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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
221/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 17ης/ 30-11-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο:

Αναπροσαρμογή Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 30/11/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
16804/26-11-2012 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 την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μαρούδας Ρίζος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης).
Απόντες
21. Βόγιας Δημήτριος
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Πατσάς Κυριάκος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης 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),
Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Αλέξιος Μπουζούκης.
Επίσης παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ και
μέλος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας, κ. Σουλούκος Σωτήριος και
ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας και μέλος του
Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ, κ. Γιαλαμάς Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος
Σουλιώτης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε
ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα
Μεγαλοβρύσου. (Εισήγηση: Χρίσινα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την άμεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα. (Εισήγηση:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.115/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεων για παράταση μισθώσεων δημοτικών
καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς». (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας,
Δήμαρχος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης και έγκριση υποβολής
αιτήματος για τη λήψη δανείου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.4038/2012. (Εισήγηση: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 5ο ΕΗΔ: Σύνταξη ψηφίσματος υπέρ του πλαισίου διεκδικήσεων για την εκτροπή
του Αχελώου και τη διαχείριση των νερών. (Εισήγηση: Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»).
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε από τη συνεδρίαση
ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που εξέθεσε
στην τοποθέτησή του και οι οποίοι καταγράφονται στα ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα
πρακτικά της συνεδρίασης. Στη συνέχεια συντασσόμενοι με την τοποθέτηση του κ.
Τριανταφύλλου αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι της
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. κ.
Βατζιάς Αντίγονος, Καψάλης Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Διευθυντή της ΔΕΥΑ
Αγιάς, κ. Αλέξιο Μπουζούκη, που εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ6Ι-6ΩΘ
Σελίδα 3 από 5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Θέμα 2ο: Αναπροσαρμογή Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑ Αγιάς.
«Η ΔΕΥΑ Μελιβοίας ήρθε στον Καλλικρατικό Δήμο Αγιάς με κέρδη της τάξης των
117.000,00 ευρώ σε περίοδο κρίσης και έχοντας εκτελέσει ένα σημαντικό επενδυτικό
έργο τόσο με ιδίους πόρους όσο και δια μέσου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον
πρώην Δήμο Μελιβοίας.
Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι ενώ οι περισσότεροι φορείς του δημοσίου τόσο
στον στενό δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα παρουσίαζαν μία εικόνα
κυριολεκτικά αποσύνθεσης η ΔΕΥΑ Μελιβοίας ήταν στην ακριβώς αντίπερα όχθη μία
Επιχείρηση δυναμική υγιής με περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.
Ξέρετε πολύ καλά και ιδιαίτερα όσοι ασχοληθήκατε με την διοίκηση ότι η
δημιουργία δυναμικών φορέων μέσα στα πλαίσια του δημοσίου απαιτεί πολιτικές
πρωτοβουλίες από το πολιτικό προσωπικό, σχεδιασμό και όραμα , πολύ δουλειά από
τους υπαλλήλους, τιμιότητα και σοβαρότητα απ’ όλους.
Είναι λοιπόν ένας συνδυασμός δράσεων οι οποίες επιφέρουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα προς όφελος των δημοτών.
Πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με λαϊκισμό χωρίς σχεδιασμό και όραμα με
λίγη δουλειά
φέρνουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα και φέρνω ως ένα
παράδειγμα την πρώην ΔΕΥΑ Αγιάς η οποία ήρθε στον νέο Καλλικρατικό Δήμο με
300.000,00 ευρώ ζημιές και με πολύ λίγο επενδυτικό έργο. Διότι αυτό που περιμένει ο
πολίτης από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να του βελτιώσουν την
καθημερινότητά του και η καθημερινότητά του δεν βελτιώνεται με προβληματικές
Επιχειρήσεις ούτε με προβληματικούς Δήμους.
Δύο λοιπόν ΔΕΥΑ συνενώθηκαν μέσα στα πλαίσια του Καλλικράτη η μία φέρνοντας
κέρδη και η άλλη ζημιές. Στα σχεδόν δύο χρόνια λειτουργίας της Καλλικρατικής ΔΕΥΑ
βρίσκομαι στο ευχάριστο σημείο να σας ανακοινώσω ότι το ζημιογόνο τμήμα της
παλιάς ΔΕΥΑ Αγιάς έχει εξυγιανθεί και η νέα Επιχείρηση θα παρουσιάσει κέρδη μέσα
στην χρήση του 2012. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν
από το πολιτικό κυρίως προσωπικό. Διότι κακά τα ψέματα όσο διάθεση και αν υπάρχει
από το υπαλληλικό προσωπικό εάν δεν υπάρχουν θετικές πολιτικές πρωτοβουλίες είναι
αδύνατο να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα,
Ο σχεδιασμός νέων έργων και οι εντάξεις αυτών στο ΕΣΠΑ αποτελούν την πρώτη
προτεραιότητα της Επιχείρησης όπως και οι απορροφήσεις κονδυλίων του ΕΣΠΑ
αποτελούν προτεραιότητα για την Ελληνική οικονομία. Είμαστε ένας μικρός κρίκος
στην αλυσίδα της ανάπτυξης η οποία δεν θα επιτευχθεί ποτέ εάν δεν δουλέψουμε προς
την κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας. Στην Ελλάδα όμως βλέπουμε την
Επιχειρηματικότητα του Δημοσίου ως μέσον ψηφοθηρικό ή ως μέσον αντιπολιτευτικό.
Βλέπουμε τα όποια κέρδη των Επιχειρήσεων αυτών ως μη θεμιτά διότι αυτό θεωρούμε
ότι είναι εις βάρος των πολιτών ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Τα όποια κέρδη
αυτών των Επιχειρήσεων του δημοσίου τα αποθεματικά είναι στην υπηρεσία του
δημότη και βέβαια μέσα στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας.
Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν θέλουμε κέρδη ούτε αποθεματικά. Δημιουργούμε
εξαρχής προβληματικούς φορείς και στην πορεία τους φορτώνουμε με χρέη και
πλεονάζων προσωπικό. Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών τα βλέπουμε περίτρανα
σήμερα με πρώτο παράδειγμα το Ελληνικό δημόσιο.
Το τιμολόγιο του νερού το οποίο σήμερα έχουμε ως θέμα κυριάρχησε τον τελευταίο
καιρό ως πρώτο θέμα συζήτησης μέσα στον Δήμο μας. Ήταν ένα θέμα που έπαιξε στις
τοπικές εφημερίδες αναπαραγόταν και αναπαράγεται συνεχώς με στόχο την μείωσή του
και φυσικά με τόνο αντιπολιτευτικό.
Αλλά ας δούμε τουλάχιστον σε επίπεδο νομού σε πιο σημείο βρισκόμαστε στην τιμή
του νερού:
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ΔΕΥΑ Τεμπών 0,225, ΔΕΥΑ Λάρισας: 0,64 ΔΕΥΑ Τυρνάβου 0,41 ΔΕΥΑ Ελασσόνας
0,41 ΔΕΥΑ Φαρσάλων 0,45 ΔΕΥΑ Κιλερέρ 0,60 ΔΕΥΑ Αγιάς 0,40.
Είμαστε η ΔΕΥΑ με το φθηνότερο τιμολόγιο μετά την ΔΕΥΑ Τεμπών σε επίπεδο
νομού και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι από τα πιο χαμηλά τιμολόγια.
Παρόλα αυτά γκρίνιες υπάρχουν και λογικό είναι να υπάρχουν από τους Δημότες
διότι η τιμολόγηση που γινόταν στους πρώην Δήμους ήταν μέσα στα πλαίσια του
Ελλαδικού πολιτικού συστήματος της παροχολογίας. Δεν θέλω να σχολιάσω την
επενδυτική δραστηριότητα των προηγούμενων Δήμων στην ύδρευση και στην
αποχέτευση.
Θέλω όμως να παραθέσω τις επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται ή έχουν
προγραμματιστεί από τη νέα ΔΕΥΑ Αγιάς τις οποίες όσο και αν προσπαθούν ορισμένοι
να τις υποβαθμίσουν το οικονομικό μέγεθος μιλά από μόνο του.
Θεωρώ ότι επενδύσεις τέτοιου μεγέθους λίγες ΔΕΥΑ έχουν καταφέρει να εντάξουν
και αυτές είναι ΔΕΥΑ μεγάλων πόλεων. Αλλά οι χρηματοδοτήσεις σε αυτές τις δράσεις
θέλουν στήριξη. Όχι μιζέρια. Σε αυτά τα έργα ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη
όπως επιλέξιμες δαπάνες δεν είναι τα φρεάτια πεζοδρομίου ή η τριτοβάθμια
επεξεργασία του Βιολογικού Καθαρισμού της παραλίας επιπλέον υπάρχει και
συμμετοχή της Επιχείρησης σε ποσοστό 9,75% και 3,25% ανάλογα σε πιο
Επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ενταγμένα τα έργα.
Η χρηματοδότηση λοιπόν των μη επιλέξιμων θα πρέπει να πληρωθεί από το ταμείο
της ΔΕΥΑ άρα από τον δημότη.
Είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την οικονομική συγκυρία την οποία βιώνουμε όλοι μας
κανένας δεν θέλει τιμολόγια υψηλά.
Μετά από αυτή την παρένθεση θέλω να σας παραθέσω την απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑ μία απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία και αφορά την μείωση του
τιμολογίου κατά 2,5% μία μετακύλιση της μείωσης των μισθών των υπαλλήλων της
ΔΕΥΑ προς όφελος των πολιτών.
Επειδή ακούστηκαν διάφορα για την μείωση του 2,5% ότι είναι μικρή ότι είναι
εμπαιγμός θέλω να σας πω ότι αυτήν είναι η μείωση του μισθοδοτικού κόστους και
βέβαια ο Δήμαρχος όταν με κάλεσε για το θέμα μου ζήτησε την μείωση που έχουμε
υποστεί να την ωφεληθεί ο πολίτης. Δεν αναφερθήκαμε για μείωση του τιμολογίου
πέραν από αυτό που εισέπραξε η Επιχείρηση. Η ΔΕΥΑΑ ωφελήθηκε σε ποσοστό 2,5%
από την μείωση των μισθών και αυτό το ποσοστό δίνουμε στον πολίτη.
Αυτό εισπράξαμε και αυτό δώσαμε.
Σας παρακαλώ για την έγκριση της απόφασης της ΔΕΥΑ Αγιάς».
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ιωάννης Αργυρούλης που είπε:
«Θεωρώ μικρή τη μείωση που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αγιάς και
για το λόγο αυτό καταψηφίζω».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Θα καταψηφίσουμε όχι γιατί
διαφωνούμε με τη μείωση αλλά γιατί η δική μας πρόταση δεν αλλάζει και 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».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
την εισήγηση του Διευθυντή της ΔΕΥΑ Αγιάς, κ. Αλέξιου Μπουζούκη,
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»,
την υπαριθμ.38/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με
θέμα: «Αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΑ»,
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 και
την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας κου Αργυρούλη
Ιωάννη και του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας
«Λαϊκή Συσπείρωση» κου Ρίζου Μαρούδα

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.38/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ
Αγιάς, αναφορικά με «Αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΑ»,
όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο και σύμφωνα με την
οποία μειώνεται από 1/1/2013 το τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Αγιάς κατά 2,5%, μόνο στην
πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, σε όλες τις κατηγορίες του τιμολογίου της.
Β. Κατά τ’ άλλα ισχύει η υπ’ αριθμ.22/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΕΥΑΑ που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ.147/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς.
Μειοψήφισαν: ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αργυρούλης Ιωάννης και
ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»
κ. Ρίζος Μαρούδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 221/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

