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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
186/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 24-9-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο ΕΗΔ:

Μείωση τελών ύδρευσης.

Στην Αγιά σήμερα 24/9/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13671/20-9-2012 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. Βατζιάς Αντίγονος
3. Βόγιας Δημήτριος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος
9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
16. Στάθης Νικόλαος
17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
21. Αργυρούλης Ιωάννης
22. Αργύρης Νικόλαος
23. Βαλάρης Γεώργιος
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Κουτσαντάς Βασίλειος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
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) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης. 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.
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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: Ορισμός μελών διαπαραταξιακής Επιτροπής για σύνταξη διαμαρτυρίας
με θέμα το κλείσιμο των Δημοσιών Υπηρεσιών στο Δήμο Αγιάς αλλά και την
οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας,
Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες». (Εισήγηση: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: α) Δήμου Αγιάς,
β) Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και γ) Αναπτυξιακής
Ελληνικής Θερμαλιστικής Εταιρείας - Αν. Ε.Θ. Α.Ε. με σκοπό την εκπόνηση της
μελέτης: «Υδρογεωλογική – Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου
Κόκκινου Νερού ως Ιαματικού. Β’ Φάση: Υδρογεωλογική – Υδροχημική Μελέτη και Γ’
Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας». (Εισήγηση: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Μείωση τελών ύδρευσης. (Εισήγηση: Κυριάκος Πατσάς, επικεφαλής
της παράταξης μείζονος μειοψηφίας). Καταψήφισε τη συζήτηση του θέματος με τη
μορφή του κατεπείγοντος ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς και δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας κ. Μπελιάς Αντώνιος.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της
παράταξης μείζονος μειοψηφίας κ. Κυριάκο Πατσά, που εισηγούμενος το 4ο θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 4ο ΕΗΔ:
Μείωση τελών ύδρευσης.
«Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η αποστολή των λογαριασμών
ύδρευσης του 1ου εξαμήνου και η αντίδραση που εγώ εισπράττω είναι καθολική και
επειδή οι καιροί που διανύομε είναι δυσβάστακτοι και επειδή δεν έχω πεισθεί ότι το
ειδικό τέλος είναι υποχρεωτικό στο ύψος του 80% και επειδή έπεσε στην αντίληψή μου
ότι Δήμοι του Νομού Λάρισας δεν έχουν επιβάλει το ειδικό τέλος προτείνω να μειωθεί
το ειδικό τέλος στο 30%».
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε: «Συμφωνούμε και προτείνω να
ψηφίσουμε ομόφωνα τη μείωση. Θέλω όμως να ξέρετε ότι έχουμε το φθηνότερο νερό
στο Νομό Λάρισας και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, ενώ η δική μας
τιμολόγηση είναι στα 0,40€ για τα πρώτα 150m3 του εξαμήνου, στους άλλους Δήμους
του Νομού η τιμολόγηση του νερού διαμορφώνεται ως εξής: α) στο Δήμο Ελασσόνας
στα 0,41€ για τα πρώτα 120m3 του εξαμήνου, β) στο Δήμο Κιλελέρ στα 0,60€ για τα
πρώτα 150m3 του εξαμήνου, γ) στο Δήμο Φαρσάλων στα 0,50€ για τα πρώτα 140m3 του
εξαμήνου, δ) στο Δήμο Τυρνάβου στα 0,41€ για τα πρώτα 140m3 του εξαμήνου και ε)
στο Δήμο Λαρισαίων στα 0,62€ για τα πρώτα 150m3 του εξαμήνου».
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς κ.
Αντώνιος Μπελιάς που είπε: «Είναι απαράδεκτο και κακώς συζητείται το θέμα εκτός
της ημερήσιας διάταξης αφού δεν αιτιολογείται ο λόγος της συζήτησής του με τη μορφή
του κατεπείγοντος. Όπως καταψήφισα για τη συζήτησή του θα καταψηφίσω και τη
μείωση στο ειδικό τέλος 80% διότι αυτό είναι υποχρεωτικό από το Ν.1069/80 και
απορώ πως ο κ. Πατσάς που διατέλεσε Δήμαρχος δεν το γνωρίζει αυτό. Το κάνει μόνο
για εντυπωσιασμό, χωρίς καμία ουσία προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των
δημοτών μας. Το θέμα εάν ήθελε ο κ. Πατσάς να συζητηθεί έπρεπε να το φέρει πρώτα
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αγιάς».
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Βασίλειος Λέτσιος που είπε: «Θα
καταψηφίσω και θα πω ότι είναι αστείο τόσο σοβαρά θέματα να τα αντιμετωπίζουμε μ’
αυτό τον τρόπο».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Θα καταψηφίσουμε όχι γιατί
διαφωνούμε με τη μείωση του ειδικού τέλους 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».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε τα παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις της
του Ν.1069/80 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με αυτές του Ν.2307/1995

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 16 υπέρ και 3 κατά)
Α. Εγκρίνει τη μείωση του Ειδικού Τέλους υπέρ έργων σε ποσοστό 30% από το
80% που ισχύει μέχρι σήμερα.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑ Αγιάς για τις περεταίρω ενέργειες.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Μπελιάς Αντώνιος και
Λέτσιος Βασίλειος, καθώς και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

