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ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ  ΣΗΝ ΜΔ ΑΡ.  524/2016      ΑΠΟΦΑΗ   Γ Γ. 

ΣΡΙΠΟΛΗ  

 

Ο  ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ,  

ΓΤΣΙΚΗ  ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ 

 
Έρνληαο  Τπφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 225,226,227 θαη 238   ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 
87/η.α./7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή  ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

2. Σελ αξηζκ.60/74895/30.12.2010 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

3. Σελ κε αξηζκφ 15/5370/2.2.2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 Π.Γ. 139/2010 (ΦΔΚ 232/η.Α/27.12.2010) 
«Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο 
θαη Ινλίνπ» 

5. Σελ κε αξηζκ. ΓΓ15650/1253/ΦΔΚ480/Σ.Β./29.3.2011  Απφθαζε 
Γ.Γ.Α.Γ.Π.Γ.Δ.&Ι. πεξί «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο  ππνγξαθήο  «Με εληνιή 
Γεληθνχ Γξακκαηέα» ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ζηνπο 
πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4257/2014(ΦΔΚ 93/ΣΑ/14.4.2014) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο  

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  θαη εηδηθφηεξα ην  Κεθάιαην Γ,άξζξν 56  

8. Σν  ΦΔΚ 24/ηα/6.2.2015 «Απνδνρή παξαίηεζεο  Γεληθψλ  Γξακκαηέσλ  

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ  ηεο Υψξαο (Πξάμε 4/6.2.2015 Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ ) 

9. Σν κε αξ. 30584/14.7.2016       έγγξαθν Γήκνπ Σξίπνιεο 

10. Σελ κε αξ. 524/2016      Απφθαζε Γ   Γ. Σξίπνιεο ζρεηηθά κε  «ΔΓΚΡΙΗ ΣΗ 

ΜΔ ΑΡ. 77/2016 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ Γ ΣΗ ΓΔΤΑ ΣΡΙΠΟΛΔΧ ΜΔ ΘΔΜΑ: 

ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ  ΣΧΝ ΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΣΡΙΠΟΛΗ»  

11. Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ζχκθσλα κε ηα νπνία : 

Α) χκθσλα κε ην άξζξν 5  παξ. 4 ηνπ Ν. 1069/1980 ν Γεληθφο Γ/ληεο  κεηέρεη   

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο  Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο , εηζεγνχκελνο ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα άλεπ ςήθνπ. 

Όκσο ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 23/6/2016 Απφθαζεο ΓΔΤΑΣ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

77/2016 Απφθαζε ΓΔΤΑΣ, ε νπνία εγθξίλεηαη  κε ηελ 524/2016 Απφθαζε Γ 

Σξίπνιεο, ε εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο « Λήςε Απφθαζεο επί  ηηκνινγίνπ ησλ ΓΔ Γ. 

Σξίπνιεο», γίλεηαη  απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑΣ θαη φρη απφ ην  Γεληθφ Γ/ληε, 

ρσξίο λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο απνπζίαο,  ελψ ε 524/2016 Απφθαζε 
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ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία κεηά απφ εηζήγεζε  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ θαη 

ειιείςεη εηζήγεζεο ηεο  αξκφδηαο Τπεξεζίαο ΓΔΤΑΣ- ηεο νπνίαο , ζεκεησηένλ,  

ηφζν ν Γ/ληεο ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Τδάηηλνπ Πεξ/ληνο, φζν θαη ηεο 

Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπεξεζίαο θη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηρείξεζεο,  

κεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε- ζέκα πνπ ηέζεθε απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 30/6/2016 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Σξίπνιεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε ιήςε ηεο 524/2016 Απφθαζεο  θαη  δελ απαληήζεθε    

Β)  Η κε αξ. 77/2016 Απφθαζε ηεο ΓΔΤΑΣ Σξίπνιεο  έρεη ζηαιεί ζπλεκκέλα 

ζηελ Τπεξεζία καο απφ ην Γήκν Σξίπνιεο σο ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν ηεο 

524/2016, ρσξίο  λα θέξεη αξηζκφ ΑΓΑ 

Γ) Η νηθνλνκηθνηερληθή κειέηε ηεο ΓΔΤΑ Σξίπνιεο πνπ αθνξά ηελ 

Σηκνινγηαθή πνιηηηθή  ζηηο λέεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ   Σξίπνιεο, 

είλαη ππνγεγξακκέλε  απφ ηνπο Γ/ληεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ηεο 

Γηνηθεηηθήο  θαη Σερληθήο Τπεξεζίαο, φρη φκσο απφ ην Γεληθφ Γ/ληε ηεο 

ΓΔΤΑΣ,  ρσξίο λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο κε ππνγξαθήο θαη θαζφηη φπσο 

πξνείπακε ν Γεληθήο Γηεπζπληήο ζχκθσλα κε ην  Ν.1069/1980 είλαη ν εηζεγεηήο 

ηνπ ζέκαηνο ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΣ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. ην ζεκείν απηφ 

ηνλίδνπκε φηη απφ ηηο αλαθεξφκελεο πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο Γ.. ΓΔΤΑΣ 

κέρξη λα θζάζνπκε ζηελ 77/2016 δελ πξνθχπηεη φηη ε Οηθνλνκνηερληθή κειέηε  

γηα ηα ηηκνιφγηα λα απνηέιεζε ζέκα έγθξηζεο ηνπ Γ.. ΓΔΤΑΣ πξηλ  λα έξζεη γηα 

επηθχξσζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ 

65759/9413/7-9-2015 απφθαζή καο πνπ είρακε απνξξίςεη πξνζθπγή είρε ηεζεί 

πξνυπφζεζε φηη φηαλ ζα ππάξμνπλ λέα ηηκνιφγηα ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

εγθεθξηκέλε Οηθνλνκνηερληθή κειέηε θάηη πνπ ζεκαίλεη  φηη ε Οηθνλνκνηερληθή 

κειέηε ζπληάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία έρνληαο φιεο ηηο ππνγξαθέο αξκνδίσλ 

Γ/ληψλ θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή –θάηη ην νπνίν δηαπηζηψλνπκε θαηά ηε ζχληαμε 

ζηηο 15/2/2016 ηνπ πίλαθα κε έθδνζε θφζηνπο κειέηεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλσλ 

γηα πξνζδηνξηζκφ ηηκνινγίσλ ζηηο Γ.Δ. Λεβηδίνπ, Μαληηλείαο, Κνξπζίνπ, Σεγέαο, 

θηξίηηδαο, Βαιηεηζίνπ θαη Φαιάλζνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε , ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 29/1-4-2016 

απφθαζε Γ.. ΓΔΤΑΣ έρνληαο ζπλππνγξαθέο  φισλ ησλ Γ/λησλ θαη ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή. Δπίζεο ηφζν  κε αληαπφθξηζε ησλ παξαηάμεσλ ζην  

θάιεζκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ ΓΔΤΑΣ πνπ έγηλε κε ηελ 1543/14-6-2016 

πξφζθιεζε γηα ηηο 22/6/2016 γηα ζπδήηεζε επί ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ φζν θαη ε 

παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 30/06/2016 ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ  ηηο πην πάλσ 

ειιείςεηο. 

Σέινο ε Οηθνλνκνηερληθή  κειέηε δελ θέξεη εκεξνκελία ζχληαμεο  θαη 

ζεψξεζεο, δελ αηηηνινγεί επαξθψο ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηα ηηκνιφγηα χδξεπζεο 

κεηαμχ δηαθφξσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο  νχηε παξνπζηάδεη 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κεηαμχ παιαηψλ ηηκνινγίσλ κε ηα λέα θαηαδεηθλχνληαο ην 

φθεινο ή ηε δεκία γηα ηελ Δπηρείξεζε ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θαηαλαισηέο 

θαηαιήγνληαο ζε αηηηνινγεκέλν ζπκπέξαζκα γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο 

Δπηρείξεζεο, θαζφηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 Ν. 1069/1980 παξ. 2 «ηα εθ ησλ 

ηειψλ ησλ ππεξεζηψλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο έζνδα δένλ ππνρξεσηηθψο 

λα θαιχπηνπλ ηαο αλαγθαίαο δαπάλαο πξνζσπηθνχ, ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληεξήζεσο ησλ δηθηχσλ, απνζβέζεηο Παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ηνθνρξεσιπζίσλ ζπλαθζέλησλ δαλείσλ». Άξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο απνηίκεζεο ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ. 

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Τπεξεζία καο ζεσξεί φηη ε 524/2016 Απφθαζε ηνπ Γ ζρεηηθά κε 

έγθξηζε ηεο 77/2016 Απφθαζεο ΓΔΤΑΣ ζρεηηθά κε «Λήςε Απφθαζεο  επί ηηκνινγίνπ ησλ 

ΓΔ Σξίπνιεο» πξέπεη λα αθπξσζεί, εθηφο ηεο παξ. 4  ηνπ Απνθαζηζηηθνχ ηεο 77/2016 

Απφθαζεο ΓΔΤΑΣ  κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη φηη  «Η ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο  

γηα ην β εμάκελν ηνπ 2015 λα γίλεη κε  ην ηζρχνλ ηηκνιφγην  ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θαηά 

ηελ 31/12/2012» πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγεζνχλ δπζιεηηνπξγίεο ζηηο εηζπξάμεηο ηεο 
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επηρείξεζεο  κέρξη λα επαλέιζεη ην ζέκα ησλ  λέσλ ηηκνινγίσλ θαη νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο 

κε ηηο σο άλσ επηζεκάλζεηο. 

Αποφασίζουμε 

 

Αθπξψλνπκε ηελ κε αξ. 524/2016 Απφθαζε ηνπ Γ ζρεηηθά κε έγθξηζε ηεο 77/2016 

Απφθαζεο ΓΔΤΑΣ ζρεηηθά κε «Λήςε Απφθαζεο  επί ηηκνινγίνπ ησλ ΓΔ Σξίπνιεο», εθηφο 

ηεο παξ. 4  ηνπ Απνθαζηζηηθνχ ηεο 77/2016 Απφθαζεο ΓΔΤΑΣ κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη 

φηη  «Η ρξέσζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο  γηα ην β εμάκελν ηνπ 2015 λα γίλεη κε  ην 

ηζρχνλ ηηκνιφγην  ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θαηά ηελ 31/12/2012 , γηα ηνπο ιφγνπο  πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά ηεο παξνχζεο θαη εηδηθφηεξα ζην (11) ζρεηηθφ. 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή, απφ νπνηνλδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ, ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006, εληφο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ηνπ ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο  ή ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο, ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 

ηνπ Ν. 3463/2006 («Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»). 

 

 

Κνηλνπνίεζε  

1. Γ. ΣΡΙΠΟΛΗ  

    Αηαιάληεο θαη Λαγνπάηε    

2. ΓΔΤΑΣ 

3. Δπίηξνπν Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

Ν.Αξθαδίαο  

 

Ο ΑΚΩΝ ΥΡΕΗ ΓΓ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ  ΔΙΟΝΤΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΥΩΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
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