέπει να διεκδικήσουμε ως Δήμος τα παράνομα παρακρατηθέντα, την αύξηση της
χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να βγούμε διεκδικητικά. Δεν
μπορούνε να πληρώνουν οι δημότες άλλο, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το νερό
είναι πανάκριβο. Από φυσικό αγαθό έχει γίνει πανάκριβο εμπόρευμα. Δεν είναι
σημερινό είναι πορεία χρόνων.
Το θέμα είναι το εξής: ζητάμε απ’ τον κόσμο να πληρώσει ένα πανάκριβο
εμπόρευμα, το νερό, που φτάνει στα 0,90€/m3 με την ελάχιστη κατανάλωση με αυτή τη
μείωση, προηγούμενα ήταν στο 1,06€/m3 χωρίς τα τέλη υπονόμων όπου υπάρχουν.
Η δική μας πρόταση είναι η εξής: 1. να υπάρχει ενιαίος κρατικός φορέας
διαχείρισης ύδρευσης και άρδευσης, 2. τιμολόγηση στο κόστος, που θα περιλαμβάνει
και τα πάγια, αλλά ανά Τοπική Κοινότητα. Εμείς γι αυτό καταψηφίζουμε και λέμε ότι
αν η Δημοτική Αρχή θέλει να δώσει πραγματική ανάσα στους δημότες μας, πρέπει να
πάει τα τέλη στο κόστος».
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κος Λέτσιος Βασίλειος που είπε:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί άκουσα την πιο σοφή λέξη από τον κ. Μαρούδα. Τη λέξη
«κόστος». Δεν ακούστηκε πουθενά στις συζητήσεις μας: γινόμαστε ωραίοι και αρεστοί
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και λαϊκίζουμε όταν λέμε: δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώνει και να πάει χαμηλότερα το
τιμολόγιο και πολύ ωραία είναι. Ξεχάσαμε όμως το πιο απλό πράγμα τη λέξη «κόστος».
Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, το κόστος είναι πάρα πολύ απλό να υπολογισθεί
και κανένας δεν σκέφθηκε να το κάνει, ιδιαίτερα οι κύριοι της αντιπολίτευσης. Το 90%
των μοτέρ ύδρευσης στη ΔΕΥΑ Αγιάς είναι 50HP, που σημαίνει 40 κιλοβατώρες/ώρα,
που σημαίνει 0,17€/m3 κόστος ρεύματος, συν τις διαρροές πάμε στα 0,20€/m3, συν
0,38€ που βγαίνει το πάγιο κόστος λειτουργίας της ΔΕΥΑΑ πάμε στα 0,58€/m3. Αυτό
είναι το κόστος νερού και μπορεί ο καθένας να το δει.
Είναι τεράστια η προσπάθεια και φοβερό το ρίσκο να δίνουμε νερό με 0,40€/m3
γιατί από ότι είδαμε και πριν σ’ ένα παραλιακό οικισμό που έχει μεγάλη κατανάλωση
το 85% των καταναλωτών είναι κάτω από 150 m3, δηλαδή στη χρέωση των 0,40€/m3,
όταν το κόστος είναι 0,58€/m3. Πως ισοφαρίζετε αυτό το έλλειμμα; Ισοφαρίζετε με την
ελπίδα ότι κάποιοι θα ανέβουν κλίμακα . Όσον αφορά το 80% είναι αυτό που μας δίνει
τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες συντηρήσεις, αφού στο πάγιο κόστος της ΔΕΥΑΑ
δεν συμπεριλαμβάνονται οι συντηρήσεις.
Τα πράγματα με το νέο τιμολόγιο θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εγώ το δέχομαι
μόνο και μόνο γιατί είναι δύσκολη η συγκυρία, αλλά θα πρέπει να «κόψουμε» πολλά
έργα, να μειώσουμε δαπάνες, αλλιώς μετά από ένα χρόνο η ΔΕΥΑΑ θα αντιμετωπίσει
μεγάλη δυσκολία».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τσιτσές Δημήτριος που είπε:
«Προσπαθώντας να αναλύσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι αυτό της ύδρευσης,
με όλα τα παρακλάδια αυτά που έχουν δημιουργηθεί από πολλά χρόνια ή συνεχίζουν να
δημιουργούνται και σήμερα, όπως π.χ. ανείσπρακτες οφειλές, παράνομες παροχές,
οικόπεδα που υδροδοτούνται και κλείνουν τους δρόμους, χωρίς το δικαίωμα να
υδρεύσουμε τα επόμενα, άρδευση χωραφιών, ελαιώνων κλπ. άκουσα τη λέξη «κόστος»
και για το αν θέλουμε «ίσα βάρκα, ίσα πανιά» στους λογαριασμούς.
Εγώ βλέπω και αυτό που θα προσπαθήσω να πω είναι ότι: προσπαθούμε να
τιμωρήσουμε αυτούς που πληρώνουν βαραίνοντας τις πλάτες τους με υπέρογκες
αυξήσεις και να επιβραβεύσουμε αυτούς που κλέβουν, έστω και αν συμφωνούμε
κάνοντας μια μικρή μείωση, νομιμοποιούμε τα πράγματα.
Η ΔΕΥΑΑ το γνωρίζει ότι έχει πάρα πολλές απώλειες. Το ότι εάν στην κάθε
περιοχή, κάθε Δημοτική Ενότητα, στην έξοδο του αντλητικού συγκροτήματος, βάζαμε
από ένα ρολόι για να δούμε πόσα m3 χρησιμοποιούνται, θα ξέραμε ακριβώς και πόσα
κλέβονται. Αναγκαστήκαμε ως Δήμος Ευρυμενών να αλλάξουμε όλο τον αγωγό
μεταφοράς νερού προς τις δεξαμενές του Κόκκινου Νερού γιατί ήταν διάτρητος από
κρυφές παροχές.
Αυτό που θα καταφέρουμε να κάνουμε σήμερα είναι να ξεβιδώνουμε το ρολόι το
βράδυ και να γεμίζουμε μια δεξαμενή στο σπίτι για να έχουμε νερό όλη την υπόλοιπη
ημέρα και πάλι θ’ έρθουμε εδώ, μετά από 5-6 μήνες, πάλι να μειώσουμε, πάλι να
προσπαθήσουμε.
Θα συμφωνήσω και με την αγωνία του Δημάρχου που προσπαθεί και θα επιμείνω,
αφού πρώτα δούμε τι καταναλώνει το κάθε χωριό ή που μπορεί να χάνετε το νερό ή να
δεσμεύσουμε τους ανθρώπους, που ουσιαστικά τους αναγκάζουμε να κλέψουν ή να μην
πληρώσουν, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλες ανείσπρακτες οφειλές παρελθόντων ετών,
να το ξαναβάλουμε το θέμα σε μια ενιαία, πιο καλή βάση και να δούμε τι μπορούμε να
κάνουμε.
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Δεν μπορεί στον οικισμό π.χ. του Κόκκινου Νερού δύο δεξαμενές μια 500m3 και μια
300m3 και ένα μοτέρ με 120m3/ώρα να μην μπορούμε να τον χορτάσουμε νερό, λες και
είναι μια πολιτεία ολόκληρη.
Ότι και αν κάνουμε επομένως, όποια τιμολογιακή πολιτική και αν εφαρμόσουμε, θα
μας βγάλει έξω από το στόχο, αυτοί που είναι να μην πληρώσουν δεν θα πληρώσουν
και ο μικροσυνταξιούχος του ΟΓΑ, το αντιμετώπιζα και ως Δήμαρχος, φύλαγε τα λεφτά
για να πληρώσει. Άρα πάλι θα καταφέρουμε να επιβραβεύσουμε τον κακό «πελάτη» και
να τιμωρήσουμε το δημότη που θα θέλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Δεν
νομίζω ότι 48€ μπορεί να τα βρει ένας χαμηλοσυνταξιούχος, να πληρώσει τα τέλη
ύδρευσης, να έχει αντιμέτωπο και τον ΕΟΠΥ, να αγοράσει φάρμακα, να έχει να
πληρώσει και το γιατρό και επειδή ξέρω ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που πληρώνουν,
θα τους φέρουμε σε πολύ δύσκολη θέση.
Επιμένω λοιπόν, να μετρήσουμε τις ανάγκες νερού της κάθε Δημοτικής Ενότητας
και να ξαναμαζευτούμε όλοι εδώ και να μην προσπαθήσουμε έτσι φακιρικά να λύσουμε
το πρόβλημα , όπως επίσης και να εισπράξουμε τις οφειλές των παρελθόντων ετών.
Δεν μπορούμε να τα βάζουμε συνέχεια με τον συνταξιούχο ή αυτόν που θέλει να
είναι αξιοπρεπής, θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος και καταψηφίζω».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Καψάλης Βασίλειος που είπε: «Η αύξηση
στις 8/8/2011 ήταν πάρα πολύ μεγάλη και άδικη. Η τιμολόγηση ύδρευσης αποχέτευσης έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν δικαιολογούνται τέτοιες αυξήσεις
300% στη Δημοτική Ενότητα Λακέρειας και 200% στην Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών.
Μετά την αποτύπωση του νέου τιμολογίου, αρχές του 2012, τα τόσα λάθη που είχε,
όπως η τιμολόγηση σε επαγγελματικούς χώρους και την διαφαινόμενη μεγάλη
κοινωνική αντίδραση, η Δημοτική Αρχή «ανέκρουσε πρύμνα» και δια στόματος
Δημάρχου ζήτησε νέο τιμολόγιο με αφορμή τη μείωση της συμμετοχής της ΔΕΥΑΑ στα
συγχρηματοδοτούμενα έργα κατά 20% δηλαδή το 13% γίνεται 10,4%.
Λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, θεωρώ επικοινωνιακού
χαρακτήρα την μείωση. Δηλαδή είναι άδικο το 300% αύξηση και μια μείωση 20% το
κάνει 280% είναι δίκαιο;
Εγώ σε τέτοια επικοινωνιακά παιχνίδια δεν συμμετέχω. Μου θυμίζει η Δημοτική
Αρχή Αγιάς τον Χότζα και την σχετική ιστορία ……όταν του παραπονέθηκαν ότι δεν
χωράνε ….. έβαλε και άλλους …. αφαίρεσε μετά ορισμένους και προσποιήθηκε λύση
έτσι και εσείς, βάζετε 300% αύξηση και μετά προτείνετε μείωση 20% και θέλετε να
πείσετε ότι η εναπομείνασα αύξηση είναι δίκαιη!
Καταψηφίζω την εισήγησή σας λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 έληξε συν-πλην
οριακά. Ας μαζέψουμε τις ανείσπρακτες οφειλές που έρχονται σε 690.000,00€ και
βλέπουμε την περαιτέρω οικονομική πορεία της ΔΕΥΑ Αγιάς.
Και κλίνοντας θα ήθελα για μια ακόμα φορά να πω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε
στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς την πηγή στη θέση «Μάνα νερού».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τριανταφύλλου Αθανάσιος που είπε:
«Πρόεδρε πριν δέκα μήνες περίπου πήραμε μια απόφαση για αύξηση των τελών, την
οποία θεωρούσαμε τότε άδικη, παράλογη, παράνομη, γιατί η τότε νεοσύστατη ΔΕΥΑΑ
δεν είχε εικόνα για όλες τις Δημοτικές Ενότητες, για το ποιά είναι τα έσοδα, τα έξοδα, η
κατάσταση των δικτύων και για το ποιές είναι οι ανάγκες για έργα της κάθε περιοχής.
Σήμερα με την ίδια προχειρότητα επιχειρείται βελτίωση της άσχημης εντύπωσης που
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προκάλεσε η απόφαση εκείνη και έρχεται η ΔΕΥΑΑ με μια αυθαίρετη και οριζόντια
μείωση της τάξης του 20% να βελτιώσει τι, το τιμολόγιό της ή το κοινωνικό της
πρόσωπο;
Αν πραγματικά στόχευε να βελτιώσει το τιμολόγιο, όφειλε να άρει τις αδικίες και
κατά περίπτωση να δει τα λάθη της και ανάλογα να προτείνει. Αδικίες με οριζόντια
μέτρα όσο και αν πρόκειται για μείωση τιμολογίου δεν αίρονται, αλλά αυξάνονται.
Έχω να παρατηρήσω επίσης κ. Πρόεδρε ότι: προσβλητικά η ΔΕΥΑΑ δεν μπήκε στον
κόπο να μας δώσει έγκαιρα μια εισήγηση. Δεν ήταν κάτι έκτακτο, μήνες τώρα το
«παίδευε στο μυαλό της», ας κατέληγε κάπου και ας μας έδινε έγκαιρα, πριν δυο τρεις
μέρες να μελετήσουμε και εμείς την εισήγησή της. Τώρα, ασκήσεις επί χάρτου και
θάρρους για τέτοια σοβαρά θέματα δεν νομίζω ότι δικαιολογούνται.
Μας αγνόησε βέβαια και συστηματικά μας αγνοεί η ΔΕΥΑΑ και σε άλλες προτάσεις
που κάναμε για μείωση του τιμολογίου, σε περιοχές που δεν παρέχουμε πόσιμο νερό,
αγνόησε κι άλλους συνδημότες μας που ζητούσαν πηγαία νερά με μηδενικό κόστος για
τη ΔΕΥΑΑ.
Τη συγκεκριμένη χρονική οικονομική συγκυρία από την αφαίρεση του 20% ή και
του 30% και του 40%, για την πλειοψηφία των δημοτών, θεωρώ ότι το τιμολόγιο
παραμένει υψηλό και μη αποδεκτό. Άλλωστε το παράνομο, αφού και η προηγούμενη
αύξηση και η σημερινή μείωση δεν είναι τεκμηριωμένη, το άδικο, το αυθαίρετο, το
παράλογο και με μείωση 20% ή και περισσότερο, συνεχίζει για εμένα να διατηρεί τον
ίδιο χαρακτήρα και θα το καταψηφίσω».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε: «Βλέπω
ότι υπάρχει ανησυχία και πιστεύω ότι ο καθένας από εσάς αντιλαμβάνεται την αγονία
του κόσμου καθημερινά. Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΑ σε σχέση
με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε το καλύτερο και πιο φτηνό νερό. Δεν είναι ψέμα.
Τώρα κάτι τρέχει. Με κάλυψε πολύ καλά ο κ. Τσιτσές. Όλοι γνωρίζουμε ότι χάνονται
πολλά κυβικά νερού. Στο Σκλήθρο χάνονται στο ρέμα, πάνω στη Σωτηρίτσα ποτίζουν
ελιές. Πήγα δύο φορές τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΜ και είχαμε βάνες ανοιχτές.
Για να βγάλουμε το ελάχιστο κόστος και την τιμή του νερού δεν έχουμε τα σωστά
στοιχεία. Δεν γνωρίζει αν ρωτήσω αυτή τη στιγμή τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ πόσα
κυβικά χύνονται σ’ όλο το Δήμο από τις δεξαμενές. Δεν γνωρίζει κανένας. Αν ρωτήσω
πόσα είναι τιμολογημένα θα μου απαντήσει. Αν δεν δούμε αυτά, έστω και πειραματικά,
βάλτε ένα μελετητή, θα βγει μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή και σεις μπορεί να
κουράζεστε χωρίς λόγο, δηλαδή πιστεύω ότι χύνονται πάρα πολλά κυβικά «τσάμπα». Ο
κόσμος κλέβει πολύ.
Η οριζόντια μείωση δεν λέει τίποτα για μένα. Χάνεται πολύ νερό. Κοιτάξτε, δέστε,
βρέστε ένα τρόπο, δώστε στα ορεινά χωριά μέχρι 150 κυβικά δωρεάν και μετά βάλτε
3€/m3. Χάνεται πάρα πολύ νερό και το τιμολόγιο είναι πάνω σε λάθος στοιχεία. Εγώ θα
ψήφιζα μείωση όχι 20% αλλά πολύ μεγαλύτερη. Κλίνοντας προτείνω τα χωριά
Σκλήθρο, Καρίτσα, ΄Ελαφο, Μεγαλόβρυσο και Ανατολή να πληρώνουν μόνο πάγιο».
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δυναμιτίσω το κλίμα, θέλω απλώς να κάνω μια
έκκληση. Ορισμένες λέξεις είναι πολύ βαριές. Εγώ ούτε παρανομίες έχω κάνει σ’ αυτό
το θέμα, ούτε παρανόμησα πουθενά. Αν τυχόν έχω κάνει λάθη στην τιμολόγηση, αν έχω
κάνει λάθη με τα μαγαζιά, βγήκα μόνος μου και είπα ότι έκανα λάθος και ζήτησα απ’
όλους συγνώμη. Οι λέξεις όμως: «παρανομία» και τα συναφή, σας παρακαλώ πάρα
πολύ να εκλείπουν από το δημοτικό μας συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι έχουμε το επίπεδο
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να διαχειριστούμε τέτοιου είδους ζητήματα. Γι αυτό έκανα δύο ερωτήσεις στον
συνάδελφο κ. Τριανταφύλλου, ότι υπήρξε προσφυγή κατά της απόφασης της
τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΑ και δυστυχώς θα το πω εδώ, το μόνο που
καταφέραμε ήταν να μην περάσει η μείωση για τα ποιμνιοστάσια, που την
επαναφέρουμε ομόφωνα και μακάρι να περάσει.
Λέτε συνέχεια και νομίζω ότι και ο κ. Μαρούδας και ο κ. Λέτσιος προσέγγισαν κατά
κάποιο τρόπο αυτό που όλοι μας λέμε. Τι λέμε δηλαδή πολύ απλά; Λέμε να μην μπαίνει
η ΔΕΥΑΑ «μέσα» και να έχουμε ένα μικρό αποθεματικό για να μπορέσουμε να
ανταπεξέλθουμε στις επενδύσεις που θα χρειαστεί να κάνουμε και να ωριμάσουν
κάποια έργα . Νομίζω με απόλυτη σαφήνεια είδαμε ποιο είναι το κόστος ανά κυβικό, το
είπε και ο κ. Καλαγιάς που παρακολουθεί πάντα συγκριτικά στοιχεία και σε σχέση με
τις ΔΕΥΑΑ της Ελλάδας, θέλω να ξέρετε ότι έχουμε ίσως και το πιο χαμηλό τιμολόγιο
στο νερό. Θέλω να το πιστέψετε αυτό, άλλωστε τα στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα
της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης - ΕΔΕΥΑ, μπορείτε
εύκολα να τα βρείτε.
Θέλω δε να θυμίσω κ. Μαρούδα ότι: το τέλος 80%, ο πρώτος που το επέβαλε και το
διαχειρίσθηκε και μάλιστα πολύ καλά, κάνοντας φοβερά έργα, ήταν ο αείμνηστος
Δήμαρχος Λαμπρούλης, δίνοντας μέσα σε λίγα χρόνια ουσιαστικές λύσεις, βάζοντας τις
αναπτυξιακές βάσεις και αναβαθμιζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη της Λάρισας.
Σε κάθε περίπτωση το επιβάλλει ο Νόμος.
Θέλετε να κάνουμε ένα παράδειγμα στην Ανατολή, ούτε πρόκειται να μπει απ’ αυτό
«μέσα» η ΔΕΥΑΑ, παίρνω το γάντι που μου ρίξατε και προτείνω να κάνουμε την
αυτοδιαχείριση, μπορούμε να το κάνουμε σ’ ένα χωριό. Τα νούμερα είναι αμείλικτα.
Το ότι ενδεχομένως να χάνεται πολύ νερό δεν είμαι εγώ αυτός που θα το
αμφισβητήσει. Πρέπει να σας πω όμως ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν πολύ παλιά
δίκτυα. Σκάβοντας εδώ στην Αγιά βρήκαμε έναν τεράστιο αγωγό αμιάντου που ποτέ δεν
περιμέναμε ότι υπήρχε. Αλλού υπάρχουν και πιο παλιά δίκτυα που σπάνε συνέχεια και
δεν έχουν τις σωστές βάνες. Δεν θα είμαστε σίγουροι αν τοποθετήσουμε ένα υδρόμετρο
στην εξαγωγή της δεξαμενής ότι θα έχουμε και πάλι τα απόλυτα νούμερα, αλλά αν
υπάρχει ένα κτήμα, όπως είπε ο κ. Τσιτσές, το οποίο ποτίζει με μπεκάκια, ας είμαι
Δήμαρχος, εμένα να πάρει και αύριο το πρωί να πάμε να το δούμε και ότι προβλέπεται
να το κάνουμε. Γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι η μισή Βελίκα ποτίζει από το δίκτυο
ύδρευσης. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούμε να λάβουμε εμείς υπόψη μας; Αν
καθίσουμε με στυλό και χαρτί και πάμε στην πχ. στην πόλη της Αγιά και δούμε το νερό
στα 100 κυβικά μέσο όρο το χρόνο με την προηγούμενη τιμολόγηση και με την τωρινή
τιμολόγηση θα δείτε ποιες είναι οι διαφορές. Αν θέλετε μπορούμε να το κάνουμε.
Όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι: δεν μπορούμε να κατηγορούμε μια περιοχή που
είχε ακριβό νερό και να καταδικάσουμε τους πολίτες της για άλλα δύο χρόνια ωσότου
βρούμε τα υποτιθέμενα, που αναφέρετε εσείς, στοιχεία και αυτοί να συνεχίζουν να
πληρώνουν ακριβότερο νερό απ’ άλλες περιοχές. Αυτό δηλαδή το θεωρούμε δίκαιο;
Δίκαιο θα θεωρούσα να το πάμε όλοι μας το νερό από τα 0,50€ που το είχε ο Δήμος
Μελιβοίας στα 0,27€ που το είχε ο Δήμος Λακέρειας και να κλείσουμε το «μαγαζί»
μέσα σ’ ένα μήνα. Σαφώς και πήραμε υπόψη μας την τιμολογιακή πολιτική που άσκησε
η ΔΕΥΑ Μελιβοίας τα προηγούμενα χρόνια γιατί είχε δέκα ετών στοιχεία, είχε
μετρήσεις, είχε αποτελέσματα. Θέλω δε να σας πω εδώ και νομίζω το έχω πει πολλές
φορές, τα αποτελέσματα μιας χρήσης δεν έχουν να κάνουν με τα χρήματα τα οποία
έχουμε «έξω». Όταν πάμε να κάνουμε αποτελέσματα λέμε, πόσα ήταν να εισπράξω,
τόσα, για τη λογιστική αυτά θεωρούνται ότι τα εισπράξαμε όλα, αυτό έχει να κάνει με
τις ταμιακές μας ροές αν έχουμε εισπράξει τα χρήματα που έχουμε «έξω». Όταν έχουμε
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όμως όλα τα έξοδα και όλα τα έσοδα και θεωρούμε ότι τα πληρώσαμε όλα και τα
εισπράξαμε όλα και από εκεί «μπαίνουμε μέσα» 300.000,00€, ζητάει κανένας από εδώ
μέσα να ακολουθήσουμε αυτό το τιμολόγιο. Μα αυτό μας οδηγεί στο οριστικό κλείσιμο.
Βλέπω τις τιμές με την καινούργια τιμολόγηση, το νερό για παράδειγμα στην
Καρίτσα από 1-150 κυβικά είναι 0,24€, που να το πάμε χαμηλότερα; Για το 80% ο
Νόμος το λέει ξεκάθαρα: όπου υπάρχει ΔΕΥΑ υποχρεωτικά μπαίνει το 80%. Και ο
πρώην Δήμος Αγιάς και ο πρώην Δήμος Μελιβοίας δεν το εφάρμοζαν σωστά, αν και
είχαν ΔΕΥΑ, ήταν και οι δύο παράνομοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ τώρα και
πέρα απ’ οτιδήποτε άλλο πρέπει να δούμε ωμά τα νούμερα και τα νούμερα να ξέρετε
δεν λένε ποτέ ψέματα.
Για μένα ήταν πολύ απλό. Ποιος έχει το χαμηλότερο τιμολόγιο; Την πρώτη περίοδο
εφαρμογής, γιατί κάποιο ευνοήθηκαν παράφορα σε σχέση με τους κάποιους άλλους, να
εισηγηθώ 0,27€ το κυβικό σε όλους. Όμως να ξέρετε ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις
μας κλείνουν μία και δια παντός. Αν θέλουμε να κλείσουμε τη ΔΕΥΑ μας, αν θέλουμε
αύριο το πρωί να είμαστε οι φτωχοί συγγενείς και να ψάχνουμε να βρούμε από δω και
κει να πληρώσουμε το ρεύμα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, όμως δεν
μπορούμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική ανά Κοινότητα. Δεν είναι εύκολο, δε γίνεται,
είναι αδιανόητο, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και τι είπαμε πολύ απλά, υπάρχουν
κάποιες περιοχές, όπως η παραλία, που γίνονται πολλές επενδύσεις, άρα τι κάνουμε
εκεί, αντί για 125€ που πληρώνουν οι υπόλοιπες περιοχές την παροχή θα τη βάλουμε
500€, γιατί πρέπει να συνδράμουν με περισσότερα χρήματα στις επενδύσεις που
γίνονται. Τι κάνουμε στα χωριά που έχουν μόνο πηγές, τα πάμε στα 0,24€ το κυβικό.
Αλλά τα παίρνουμε οριζόντια. Θέλετε να κάνουμε ένα εγχείρημα με την Ανατολή, είμαι
έτοιμος να το κάνουμε. Αν αύριο το πρωί δοθεί η δυνατότητα, που θα δοθεί, οι οικισμοί
κάτω από 3.000 κατοίκους να ενταχθούν σε δίκτυα αποχετεύσεων και βιολογικούς, μην
πούμε η Ανατολή και η κάθε Ανατολή, δεν θα έχει καμία δυνατότητα και καμία ελπίδα
να ενταχθεί σε κανένα έργο.
Και κλείνω με το εξής: Οι περισσότεροι από εδώ είμαστε έμπειροι αυτοδιοικητικοί
και έχουμε παλέψει πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε βγει και στους δρόμους, έχουμε
διεκδικήσει, πρέπει να συζητάμε όμως για πράγματα τα οποία είναι εφικτά και όχι για
ανέφικτα πράγματα. Όλοι μας διεκδικούμε. Ένα άλλο μοντέλο διοίκησης ενδεχομένως
δε θα είχε ανάγκη και την Αυτοδιοίκηση. Δηλαδή αν την άρδευση, την ύδρευση, την
αγροτική οδοποιία την πάρει το Κράτος, αν τις προνομιακές δομές τις πάρει το Κράτος
υπάρχει λόγος ύπαρξης της Αυτοδιοίκησης μετά; Ορίζουμε και έναν κρατικό Δήμαρχο
και τελειώνει η υπόθεση. Υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα και κανένας μας δεν το
αμφισβητεί αυτό, δε λέμε ότι όλα είναι τέλεια, όμως σ’ αυτό το δύσκολο σύστημα
καλούμαστε να διοικήσουμε. Δεν καθόμαστε εδώ να μιλήσουμε θεωρητικά, γιατί π.χ. η
ΔΕΗ είναι αμείλικτη, δεν σου χαρίζεται.
Μετά απ’ όλα αυτά ειλικρινά σας ζητάω, χωρίς καμία αντιπαράθεση, ας σκεφτούμε
το καλό της Επιχείρησης μας και βεβαίως των δημοτών μας και να υπερψηφίσουμε
αυτή την εισήγηση που νομίζω ότι καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες και δίνει μια
σημαντική ανάσα στα νοικοκυριά που θα καταναλώνουν μέχρι 150m3 νερού».
Δευτερολόγησαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος που είπε: «Σήμερα δεν καλούμαστε να
ψηφίσουμε μείωση, καλούμαστε να ψηφίσουμε την προηγούμενη αύξηση λίγο
χαμηλότερα. Πιστεύω ότι αν μέσα στο 2012 η ΔΕΥΑΑ δεν φέρει πάλι πρόταση για
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μείωση των τιμών του νερού θα το φέρει το 2013. Τότε σας υπόσχομαι ότι θα την
ψηφίσω και εγώ».
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε: «Κύριε Πατσά προτείνω να
κάνουμε μια επιτροπή που θα ξαναδεί το κόστος νερού. Εμείς δια στόματος του κ.
Λέτσιου σας το αναλύσαμε ακριβώς. Μην πιστεύετε ότι θα βρούμε κάτι διαφορετικό».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.







Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕΥΑ Αγιάς,
την υπ’ αριθμ.197/2011 απόφασή του με θέμα: «Έγκριση της υπαριθμ.32/2011
απόφασης της ΔΕΥΑ Αγιάς αναφορικά με «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της
ΔΕΥΑ Αγιάς» - (ΑΔΑ: 4ΑΧ8Ω6Ι-Λ3Ω)
την υπαριθμ.22/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με
θέμα: «Αναμόρφωση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΑ Αγιάς»,
τις τοποθετήσεις και προτάσεις του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων,
την απουσία από την αίθουσα των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γκουτζουλίκα
Γεώργιου και Καλαγιά Γρηγόριου και
τις διατάξεις της παρ.1 και 3 του άρθρου 25 του Ν.1069/80 όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από την παρ.11 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.22/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ
Αγιάς, αναφορικά με «Αναμόρφωση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΑ»,
όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.
Β. Εγκρίνει τη ρύθμιση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς, ως εξής:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Έκδοση τεσσάρων (4) λογαριασμών κατ’ έτος και συγκεκριμένα: Μάρτιο, Ιούνιο,
Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.
Ο λογαριασμός του Μαρτίου θα είναι έναντι κατανάλωσης με χρέωση τριάντα (30)
κυβικά μέτρα νερού σε κατοικίες, οικόπεδα και πενήντα (50) κυβικά μέτρα νερού για
τις επαγγελματικές στέγες.
Ο λογαριασμός του Ιουνίου θα είναι 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 ο λογαριασμός του Σεπτεμβρίου και εκκαθαριστικός
λογαριασμός θα είναι του Δεκέμβριου.
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Η κλιμάκωση της κατανάλωσης καθορίζεται ως εξής:
Κατοικίες και καταστήματα μη
υγειονομικού ενδιαφέροντος

1-150 κυβικά 0,40€
151-300 κυβικά 0,80€
301 κυβικά και πάνω 2,00€

Επαγγελματικές στέγες

1-400 κυβικά 0,40€
401-800 κυβικά 0,80€
801 κυβικά και πάνω 2,00€

1-60 κυβικά 0,40€
61 κυβικά και πάνω 2,00€
Τα άτομα 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% στις δύο πρώτες κλίμακες
κατανάλωσης και συγκεκριμένα:
1-150 κυβικά
0,20€
Κατοικίες και καταστήματα μη
151-300 κυβικά 0,40€
υγειονομικού ενδιαφέροντος
301 κυβικά και πάνω 1,20€
Οικόπεδα

Οι οικισμοί Σκλήθρου, Παλαιοπύργου Καρίτσας και Νερομύλων οι οποίοι
υδροδοτούνται από πηγές και δεν επιβαρύνουν την ΔΕΥΑ με λειτουργικά έξοδα που
αφορούν αντλιοστάσια θα χρεώνονται το ανωτέρω τιμολόγιο ως εξής:
1-150 κυβικά 0,24€
Κατοικίες και καταστήματα μη
151-300 κυβικά 0,48€
υγειονομικού ενδιαφέροντος
301κυβικά και πάνω 1,20€
Επαγγελματικές στέγες

1-400 κυβικά 0,24€
401-800 κυβικά 0,48€
801 κυβικά και πάνω 1,20€

1-60 κυβικά 0,24€
61 κυβικά και πάνω 1,20€
Στους παραπάνω οικισμούς τα άτομα 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%
στις δύο πρώτες κλίμακες κατανάλωσης και συγκεκριμένα
1-150 κυβικά 0,12€
Κατοικίες
και
καταστήματα
μη
151-300 κυβικά 0,15€
υγειονομικού ενδιαφέροντος
301 κυβικά και πάνω 1,20€
Οικόπεδα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
− Σε όλα τα τιμολόγια προστίθεται το ειδικό τέλος υπέρ έργων σε ποσοστό 80% και
ο συντελεστής Φ.Π.Α , ανά περίπτωση (13% στην αξία του νερού και 23% στα
υπόλοιπα τέλη πλην της εγγύησης).
− Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης ορίζεται στα 500,00€ πλέον Φ.Π.Α. για
τους παραλιακούς οικισμούς και στα 140,00€ πλέον Φ.Π.Α. για τους υπολοίπους
οικισμούς
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− Το τέλος συντήρησης υδρομέτρου ορίζεται στο 1,00€ σε κάθε λογαριασμό πλέον
Φ.Π.Α.
− Οι επεκτάσεις αγωγών ύδρευσης στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές
επιβαρύνονται με 3,00€ πλέον Φ.Π.Α. το τρέχον μέτρο.
− Η δαπάνη ελέγχου υδρομετρητή ορίζεται στα 100,00€ πλέον Φ.Π.Α.
− Το τέλος επανασύνδεσης παροχών ορίζεται στα 35,00€ πλέον Φ.Π.Α.
− Η εγγύηση υδρομετρητή για ενοικιαζόμενες επαγγελματικές στέγες ορίζεται στα
300,00€ και για ενοικιαζόμενες οικίες στα 150,00€.
− Ως επαγγελματικές στέγες θεωρούνται τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (χώροι εστίασης, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, χώροι
αναψυχής ψυκτικοί χώροι, πλυντήρια αυτοκινήτων-ρούχων, εστιατόρια,
καφετέριες και τα ποιμνιοστάσια).
−
−
−
−

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ορίζεται στα 6,00€ πλέον Φ.Π.Α.
ανά τετραγωνικά μέτρο οικοδομής.
Η δαπάνη διακλάδωσης με το δίκτυο αποχέτευσης ορίζεται στα 35,00€ ανά
τρέχον μέτρο πλέον Φ.Π.Α.
Το τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων ορίζεται στα 20,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Το τέλος χρήσης υπονόμου ορίζεται σε ποσοστό 60% επί της κατανάλωσης του
νερού πλέον Φ.Π.Α. για τις κοινότητες οι οποίες διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης
και Βιολογικό Καθαρισμό και στις κοινότητες Καρίτσας και Σκήτης
5,00€/εξάμηνο.

Γ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης θα έχουν εφαρμογή από την 1/7/2012 και ως
ότου ανακληθούν ή τροποποιηθούν από άλλες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ή
της ΔΕΥΑ Αγιάς.
Μειοψήφισαν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Πατσάς Κυριάκος,
Βατζιάς Αντίγονος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος, Τριανταφύλλου
Αθανάσιος και Τσιτσές Δημήτριος, 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 και με την
παρατήρηση ότι: ψηφίζουν θετικά ως προς την ένταξη των ποιμνιοστάσιων στη
μείωση του 50%.
Κατά την ψηφοφορία απουσίαζαν από την αίθουσα δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.
Γκουτζουλίκας Γεώργιος και Καλαγιάς Γρηγόριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

