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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 5ο .-

Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα «Κανονισμός
Ύδρευσης αποχέτευσης»

Αριθμός Απόφασης 110/2011
Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλάρης Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.
3.
5.
7.
9.

Αλβίζος Δημήτριος
Λάμπρου Ευάγγελος
Παπαδημητρίου Νίκος
Περπερής Ευάγγελος
Πραντζίδης Δημήτριος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Μπαράκος Γεώργιος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
9. Πλατής Βασίλειος
11. Χαλάτσης Αντώνιος

2. Γούλης Δημήτριος
4. Κοσμάς Νικόλαος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
8. Οικονόμου Στέλιος
10. Ριζάκης Δημήτριος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ.64/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου «Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011»
λόγω αιτήσεων κτηνοτρόφων που αιτούνται την άμεση διάθεση βοσκότοπου,
ώστε να ταχτοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ 2011. (εισηγητής ο
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)
2. «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς σε Πυροσβεστικό Σταθμό»
λόγω ότι άμεσα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους υπεύθυνους φορείς τις
επιπρόσθετες ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής του νέου Δήμου μας.
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.
Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση ψηφίσματος που κατέθεσε ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με:
«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛΓΑ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας
διάταξης θεμάτων και του ψηφίσματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

3
Θέμα 5ο .-

Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα «Κανονισμός
Ύδρευσης αποχέτευσης»

Αριθμός Απόφασης 110/2011
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο διευθυντής της ΔΕΥΑ
Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος που είπε τα εξής:
«Με την υπαριθμ.24/2011(ΦΕΚ788/Β/9-5-2011) απόφασή σας, εγκρίθηκε η
συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας, Αγιάς, Ευρυμενών και
επέκταση των
αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.1069/80 που
αντικαταστάθηκαν με την παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995 ορίζεται ότι:
“1.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η
επιχείρηση, εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται τα της λειτουργίας του
δικτύου αποχετεύσεως, και ιδίως οι πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις
βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, οι ουσίες των οποίων η διάθεση καθ' οιονδήποτε τρόπο στο
δίκτυο απαγορεύεται, η επιτρεπόμενη συγκέντρωση ρυπαινουσών ουσιών, τα όρια των
φυσικών και λοιπών παραμέτρων των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που
διατίθενται στα δίκτυο, τα της χρησιμοποιήσεως των υδάτων και των προϊόντων της
αποχετεύσεως, οι όροι προστασίας των υδατικών αποδεκτών γενικώς και τα των
υλικών κατασκευής των δικτύων αποχετεύσεως.
2.Με την ίδια ως άνω διαδικασία εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο ορίζεται ο
τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως και ιδίως τα υπόχρεα για σύνδεση
ακίνητα ο αριθμός των εξωτερικών διακλαδώσεων, για την αποχέτευση των ομβρίων
υδάτων των ακινήτων, για την αποχέτευση χαμηλών χώρων και επιφανειών. για τη
διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, για τη διακοπή των συνδέσεων, οι
αντίστοιχες υποχρεώσεις γενικώς των ιδιοκτητών ακινήτων των κατοίκων και λοιπών
οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των
οργάνων της επιχειρήσεως, το μήκος συνδέσεις για ακίνητα που έχουν προσόψεις σε
περισσότερες από μια οδούς που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους
συνδέσεως, ο τρόπος υπολογισμού της επιβάρυνσης των ακινήτων στο ίδιο οικόπεδο
στο οποίο υφίσταται κάθετη ιδιοκτησία, ο τρόπος κατασκευής από την επιχείρηση της
εξωτερικής διακλάδωσης για τη σύνδεση ακινήτων, των οποίων οι υπόχρεοι για αυτό
δεν υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που έχει τάξει η επιχείρηση τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύνδεσης και για την είσπραξη των δαπανών
συνδέσεων στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη
λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της επιχείρησης”.
Με την υπαριθμ.3/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς,
η οποία σας έχει δοθεί ως εισήγηση με την ημερήσια διάταξη, ψηφίσθηκε ο
Κανονισμός Ύδρευσης – Αποχέτευσης της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλούμε να εγκρίνεται τον Κανονισμό Ύδρευσης –
Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αγιάς».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας
Ρίζος, στην τοποθέτησή του είπε τα εξής:
«Εμείς σαν παράταξη διαφωνούμε και καταψηφίζουμε τον κανονισμό, αφού πάγια
θέση μας είναι η ύπαρξη ενός ενιαίου κρατικού φορέα διαχείρισης των υδάτινων
πόρων, που θα κάνει σωστή διαχείριση προς όφελος των πολιτών και των δήμων».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του διευθυντή της ΔΕΥΑ
Αγιάς κ. Μπουζούκη Αλέξιου και έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
 την υπαριθμ.24/2011 απόφασή του, αναφορικά με «Συγχώνευση των ΔΕΥΑ
Μελιβοίας Αγιάς Ευρυμενών και επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ σε όλη
την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς» - (ΦΕΚ788/Β/9-5-2011)
 τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.1069/80 όπως
αντικαταστάθηκαν από την παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995
 την υπαριθμ.3/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς
αναφορικά με «Ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης »
με ψήφους 22 υπέρ και 1 κατά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπαριθμ.3/2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσιας
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς με τίτλο «Ψήφιση Κανονισμού
Ύδρευσης – Αποχέτευσης» όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο δημοτικό
συμβούλιο.
Τον Κανονισμός Ύδρευσης - Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Αγιάς καταψήφισε ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

