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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

108/2016 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 28.06.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 14
ο
:  Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Ενιαίας Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.)». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 5904/24.06.2016 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 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μάρκου Σωτήριος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Ολύμπιος Αθανάσιος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος 15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αράπης Χρήστος 19. Βατζιάς Αντίγονος 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Μπάτσικας Βασίλειος 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Σιμούλης Θωμάς 27. Σμυρλής Βασίλειος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Ευάγγελος 

Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης. 

 

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 14
ο
:  Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Ενιαίας Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.)». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με τις υπ’ αριθμ. 80/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩ6Ι-0ΨΚ) και 151/2014 (ΑΔΑ: ΨΕΡΩΩΗ7-3ΜΚ) αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και Δήμου Τεμπών αντίστοιχα, εγκρίθηκε η λύση της Διαδημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία: «Ενιαία Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής 

Περιοχής Νομού Λάρισας» η οποία είχε συσταθεί με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις 123/2000  του Δημοτικού 

Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αγιάς, 93/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ευρυμενών, 

3/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κάτω Ολύμπου, 182/2000 του Δημοτικού 

Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μελιβοίας και την υπ’ αριθ. 4040/18-5-2001 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Θεσσαλίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 822/28-6-2001  τεύχος Β΄ και 

την ανάληψη των δραστηριοτήτων της από το Δήμο. 

 

Με την υπ’ αριθ. 13471/141921/30-7-2014 (ΑΔΑ: 6Ψ81ΟΡ10-50Ο) απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2240/18.08.2014 τεύχος Β΄, 

εγκρίθηκε η λύση της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας». 

 

Επίσης με την υπ’ αριθμ. 49/2015 (ΑΔΑ: 95ΦΑΩ6Ι-ΜΩ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η 

οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 5620/61856/27.05.2015  (ΑΔΑ: ΩΛΜ7ΟΡ10-40Ξ) 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ορίσθηκαν 

οι εκκαθαριστές της Επιχείρησης. 

 

Το νομοθετικό πλαίσιο περί λύσεων της επιχείρησης έχει ως εξής: 

 Με το άρθρο 262 παρ. 2 και 3 του ν. 3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», ορίζεται ότι: 

«1. Δημοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της  διάρκειάς της με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού  Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια  διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί 

ανενεργός για χρονικό διάστημα  άνω των δύο (2) ετών. [1] 

2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της  επιχείρησης, όσα 

περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που  την είχε συστήσει. 
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3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό ή  κοινοτικό 

συμβούλιο». 

 

Με το άρθρο 16 την παρ. 2 του ν.4147/2013 (Α΄98): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»: "2.Αποφάσεις που αφορούν στη 

σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226-270 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006). Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται με πράξη του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως". 

 

Με το άρθρο 260 παρ. 5 του ν. 3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», ορίζεται ότι: «5. Ο 

Δήμος ή η Κοινότητα δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει  αναλάβει η επιχείρηση 

έναντι τρίτων».  

 

Με τον άρθρο 43 παρ. 5 του ν. 3979/11 (Α’ 138): «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

ορίζεται ότι:  «5. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του 

άρθρου 26 του ν. 3938/2011 (Α' 61), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, 

περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να 

καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου 

εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, που λύθηκαν.» 

 

Σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’) Οικονομική Διοίκηση και 

Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(ν. 3463/2006) 

"1. Δημοτική ή Κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν  

α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της,  

β) πτωχεύσει και  

γ) καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. 

2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα 

περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 

3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό 

συμβούλιο. 

4. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το 

Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των 

ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν 

απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης. 

5. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η 

περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο ή την Κοινότητα που 

έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό 

Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη. Οι 

συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του 

διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της 

εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας απαιτείται σχετική πράξη του Γενικού 

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

υπερβεί τη πενταετία. 
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7. Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης, που όμως ανακλήθηκε ή 

περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της επιχείρησης με απόφαση του Δημοτικού ή 

Κοινοτικού Συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας".  
 

Οι εκκαθαριστές που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 139/2015 (ΑΔΑ: 71ΠΔΩ6Ι-ΧΝ1) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ολοκλήρωσαν την εκκαθάριση τους λογαριασμούς της οποίας παρουσιάζω 

ενοποιών σας για την απαιτούμενη έγκριση.  

 

 

Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού 

Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.) 

 

Προς: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς 

Λάρισα, 23/5/2016 

Κύριοι, 

Με τις υπ’ αριθμ. 80/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩ6Ι-0ΨΚ) και 151/2014 (ΑΔΑ: ΨΕΡΩΩΗ7-3ΜΚ) 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και Δήμου Τεμπών αντίστοιχα, εγκρίθηκε η λύση της 

Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Ενιαία Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας» η οποία είχε συσταθεί με τις υπ’ αριθμ. 

αποφάσεις 123/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αγιάς, 93/2000 του Δημοτικού 

Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ευρυμενών, 3/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 

Κάτω Ολύμπου, 182/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μελιβοίας και την υπ’ 

αριθ. 4040/18-5-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Θεσσαλίας, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 822/28-6-2001 τεύχος Β΄ και την ανάληψη των δραστηριοτήτων της από 

το Δήμο. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 49/23.3.2015 του Δήμου Αγιάς η 

«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Αλμυρού.  

Ακολούθως με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς υπ’ αριθμ. 

49/23.3.2015 οριστήκαμε ως εκκαθαριστές για τη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.). 

Με το πέρας της εκκαθάρισης και με βάση τα δεδομένα που συλλέξαμε, συντάχθηκε ο 

Ισολογισμός Λήξης της Εκκαθάρισης της 20.5.2016, τον οποίο και σας υποβάλλουμε. 

Αναφέρουμε ότι δεν διαπιστώθηκαν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για την εν λόγω εταιρεία. 

 

Ως εκ τούτου μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως: 

α) Αποφασίσετε να αναλάβει ο Δήμος Αγιάς, ως καθολικός διάδοχος τυχόν μελλοντικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις (προς τρίτους, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία), που ενδεχόμενα 

προκύψουν και αφορούν την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση που τέθηκε σε εκκαθάριση.  
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β) Εγκρίνετε τον παρουσιαζόμενο Τελικό Ισολογισμό Εκκαθάρισης (Λήξη της Εκκαθάρισης) 

της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας 

(Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.) της 20.5.2016. 

γ) Απαλλάξετε τους εκκαθαριστές και το λογιστή της εκκαθάρισης από τα καθήκοντά τους 

καθώς και από κάθε ευθύνη. 

δ) Ορίσετε τη λήξη της Εκκαθάρισης για τη Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.) 

ε) Εξουσιοδοτήσετε τον λογιστή της επιχείρησης προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες προς τη Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α. για τη λήξη της εκκαθάρισης και διαγραφή της επιχείρησης 

από τα εν λόγω Μητρώα. 

 

Με εκτίμηση 

Οι εκκαθαριστές 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

Δημήτριος Αχ. 

Ζυγελόπουλος 

 Νικόλαος Δημ. Κατσίδης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15861  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29401 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.  Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. - Α.Π.Ν.Λ.) 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  20ης ΜΑΪΟΥ 2016 - ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

  

                  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 20/5/2016 
  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ποσά 
κλειόμενης 
χρήσεως  
20/5/2016   

ΙV. Διαθέσιμα 
     

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

  

     1. Ταμείο 
  

0,00 
  

Ι. Κεφάλαιο 
 

  

     3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 
  

0,00 
  

   1. Καταβλημένο  0,00   

  
  

0,00 
    

  

  
       

  

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙV) 
  

0,00 

  
Μείον: 

 
  

  
     

Αποτελέσματα Εκκαθάρισης 0,00   

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ) 
  

0,00 
  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00   

  
       

  

                  

  

  
  

ΑΓΙΑ 20/5/2016 

    
  

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 
 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

  
       

  

  
       

  

  
       

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ 
  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
  

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
  

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
  

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΜ ΟΕΕ:027395 
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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 260 παρ. 5 και 262 παρ. 2 και 3 του ν. 3463/2006 (Α΄114) : «Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 5 του ν. 3979/2011 (Α΄138): «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του ν.4147/2013 (Α΄98): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», 

- την  ΚΥΑ 50891/10.09.2007 (Β΄1876): «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και 

Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

- την υπ’ αριθ. 13471/141921/30-7-2014 (ΑΔΑ: 6Ψ81ΟΡ10-50Ο) απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2240/18.08.2014 τεύχος 

Β΄, εγκρίθηκε η λύση της Διαδημοτικής Επιχείρησης: «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας», 

- τις υπ’ αριθμ. 80/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩ6Ι-0ΨΚ) και 151/2014 (ΑΔΑ: ΨΕΡΩΩΗ7-3ΜΚ) αποφάσεις 

των Δημοτικών Συμβουλίων Αγιάς και Τεμπών αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκε η λύση της 

Διαδημοτικής Επιχείρησης: «Ενιαία Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής 

Περιοχής Νομού Λάρισας» , 

- την με την υπ’ αριθμ. 139/2015 (ΑΔΑ: 71ΠΔΩ6Ι-ΧΝ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

με την οποία ορίσθηκαν οι εκκαθαριστές της επιχείρησης: «Ενιαία Διαδημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας», 

- την υπ’ αριθμ. 86/2016 (ΑΔΑ: ΨΨ00ΩΗ7-ΒΩΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών με 

θέμα: «Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 

Επωνυμία ‘ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑ-ΑΠΝΛ)’», 

- την  362/2015 (ΑΔΑ: 6ΒΠΔΩ6Ι-ΠΔΡ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με θέμα: «Απευθείας ανάθεση 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας: « Λογιστική Υποστήριξη της διαδικασίας της εκκαθάρισης της Ενιαίας 

Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.)». 

- τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης όπως κατατέθηκαν από τους οριζόμενους εκκαθαριστές, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε τους λογαριασμούς εκκαθάρισης της Διαδημοτικής Επιχείρησης των Δήμων Αγιάς και 

Τεμπών με την επωνυμία: «Ενιαία Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής 

Περιοχής Νομού Λάρισας», η οποία συστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις 123/2000 του 

Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αγιάς, 93/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην 

Δήμου Ευρυμενών, 3/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κάτω Ολύμπου, 

182/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μελιβοίας και την υπ’ αριθ. 4040/18-5-

2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Θεσσαλίας, που δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 822/28-6-2001  τεύχος Β΄.  

 

2. Εγκρίνουμε την απαλλαγή των εκκαθαριστών α. Δημήτριου Αχ. Ζυγελόπουλου με Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 

15861 και β. Νικόλαου Δημ. Κατσίδη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29401 από κάθε ευθύνη. 

 

3. Εξουσιοδοτούμε το λογιστή της Επιχείρησης Αρχοντή Αχιλλέα του Ευθυμίου προκειμένου να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τη Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α. για τη λήξη της εκκαθάρισης και 

διαγραφή της επιχείρησης από τα αντίστοιχα Μητρώα. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: ΨΠΙΒΩ6Ι-Ω6Κ
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