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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
150/2016
από το πρακτικό της 14ης/ 31.10.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 2ο:

Συγκρότηση επιτροπής για την παράδοση παραλαβή περιουσιακών στοιχείων ύδρευσης αποχέτευσης μεταξύ Δήμου Αγιάς - Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, ώρα 7:00
μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10059/27.10.2016 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 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης 1
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
2
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Προσήλθε στη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης),
Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου) και Βασίλειος Πλατής
(Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο Δήμαρχος
Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2014
(ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 2ο:

Συγκρότηση επιτροπής για την παράδοση παραλαβή περιουσιακών στοιχείων ύδρευσης αποχέτευσης μεταξύ Δήμου Αγιάς - Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς,
Βασίλειος Μπάτσικας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 24/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς είχαμε την
συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας, Αγιάς, Ευρυμενών και επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ σε όλη την
γεωγραφική περιφέρεια του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αγιάς. Η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 788/Β΄/09.05.2011.
Σύμφωνα με τη τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ.1 του Ν. 1069/1980: «Εις την περιουσίαν της
επιχειρήσεως ανήκουν τα επί τη βάσει των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων μελετών εκτελεσθέντα ή
εκτελεσθησόμενα έργα υδρεύσεως και αποχετεύσεως των περιοχών αρμοδιότητος της επιχειρήσεως, άπασαι αι
υπάρχουσαι υπόνομοι και εγκαταστάσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων, ως
επίσης και άπασαι αι εκβάλλουσαι αμέσως ή εμμέσως εις το δίκτυον υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί, και αι
μονάδες επεξεργασίας ποσίμου ύδατος και υγρών αποβλήτων»
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν.1069/1980: «Η επιχείρησις άμα τη συστάσει της υποκαθίσταται
αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των
συμμετεχόντων εις ταύτην Δήμων και Κοινοτήτων ή του Συνδέσμου και των παρ' αυτοίς οργανισμών
υδρεύσεως - αποχετεύσεως, τας αναφερομένας εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου: «Επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου της
επιχειρήσεως ενεργείται απογραφή της περιουσίας περί τις διατάξεις του άρθρου 8 εντός 6μήνου από της
συστάσεώς της προς τον σκοπόν καθορισμού του ενεργητικού και παθητικού της επιχειρήσεως. Απόσπασμα
της εκθέσεως απογραφής περιέχον περιγραφήν των αποκτωμένων υπό της Επιχειρήσεως, ακινήτων και
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μετά της υπό του άρθρου 9του Β.Δ. 598/1963, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερον,
προβλεπομένης περιλήψεως, θεωρημένον υπό του Περιφερειακού Διευθυντού μεταγράφεται ατελώς εις τα
οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου».
Προκειμένου να μεταβιβασθεί η περιουσία και κατά το τυπικό μέρος, ώστε η ΔΕΥΑ Αγιάς να την
μεταγράψει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγιάς, εισηγούμαι όπως με απόφασή σας
συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή παράδοσης – παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων ύδρευσης- αποχέτευσης
από τις Δ.Ε. Ευρυμενών, Λακέρειας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του πρώην Δήμου Αγιάς πλην της
Αγιάς.
Η επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τρείς δημοτικού συμβούλους τους οποίους και σας καλώ να ορίσετε
με απόφασή σας».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Βασίλειου Μπάτσικα,
- τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 1069/1980 (Α΄191): «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν
Επιχειρήσεων Υδρέυσεως και Αποχετεύσεως»,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 24/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα:
«Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μελιβοίας Αγιάς Ευρυμενών και επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ σε
όλη την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ.47/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς, με θέμα
«Συγκρότηση επιτροπής για την παράδοση παραλαβή περιουσιακών στοιχείων ύδρευσης- αποχέτευσης
μεταξύ Δήμου Αγιάς –ΔΕΥΑΑ»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφ ωνα
Α. Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή παράδοσης παραλαβής περιουσιακών στοιχείων ύδρευσης αποχέτευσης
των πρώην Δήμων Ευρυμενών Λακέρειας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγιάς αποτελούμενη από
τους:
1. Αντώνη Γκουντάρα, Δήμαρχο Αγιάς.
2. Αστέριο Τσιώνη, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας Δήμου Αγιάς.
3. Αθανάσιο Ολύμπιο, δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αγιάς.
Β. Έργο της Επιτροπής είναι σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων
ύδρευσης - αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών, Λακέρειας και των Δημοτικών
Διαμερισμάτων του πρώην Δήμου Αγιάς πλην της Αγιάς, προκειμένου να μεταβιβασθεί η περιουσία αυτή
στη ΔΕΥΑ Αγιάς και κατά το τυπικό μέρος, ώστε στη συνέχεια η ΔΕΥΑ Αγιάς να την μεταγράψει στα
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αγιάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

