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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 7650 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

134/2021 
από το πρακτικό της 14ης30.06.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 02: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΟΕΚΡ-2ΡΧ) απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Κατάργηση της δαπάνης διακλάδωσης της 

αποχέτευσης.». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 30.06.2021, ώρα 02:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

7438/26.06.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.06.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος2 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος3  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (Β'2660).  

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 
2 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
https://dimosnet.gr/blog/laws/462913/
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Θέμα 02: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΟΕΚΡ-2ΡΧ) απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Κατάργηση της δαπάνης διακλάδωσης της 

αποχέτευσης.». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, με την υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΟΕΚΡ-2ΡΧ), ενέκρινε την 

κατάργηση της δαπάνης της εξωτερικής διακλάδωσης για την Κοινότητα Στομίου και για τους όλους τους 

επόμενους οικισμούς που θα πραγματοποιηθούν δίκτυα αποχέτευσης.  

 

Η εν λόγω δαπάνη περιλαμβάνεται στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αγιάς που έχει εγκριθεί με την 

υπ’ αριθμ. 59/2016 (ΑΔΑ: ΩΙ55ΟΕΚΡ-ΜΔΡ) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς και την 4/2017 (ΑΔΑ: 

60ΝΩΩ6Ι-ΚΟΕ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1069/1980 (Α΄ 191):  «1. Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο (από 11.03.2020 η έγκριση παρέχεται από την 

οικονομική επιτροπή), καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την 

παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τιμολόγια για τις διάφορες κατηγορίες 

καταναλωτών των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, ειδικά τέλη, πάγιες χρεώσεις για την κάλυψη του 

ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο για υπηρεσίες των οποίων το αντικείμενο 

περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες των Δ.Ε.Υ.Α..» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 4674/20 (Α' 53): «5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 

του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προβλέπεται έγκριση από το οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη 

δημοσίευση του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές των 

δήμων.» 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΟΕΚΡ-2ΡΧ) 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Κατάργηση της δαπάνης διακλάδωσης 

της αποχέτευσης» με την οποία εγκρίθηκε την κατάργηση της δαπάνης της εξωτερικής διακλάδωσης για την 

Κοινότητα Στομίου και για τους όλους τους επόμενους οικισμούς που θα πραγματοποιηθούν δίκτυα 

αποχέτευσης. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1069/1980 (Α΄ 191): «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 

Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 4674/20 (Α' 53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 4/2017 (ΑΔΑ: 60ΝΩΩ6Ι-ΚΟΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2016 (ΑΔΑ: ΩΙ55ΟΕΚΡ-ΜΔΡ) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: 

“Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Αγιάς 2017”», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ 

αριθμ. 4631/54783/25 -04-2017 (ΑΔΑ: 7Σ8ΗΟΡ10-96Κ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΟΕΚΡ-2ΡΧ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 

Αγιάς με θέμα: «Κατάργηση της δαπάνης διακλάδωσης της αποχέτευσης.», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
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Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 41/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΟΕΚΡ-2ΡΧ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΕΥΑ Αγιάς με θέμα: «Κατάργηση της δαπάνης διακλάδωσης της αποχέτευσης» σύμφωνα με την 

οποία καταργείται η δαπάνη της εξωτερικής διακλάδωσης για την Κοινότητα Στομίου και για τους όλους 

τους επόμενους οικισμούς που θα πραγματοποιηθούν δίκτυα αποχέτευσης. 

 

Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4/2017 (ΑΔΑ: 60ΝΩΩ6Ι-ΚΟΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2016 (ΑΔΑ: ΩΙ55ΟΕΚΡ-ΜΔΡ) απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με 

τίτλο: “Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Αγιάς 2017”» ως προς το κομμάτι της δαπάνης 

διακλάδωσης της αποχέτευσης η οποία καταργείται για την Κοινότητα Στομίου και για τους όλους τους 

επόμενους οικισμούς που θα πραγματοποιηθούν δίκτυα αποχέτευσης. 

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 59/2016 (ΑΔΑ: ΩΙ55ΟΕΚΡ-ΜΔΡ) απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς η και 

η υπ’ αριθμ. 4/2017 (ΑΔΑ: 60ΝΩΩ6Ι-ΚΟΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. που ελέγχθηκε 

και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 4631/54783/25 -04-2017 (ΑΔΑ: 7Σ8ΗΟΡ10-96Κ) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

,  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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