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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο .-

Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας Αγιάς Ευρυμενών και
επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ σε όλη την
γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης 24/2011
Σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα
6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.2470/21-2-2011 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. Βαλάρης Γεώργιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
13. Καλαγιάς Γρηγόριος
15. Καψάλης Βασίλειος
17. Κουτσαντάς Βασίλειος
19. Λέτσιος Βασίλειος
21. Μαρούδας Ρίζος
23. Ξαφάρας Χρήστος

2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
6. Μπελιάς Αντώνιος
8. Πατσάς Κυριάκος
10. Ριζούλης Στέφανος
12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
14. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βόγιας Δημήτριος
3. Γιάνναρος Γεώργιος

2. Σκαπέτης Γεώργιος
4. Τσαγκάλης Αντώνιος

Προσκλήθηκαν και 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. Πατσιαβούδης Στέργιος
3. Αλβίζος Δημήτριος
5. Πλατής Βασίλειος
7. Ράντζος Νικόλαος
9. Παπαδημητρίου Νίκος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος
13. Γούλης Δημήτριος
15. Κυριάκου Αθανάσιος
17. Μπελιάς Αθανάσιος
19. Περπερής Ευάγγελος

2. Ριζάκης Δημήτριος
4. Λάμπρου Ευάγγελος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Χριστοδούλου Βασίλειος
10. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Κοσμάς Νικόλαος
14. Ζιούλη Αναστασία
16. Μπουρντένας Γρηγόριος
18. Μπαράκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαλακούρας Θεόδωρος
3. Οικονόμου Στέλιος

2. Πραντζίδης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
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Θέμα 2ο .-

Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας Αγιάς Ευρυμενών και
επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ σε όλη την
γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς

Αριθμός Απόφασης 24/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Διευθυντής της
ΔΕΥΑ Μελιβοίας κ. Αλέκος Μπουζούκης και είπε τα εξής:
Ο «Καλλικρατικός» Δήμος Αγιάς αποτελεί προϊόν συνένωσης των
«Καποδοστριακών» Δήμων Αγιάς, Μελιβοίας, Ευρυμενών, Λακέρειας και αποτελούν
σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 2 τις εδαφικές περιφέρειες του νέου Δήμου.
Καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος σε μήκος των παραλίων του νομού Λάρισας και
αποτελεί την βάση του θερινού τουρισμού του Νομού και της ευρύτερης περιοχής.
Η συνένωση των «Καποδιστριακών» Δήμων σε ενιαίο Δήμο με έδρα την Αγιά
αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και όχι μόνο.
Οι αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής είναι ιδιαίτερα δυναμικές και μπορούμε
να πούμε εξίσου σημαντικές με το πεδίο της τουριστικής δράσης.
Η ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αναγκαίος, αν
όχι και ικανός όρος, για να εκπληρωθούν οι στόχοι της ισόρροπης ενδογενούς
ανάπτυξης της χώρας μας.
Ιδιαίτερη μάλιστα είναι η σημασία για την ανασύσταση του κοινωνικού και
οικονομικού ιστού της, εκτός των αστικών κέντρων Ελλάδας με επίκεντρο την
ανάδειξη του πολιτισμικού, οικολογικού και κοινωνιολογικού πλούτου της Ελληνικής
κοινωνίας.
Σ’ αυτή την προοπτική, η διοικητική ανασυγκρότηση θα επιτρέψει στην πολιτεία
να καταστρώσει και να υλοποιήσει άμεσα ένα πρόγραμμα τοπικών δημοσίων
επενδύσεων για την δημιουργία βασικών υποδομών κοινωνικού, διοικητικού και
τεχνικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να καταστεί ικανή η τοπική αυτοδιοίκηση να
δρομολογήσει σχέδια τοπικής ανάπτυξης, έχοντας πλέον την ικανότητα να τα
υλοποιήσει με αυτάρκεια.
Η εφαρμογή του προτεινόμενου, γι’ αυτό τον σκοπό, Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Καλλικράτης», με συγκεκριμένα μέτρα, πόρους και
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής αποτελεί την εγγυητική πρωτοβουλία της πολιτείας.
Η ολοκλήρωσή του θα έχει αποδώσει στην ελληνική ύπαιθρο και κυρίως στα
χωριά της ορεινής και νησιώτικης Ελλάδας σύγχρονες υποδομές διοικητικού,
κοινωνικού και τεχνικού εξοπλισμού.
Ως αντίτιμο αυτής της πρωτοβουλίας η πολιτεία θα ζητήσει από τη νέα
ανασυγκροτημένη πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και τους συλλογικούς φορείς
των κατοίκων και των καταγόμενων από τα χωριά να μεριμνήσουν, μέσα στο πλαίσιο
των νέων αρμοδιοτήτων που θα αποκτήσουν οι νέοι ΟΤΑ και να αναλάβουν τη
σημαντική ευθύνη της περαιτέρω ανάπτυξης των υποδομών, της κινητοποίησης των
τοπικών κοινωνικών δυνάμεων για την ανάδειξη της πολιτισμικής και ιστορικής
κληρονομιάς του «Ελληνικού χωριού», ως αναπόσπαστου στοιχείου της Ελληνικής
κοινωνίας.
Επιπλέον θα ζητηθεί από τους νέους ΟΤΑ να βάλουν τάξη στα οικονομικά τους.
Η παραπάνω προοπτική είναι η απάντηση σε όλους εκείνους, που επιχειρούν να
ανακόψουν την πορεία της ανασύνταξης της Πολιτείας και της κοινωνίας και
επικαλούνται την «κατάργηση των χωριών», την καθυπόταξη του «ελληνικού θεσμού
της κοινότητας», την ταύτιση του συναισθηματισμού του Έλληνα με το χωριό, την
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κιβωτό της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να διατηρηθεί το
υφιστάμενο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της καχεκτικής τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα συνένωσης των δήμων στα πλαίσια του
προγράμματος «Καλλικράτης», οι Δήμοι συγκροτούν τον πρώτο βαθμό τοπικής
αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεμελιώδη θεσμό
του δημοσίου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του
άρθρου 102 του Συντάγματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 παρ.
1. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που συνενώνονται σε ένα
νέο Δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή Επιχείρηση. Με απόφαση
του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από
την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυμία, ο σκοπός, η διοίκηση,
το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε
άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας.
Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένου και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου
χρόνου περιέρχονται στην νέα Επιχείρηση μέχρι τη λήξη τους.
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες
επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία
των διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων.
2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, μεταφέρονται στη νέα επιχείρηση και
κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της.
Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται
λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3)
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του δημοτικού
συμβουλίου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός προσωπικού, στον οποίο
εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζων
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω
επιχειρήσεων σε νομικά πρόσωπα του δήμου με την ίδια σχέση εργασίας.
Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της
εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το
προσωπικό των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται.
Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη
για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
5. Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου
κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.
Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό
όργανο και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου
κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού
συμβουλίου.
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6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στη
συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).
Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε οικονομοτεχνική μελέτη με στόχο την
συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας Αγιάς και Ευρυμενών και την επέκταση των
αρμοδιοτήτων της διευρυμένης ΔΕΥΑ Αγιάς σε όλη την περιφέρεια του νέου
Καλλικρατικού Δήμου Αγιάς.
Η μετατροπή αυτή θεωρήθηκε αναγκαία μετά τη συνένωση των πρώην Δήμων
Αγιάς, Μελιβοίας, Ευρυμενών και Λακέρειας στα πλαίσια του σχεδίου
«Καλλικράτης»
Σκοπός της μελέτης είναι να καταδειχθεί η οικονομικότητα της νέας Επιχείρησης
μετά από ανάλυση των οικονομικών στοιχείων του παρόντος και να εκτιμηθούν τα
οικονομικά στοιχεία του μέλλοντος.
Από την ανάλυση των στοιχείων όπως παρατίθενται στην μελέτη η νέα
Επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της.
Η δημιουργία υποδομής ανάλογης με τις ανάγκες της περιοχής, η εξυπηρέτηση
των κατοίκων της και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν τις
βασικές αρχές λειτουργίας της νέας Επιχείρησης.
Με την σημερινή μας απόφαση καλούμαστε να προβούμε στην έγκριση της
οικονομοτεχνικής μελέτης και σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
στην συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας ΔΕΥΑ Αγιάς και ΔΕΥΑ Ευρυμενών με την
σύσταση ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς.
1. Επωνυμία
ΔΕΥΑ Αγιάς. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή
χαρακτήρα και διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση λειτουργία και συντήρηση
των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της, από τις
διατάξεις του Ν.1069/80. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και οι κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. (άρθρο 1
παρ.3 Ν1069/80).
2. Έδρα – Σκοπός
Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Αγιάς και ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα
Αγιάς.
Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση
έργων μεταφοράς η διοίκηση και η λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας
λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. Περιοχή αρμοδιότητας της
Επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς. Η Επιχείρηση δύναται
σύμφωνα με το Ν. 1069/80 να ασχοληθεί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
3. Πόροι της Επιχείρησης
Οι πόροι της Επιχειρήσεως που θεσπίστηκαν από τις διατάξεις του Ν. 1069/80,
αναλύονται στα άρθρα 10 έως 16, 17 και 28 του παραπάνω νόμου.
• Η αξία του καταναλισκόμενου νερού (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Το ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού (άρθρο 10 παρ.
1 Ν. 1069/80
• Η ειδική χρηματοδότηση του Ν. 2065/92 σε αντικατάσταση του τέλους
οικοδομών (άρθρο 10&12 Ν. 1069/80)
• Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Το τέλος χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80
• Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 και 16 παρ. 1 Ν.1069/80)
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Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης
(άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Οι δαπάνες για μετατοπίσεις αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή
αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1
Ν.1069/80)
• Οι εισφορές τρίτων προς εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 και 13
Ν. 1069/80)
• Οι επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (άρθρο 10 και 13 Ν.
1069/80)
• Πρόσοδοι από την περιουσία (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1069/80)
• Δάνεια από το Τ.Π.Δ. ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1069/80)
• Δωρεές κληρονομιές και λοιπές επιχορηγήσεις
4. Διοίκηση
Η επιχείρηση θα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενο μαζί με
τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και η διάρκεια της θητείας του
θα ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα λήγει μέχρι να
εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος θα ορίζονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς.
Ειδικότερα το Δ.Σ. θα απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη:
• Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή ο Δημοτικός Σύμβουλος που θα ορίσει ο
δήμαρχος.
• Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους (εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τη
μειοψηφία).
• Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου Αγιάς.
• Τρεις (3) Δημότες ή κατοίκους του Δήμου που έχει πείρα και γνώσεις με το
αντικείμενο της Επιχείρησης.
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20)
εργαζόμενους τότε στο Διοικητικό Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας
εκπρόσωπος των εργαζομένων οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των λαϊκών
μελών.
Υποχρεωτική εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ενός τουλάχιστον μέλους από
κάθε εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς.
5. Κεφάλαιο
Περιουσία της Επιχείρησης είναι το κεφάλαιο των πρώην ΔΕΥΑ Μελιβοίας,
ΔΕΥΑ Αγιάς και όλα τα έργα ύδρευσης –αποχέτευσης που έχουν εκτελεστεί ή θα
εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν στην διοικητική
περιφέρεια του Δήμου Αγιάς, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς επίσης όλοι οι
υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο.
6. Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς
του Δήμου Αγιάς ορίζεται για είκοσι (20) έτη.
Ο χρόνος για τον οποίο συστήνεται η Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς μπορεί να παραταθεί με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Στο σημείο αυτό ζήτησαν από το προεδρείο και έλαβαν το λόγο για να
τοποθετηθούν οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
Τσιτσές Δημήτριος δημοτικός σύμβουλους της μείζονος μειοψηφίας.
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Πρέπει να γνωρίζουμε το καθεστώς της υπηρεσίας άρδευσης και συγκεκριμένα αν
θα την διαχειριστή η νέα ΔΕΥΑ που σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στην
σημερινή μας απόφασης ή ο Δήμος.
Δεν συμφωνώ να αναφερθεί μόνο ο Δήμος Ευρυμενών ως περιοχή natura.
Ο Μαρούδας Ρίζος δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας.
Η ΔΕΥΑ ως επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Βλέπουμε ότι στις αρμοδιότητες μπαίνουν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για
να εισχωρήσουν και ιδιώτες επιχειρηματίες αφού στην πορεία θα δούμε και αλλαγές
στην χρήση γης .
Υπό αυτή την έννοια, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου επιχείρηση
ύδρευσης αποχέτευσης, το νερό να είναι στην υπηρεσία του Δήμου και να μην
λειτουργεί με ιδιωτικά και οικονομικά κριτήρια αλλά να λειτουργεί ως αγαθό και όχι
ως εμπόρευμα.
Ο πολίτης να πληρώνει ένα μικρό αντίτιμο έτσι ώστε να βγαίνουν τα έξοδα και
μόνο.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε ο Δήμαρχος και είπε:
Την άρδευση πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑ άσχετα
εάν ασκηθεί τελικά από την ΔΕΥΑ ή τον δήμο Αγιάς.
Με την τοποθέτηση του κ. Τσιτσέ για την αναφορά της περιοχής του πρώην
Δήμου Ευρυμενών ως natura συμφωνώ ότι πρέπει να εξαλειφθεί.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή της ΔΕΥΑ
Μελιβοίας κ. Αλέκο Μπουζούκη και λαμβάνοντας υπόψη:
 τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων
 τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.3852/10
 την εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων.
 το ν.1069/80
 τις Δ.Ε.Υ.Α. που λειτουργούσαν στο Δήμο Αγιάς
 την υφιστάμενη κατάσταση των Δήμων οι οποίοι δεν είχαν συστήσει ΔΕΥΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας απόφασης, για την συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας ΔΕΥΑ Αγιάς,
ΔΕΥΑ Ευρυμενών, με την σύσταση ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Αγιάς και την επέκταση των αρμοδιοτήτων αυτής σε όλη την
διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς.
1. Επωνυμία
ΔΕΥΑ Αγιάς (Δ.Ε.Υ.Α.Α.). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με
κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση λειτουργία και
συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής
της, από τις διατάξεις του Ν.1069/80. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και οι κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. (άρθρο 1
παρ.3 Ν1069/80).
2. Έδρα – Σκοπός
Έδρα της Επιχείρησης είναι ο Δήμος Αγιάς και ειδικότερα η Δημοτική Κοινότητα
Αγιάς.
Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση
έργων μεταφοράς η διοίκηση και η λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και
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αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας
λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. Περιοχή αρμοδιότητας της
Επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς. Η Επιχείρηση δύναται
σύμφωνα με το Ν. 1069/80 να ασχοληθεί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
άρδρευση.
3. Πόροι της Επιχείρησης
Οι πόροι της Επιχειρήσεως που θεσπίστηκαν από τις διατάξεις του Ν. 1069/80,
αναλύονται στα άρθρα 10 έως 16, 17 και 28 του παραπάνω νόμου.
• Η αξία του καταναλισκόμενου νερού (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Το ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού (άρθρο 10 παρ.
1 Ν. 1069/80
• Η ειδική χρηματοδότηση του Ν. 2065/92 σε αντικατάσταση του τέλους
οικοδομών (άρθρο 10&12 Ν. 1069/80)
• Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Το τέλος χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80
• Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 και 16 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης
(άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1069/80)
• Οι δαπάνες για μετατοπίσεις αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή
αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1
Ν.1069/80)
• Οι εισφορές τρίτων προς εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 και 13
Ν. 1069/80)
• Οι επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (άρθρο 10 και 13 Ν.
1069/80)
• Πρόσοδοι από την περιουσία (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1069/80)
• Δάνεια από το Τ.Π.Δ. ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 1069/80)
• Δωρεές κληρονομιές και λοιπές επιχορηγήσεις
4. Διοίκηση
Η επιχείρηση θα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενο μαζί με
τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και η διάρκεια της θητείας του
θα ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα λήγει μέχρι να
εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος θα ορίζονται από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς.
Ειδικότερα το Δ.Σ. θα απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη:
• Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή ο Δημοτικός Σύμβουλος που θα ορίσει ο
δήμαρχος.
• Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους (εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τη
μειοψηφία).
• Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα του Δήμου Αγιάς.
• Τρεις (3) Δημότες ή κατοίκους του Δήμου που έχει πείρα και γνώσεις με το
αντικείμενο της Επιχείρησης.
Στην περίπτωση που η Επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20)
εργαζόμενους τότε στο Διοικητικό Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και ένας
εκπρόσωπος των εργαζομένων οπότε μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των λαϊκών
μελών.
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Υποχρεωτική εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ενός τουλάχιστον μέλους από
κάθε εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς.
5. Κεφάλαιο
Περιουσία της Επιχείρησης είναι το κεφάλαιο των πρώην ΔΕΥΑ Μελιβοίας,
ΔΕΥΑ Αγιάς, ΔΕΥΑ Ευρυμενών όλα τα έργα ύδρευσης –αποχέτευσης που έχουν
εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν με βάση τις μελέτες που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν
στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι
εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων οι
μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς επίσης όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί
αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο.
6. Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς
του Δήμου Αγιάς ορίζεται για είκοσι (20) έτη.
Ο χρόνος για τον οποίο συστήνεται η Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς μπορεί να παραταθεί με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα
απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Την πρόταση της δημοτικής αρχής καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της
ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται στην
τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

