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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
9ης/

114/2020

από το πρακτικό της
30.07.2020 κεκλεισμένων των θυρών
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 14ο :

Έγκριση ορισμού του Δήμου Αγιάς ως «ΕΓΓΥΗΤΗ» στον διακανονισμό οφειλής της ΔΕΥΑ
Αγιάς με την ΔΕΗ.

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 6823/26.07.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γιάνναρος Γεώργιος
5.
6.
Καφετσιούλης Απόστολος
7.
8.
Κρανιώτης Ευάγγελος
9.
10.
Μπαρμπέρης Πέτρος
11.
12.
Μπελιάς Αντώνιος
13.
14.
Σκαρκάλης Χρήστος
15.
16.
Σωτηρίου Βασίλειος
17.
18.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
19.
20.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
21.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
22.
23.
Ευσταθίου Ηλίας
24.
25.
Κατσιάβας Αστέριος
26.
27.
Ολύμπιος Αθανάσιος

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Κασίδας Ιωάννης
Κορδίλας Δημήτριος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σμυρλής Βασίλειος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Τσιντζιράκος Ιωάννης
Γαλλής Γεώργιος
Καλαγιάς Γρηγόριος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 20:45.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρόντες οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος
(Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 14ο :

Έγκριση ορισμού του Δήμου Αγιάς ως «ΕΓΓΥΗΤΗ» στον διακανονισμό οφειλής της ΔΕΥΑ
Αγιάς με την ΔΕΗ.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Η ΔΕΥΑ Αγιάς με το υπ’ αριθ. 421/01-07-2020 έγγραφό της προς τη ΔΕΗ αιτήθηκε τον διακανονισμό της
οφειλής της, συνολικού ποσού εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα
τριών ευρώ (944.973,00€) έως την 30.06.2020 - συμπεριλαμβανομένων και τόκων υπερημερίας - που
αφορά στην ηλεκτροδότηση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλής & Μέσης Τάσης, οι οποίες είναι
ενταγμένες στον υπ’ αριθ. 1000016000 πολλαπλό λογαριασμό.
Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίος ο ορισμός ΕΓΓΥΗΤΗ, που προτείνεται να είναι ο Δήμος Αγιάς.
Η ΔΕΥΑ Αγιάς, με το υπ’ αριθ. 529/24-07-2020 αίτημά της προς τον Δήμο Αγιάς ζητά να προβούμε στη
λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία θα αποδεχόμαστε τον ορισμό του Δήμου Αγιάς
ως εγγυητή στον διακανονισμό της οφειλής της ΔΕΥΑ Αγιάς με την ΔΕΗ, ύψους εννιακοσίων σαράντα
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (944.973,00€).
Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σχέδιο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, το οποίο τίθεται
προς έγκριση.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού, η ΔΕΥΑ Αγιάς αναγνωρίζει
και αποδέχεται την ανωτέρω οφειλή της από ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και
υπόσχεται την εξόφληση αυτής, καταβάλλοντας άμεσα το ποσό των 50.000,00€ και το υπόλοιπο, ύψους
894.973,00€ σε σαράντα οκτώ (48) έντοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 18.645,27€ εκάστης,
καταβλητέες το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα, αρχής γενομένης την 31.07.2020.
Οι υποχρεώσεις του Δήμου Αγιάς ως «ΕΓΓΥΗΤΗ» περιγράφονται στις παρ. 8, 9 και 10 του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
Ειδικότερα ορίζονται:
«8. Ο τρίτος συμβαλλόμενος Δήμος Αγιάς, «ΕΓΓΥΗΤΗΣ», εγγυάται δια του παρόντος ανεπιφύλακτα την
εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση του ανωτέρω χρηματικού ποσού ύψους 944.973,00€, η αποπληρωμή
του οποίου θα γίνει σταδιακά, με την άμεση καταβολή του ποσού των 50.000,00€ και του υπολοίπου σε
σαράντα οκτώ (48) έντοκες μηνιαίες δόσεις, καθώς και την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση των
λογαριασμών τρεχουσών καταναλώσεων της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ και γενικά την εκπλήρωση από την
ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ όλων των υποχρεώσεών της, όπως απορρέουν από το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, προς τη
Δ.Ε.Η. Α.Ε., βάσει της υπ’ αριθ. ……………………… απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς,
η οποία προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
9. Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι ενέχεται αδιαίρετα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μαζί με την
ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ ως αυτοφειλέτης, παραιτούμενος ρητά κάθε ένστασης του που απορρέει από το άρθρα 853,
854, 855 και 856 του Αστικού Κώδικα και ιδιαίτερα από το δικαίωμά του να αρνηθεί καταβολή μέχρι να
επιχειρηθεί άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση κατά της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ (ένσταση διζήσεως).
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10. Σε περίπτωση ακύρωσης του διακανονισμού η ΔΕΗ ΑΕ επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της που
απορρέει από την κείμενη νομοθεσία και αφορά την με κάθε νόμιμο τρόπο ικανοποίηση των απαιτήσεών της,
που προκύπτουν από τη μη εξόφληση ληξιπρόθεσμων τιμολογίων για προμηθευόμενη προς την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ
ηλεκτρική ενέργεια. Ειδικότερα, τυχόν παραβίαση εκ μέρους της ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ
οποιουδήποτε σκέλους της παρούσας ρύθμισης δίνει τη δυνατότητα στην ΔΕΗ ΑΕ καταγγελίας της σύμβασης
με την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ και αναζήτησης από την ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ και τον ΕΓΓΥΗΤΗ του συνόλου των
οφειλομένων κατά το χρόνο της καταγγελίας ποσών, αφαιρουμένων των ποσών που τυχόν θα έχουν
καταβληθεί».
Βάσει του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου:
«1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Επισημαίνεται ότι η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα τα άρθρα 178,
179 και 388 αυτού.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι να εγκρίνετε τον ορισμό του Δήμου Αγιάς ως ΕΓΓΥΗΤΗ στον
διακανονισμό της ΔΕΥΑ Αγιάς με την ΔΕΗ, που αφορά οφειλή της ΔΕΥΑ Αγιάς από ανεξόφλητους
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικού ποσού εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (944.973,00€) έως την 30.06.2020 - συμπεριλαμβανομένων και
τόκων υπερημερίας.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην
τοποθέτησή του: «Στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε σαν παράταξη και σαν φορέας συνολική διαφωνία.
Πρώτα απ’ όλα οι ΔΕΥΑ δεν πρέπει να έχουν τη μορφή αυτόνομης ανώνυμης εταιρείας διότι δεν
διαχειρίζονται εμπόρευμα, αλλά ένα κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό. Δεύτερο, η τιμολόγηση της ΔΕΗ προς
της ΔΕΥΑ είναι απαράδεκτα υψηλή για την παροχή ενός κοινωνικού αγαθού. Και τρίτο, η στάση του Κράτους
και των διαδοχικών Κυβερνήσεων είναι κοινωνικά απαράδεκτη, διότι αντί να χρηματοδοτούν τις ανάγκες και
τις ελλείψεις των ΔΕΥΑ τις αναγκάζουν ή να αυξάνουν τα τέλη ή να προβαίνουν σε δανεισμούς και
διακανονισμούς. Εμείς δεν συμφωνούμε μ’ αυτές τις πρακτικές και δεν θα υπερψηφίσουμε. Ζητάμε να
διεκδικηθεί από την Κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες των ΔΕΥΑ, τονίζοντας ότι το νερό είναι
κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα και δεν επιτρέπεται η ΔΕΗ να ασκεί αυτή την πολιτική για την παροχή
κοινωνικών αναγκών».
Ο Βασίλειος Μακροβασίλης, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»,
είπε στην τοποθέτησή του: «Στην αρχή και εμένα αλλά και τον κ. Τριανταφύλλου μας εξέπληξε το ποσό αυτό,
που και σαν μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ δεν είχαμε μια προηγούμενη ενημέρωση. Θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά.
Πρέπει να το δούμε, να συμμαζέψουμε λίγο την κατάσταση. Από κει πέρα και ξέχωρα απ’ την οφειλή αυτή,
είναι δεδομένη και επιτακτική ανάγκη να υπάρξει καλή διαχείριση στα αντλιοστάσια. Βλέπουμε ποτίστρες
ανεξέλεγκτα να τρέχουν, σε βρύσες που δεν χρησιμοποιούνται να τρέχει το νερό, δεξιά – αριστερά διαρροές,
πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να πάψουν αυτά. Πρέπει να δούμε τρόπους να μειώσουμε το κόστος
του ρεύματος. Είχαμε κάνει μια διαδημοτική συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Τεμπών, για να παράγουμε ρεύμα για τα
αντλιοστάσια μας. Προχωράει αυτή η συνεργασία; Από κει και πέρα η σχέση Δήμου και ΔΕΥΑ είναι
αμφίδρομη και θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες για να μπορούν να λειτουργούν ομαλά και ο Δήμος
και η ΔΕΥΑ».
Ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, είπε τα εξής: «Οι οφειλές μας προς τη ΔΕΗ έρχονται από το 2010
που έγιναν οι συνενώσεις, Αυτές αυξομειώνονται ανάλογα με τις εισπράξεις της ΔΕΥΑ. Η δυνατότητα
αποπληρωμής οφειλών εξαρτάται καθαρά από τις εισπράξεις μας. Ειδικότερα αυτό το διάστημα με την
πανδημία, αντιλαμβανόσαστε όλοι μας, δεν ασκήσαμε πίεση στον κόσμο για πληρωμές και δεν κόψαμε
υδρόμετρα, με αποτέλεσμα να έχουμε ελάχιστες εισπράξεις. Αυτός ο παράγοντας αύξησε το χρέος μας προς τη
ΔΕΗ. Γι’ αυτό ζητάμε να μπει εγγυητής ο Δήμος μας στη ρύθμιση με τη ΔΕΗ.
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Η ενεργειακή κοινότητα προχωράει, αλλά όπως θυμάστε έχουμε ιδία συμμετοχή. Τώρα, με το πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” έχει “τρέξει” ειδικά για τις ΔΕΥΑ πρόγραμμα όπου υπάρχει η δυνατότητα να
τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας στις στέγες των αντλιοστασίων, στις
δεξαμενές, αλλά και σε οικόπεδα, έτσι ώστε να παράξουν οι ίδιες το ρεύμα τους. Η επιδότηση γι’ αυτά τα έργα
είναι στο 100%. Άρα κρατάμε λίγο το θέμα της ενεργειακή κοινότητα και προχωράμε στο πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” με κατάθεση προτάσεων εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ΔΕΥΑ. Μετά ακολουθεί το
στάδιο της κατασκευής φωτοβολταϊκών για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν μετά τον
εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα τα άρθρα 178, 179 και 388 αυτού,
- το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 529/24-07-2020 αίτημα της ΔΕΥΑ Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
Εγκρίνουμε τον ορισμό του Δήμου Αγιάς ως ΕΓΓΥΗΤΗ στον διακανονισμό της ΔΕΥΑ Αγιάς με την
ΔΕΗ, που αφορά οφειλή της ΔΕΥΑ Αγιάς από ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας,
συνολικού ποσού εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ
(944.973,00€) έως την 30.06.2020 - συμπεριλαμβανομένων και τόκων υπερημερίας.
Καταψήφισαν οι: Ιωάννης Κασίδας και Βασίλειος Σωτηρίου, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Αγιάς» για τους λόγους που προαναφέρονται.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

