
     

 

 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το υπ’ αρικ. 16/27-06-2022 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Λζςβου  

 

Αριθμ. Απόφαςησ:  304/2022 

 

ΘΕΜΑ 7 ο Η/Δ:   Απαλλαγή ιδιοκτητών ακινήτων από την δαπάνη διακλάδωςησ 
– ςφνδεςησ με τα κεντρικά δίκτυα αποχζτευςησ ακαθάρτων Καλλονήσ Δήμου 
Δυτικήσ Λζςβου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Στθ Μυτιλινθ και ςτθν ζδρα τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ και 
Αποχζτευςθσ Λζςβου, ςιμερα 27 Ιουνίου 2022, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00, ο 
Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΛ κάλεςε τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 
Επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία «Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ 
Λζςβου» ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. μετά τθν υπ’ αρικ. 16/23-6-2022 ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ του, που επιδόκθκε ςε κακζνα ςφμβουλο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’/1980) περί «Κινιτρων δια τθν ίδρυςιν 
Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ». 
Θ Συνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε δια ηϊςθσ, ςφμφωνα με τθν αρ. Δ1α/ΓΡ.οικ. 
23983/30-4-2022 (ΦΕΚ Βϋ 2137) ΚΥΑ, τθρουμζνων όλων των εν ιςχφ υγειονομικϊν 
μζτρων, ιτοι χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ, τοποκζτθςθ/χριςθ αλκοολοφχου 
διαλφματοσ περιεκτικότθτασ άνω του 70% για τθν αντιςθψία χεριϊν και εξαεριςμόσ 
του χϊρου με φυςικό ι τεχνθτό τρόπο. 
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Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, γιατί ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) 
μελϊν ςυμμετείχαν και διλωςαν παρόντα  δζκα (10) μζλθ και ειδικότερα: 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. ΓΕΩΓΙΟΣ ΦΛΩΟΣ, ΡΟΕΔΟΣ 1. ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΗΘΚΥΙΑΗΘΣ 

2. ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΛΑΝΘΣ, ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ 2. ΡΑΑΣΧΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

3. ΘΕΟΔΩΟΣ ΜΡΟΥΟΥΣ 3. ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΘΣ 

4. ΔΘΜΘΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΘ 4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΥΣΙΝΙΑΣ 

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΕΛΛΘΣ 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΡΡΕΙΩΤΘΣ 

6. ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΘΣ   

7. ΡΟΛΥΞΕΝΘ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ   

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΡΡΟΣ   

9. ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΑΝΔΕΑΔΕΛΛΘ    

10. ΜΙΧΑΛΘΣ ΟΥΣΣΘΣ   

κθρφχκθκε από τον Ρρόεδρο θ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε θ κα Διμθτρα Σκοπελίτου, γραμματζασ του Δ.Σ. για 
τθν τιρθςθ των πρακτικϊν του ςυμβουλίου. 

 
      Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ςυηθτικθκαν πζντε (5) εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ 
κζματα λόγω του κατεπείγοντοσ χαρακτιρα τουσ. 
 

Ο Ρρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το 7ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ δίνει το λόγο ςτθ 
Γενικι Διευκφντρια θ οποία ενθμερϊνει τα μζλθ του Δ.Σ. για τθν ειςιγθςθ τθσ 
υπθρεςίασ με κζμα τθν απαλλαγι ιδιοκτθτϊν ακινιτων από τθν δαπάνθ 
διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ με τα κεντρικά δίκτυα αποχζτευςθσ ακακάρτων Καλλονισ 
Διμου Δυτικισ Λζςβου. 
 

Επακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν, θ οποία περιλαμβάνεται 
ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά, μετά τθν οποία 
 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 Αφοφ ζλαβε υπόψθ του:   
1. Τισ διατάξεισ του ιδρυτικοφ νόμου Ν. 1069/1980 «Ρερί κινιτρων δια τθν ίδρυςίν 

Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ» (ΦΕΚ  Α’ 191/23-08-1980) όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 4483/17 «υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό 
του κεςμικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δθμοτικϊν 
Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) - υκμίςεισ ςχετικζσ με τθν 
οργάνωςθ τθ λειτουργία, τα οικονομικά και το προςωπικό των Ο.Τ.Α. - 
Ευρωπαϊκοί Πμιλοι Εδαφικισ Συνεργαςίασ - Μθτρϊο Ρολιτϊν και άλλεσ 
διατάξεισ»  

2. Πτι θ ΔΕΥΑ Λζςβου με τθν αρ.621/2021 *ΑΔΑ: 6Ρ3ΘΟΚΡΛ-ΜΒ2+ απόφαςθ του 
ΔΣ τθσ ΔΕΥΑΛ κακόριςε τθν δαπάνθ διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ των ακινιτων που 
κα ςυνδζονταν με τα δίκτυα αποχζτευςθσ ακακάρτων Καλλονισ Διμου Δυτικισ 
Λζςβου. Θ ανωτζρω απόφαςθ ζλαβε τον υπ' αρικ. πρωτ.: 8406/25-02-2022 
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*ΑΔΑ: 9ΙΜ5Ο1Ι-1ΘΧ+ ζλεγχο νομιμότθτασ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 
Βορείου Αιγαίου. 
Σθμειϊνεται ότι το ανωτζρω ζργο των δικτφων αποχζτευςθσ για τον εν λόγω 
οικιςμό αποτελεί υποζργο τθσ πράξθσ με τίτλο «ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΛΘΣ ΚΑΛΛΟΝΘΣ» θ οποία προτείνεται για χρθματοδότθςθ ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» με Κωδικό Ρρόςκλθςθσ: 14.29.14.17, Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ: 
3340 του Υπουργείου Οικονομίασ και Επενδφςεων. 
Επιςθμαίνεται ότι τα ζργα των εξωτερικϊν διακλαδϊςεων των ακινιτων με τα 
κεντρικά δίκτυα αποχζτευςθσ δεν χρθματοδοτοφνταν μζχρι πρότινοσ από 
εκνικοφσ πόρουσ ι κοινοτικά κονδφλια, γι’ αυτό και οι κφριοι – δικαιοφχοι των 
ζργων όφειλαν να τα χρθματοδοτιςουν ιδίοισ πόροισ και ςυγκεκριμζνα από τα 
ζςοδα των τελϊν ςφνδεςθσ και δαπάνθσ διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ όπωσ 
προζβλεπε θ κείμενθ νομοκεςία. 
Για τον ανωτζρω λόγο θ ΔΕΥΑΛ εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ του άρκρου 10 
Ν.1069/80 όπωσ ίςχυαν, κακόριςε δαπάνθ διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ των 
κτιρίων από τα υπόψθ δίκτυα, θ οποία προκαταβάλλεται ϊςτε να είναι εφικτι θ 
χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ του ζργου. 
Σχετικζσ με το υπόψθ κζμα είναι οι αποφάςεισ που αναφζρονται ανωτζρω. 
Με το άρκρο 96 του Ν4685/2020 νομοκετικθκε θ χρθματοδότθςθ τθσ δαπάνθσ 
τθσ εξωτερικισ διακλάδωςθσ αποχζτευςθσ από τθν ρυμοτομικι γραμμι του 
ακινιτου μζχρι τθν κζςθ του κεντρικοφ αγωγοφ αποχζτευςθσ και κακίςταται 
πλζον επιλζξιμθ θ δαπάνθ, με αποτζλεςμα να υπάρχει θ δυνατότθτα 
χρθματοδότθςθσ από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ι άλλο πρόγραμμα 
ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Στθνπαρ.2 του ανωτζρω 
άρκρου αναφζρεται ρθτϊσ ότι θ δαπάνθ καταςκευισ δεν βαρφνει πλζον τουσ 
ιδιοκτιτεσ των ςυνδεόμενων ι των μελλόντων να ςυνδεκοφν με το δίκτυο 
αποχζτευςθσ ακινιτων. 
Κατά ςυνζπεια υπάρχει θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ του ζργου τθσ ΔΕΥΑ 
Λζςβου που  προτείνεται προσ ζνταξθ και χρθματοδότθςθ με τίτλο 
«ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΛΘΣ ΚΑΛΛΟΝΘΣ» και ζχει ωσ 
φυςικό αντικείμενο τθν καταςκευι δικτφων ςε τμιμα του οικιςμοφ και τισ 
ιδιωτικζσ διακλαδϊςεισ. 

3. Πτι ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του ΥΜΕΡΕΑΑ Μονάδα ΑΡ μπορεί να γίνει 
χριςθ τθσ ανωτζρω νομοκετικισ διάταξθσ εφόςον αναλθφκοφν οι παρακάτω 
ενζργειεσ: 
α) Λιψθ απόφαςθσ του ΔΣ περί μθ χρζωςθσ τθσ δαπάνθσ διακλάδωςθσ – 
ςφνδεςθσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ των ακινιτων 
β) Ευρεία ενθμζρωςθ των ιδιοκτθτϊν για τθν ανωτζρω απόφαςθ με κάκε 
πρόςφορο μζςο (ιςτότοποσ, δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο κ.ο.κ.) 
γ) Τεκμθρίωςθ περί μθ εγγραφισ είςπραξθσ δαπάνθσ από τισ ςυνδζςεισ των 
ακινιτων ςτθν λογιςτικι μερίδα τθσ ΔΕΥΑ 

4. Πτι θ επιλεξιμότθτα τθσ δαπάνθσ προσ το παρόν, δεν ζχει αναδρομικι ιςχφ με 
βάςθ τθν ανωτζρω διάταξθ. Οι δαπάνεσ διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ κα 
καταςτοφν επιλζξιμεσ εφόςον πραγματοποιικθκαν και πλθρϊκθκαν μετά τισ 
07Μαΐου 2020 (θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ του υπόψθ νόμου). 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 96 του Ν4685/2020. 
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6. Τθν με αρ. 621/2021 (ΑΔΑ: 6Ρ3ΘΟΚΡΛ-ΜΒ2) απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΔΕΥΑΛ. 
7. Τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ. 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

I. Τθν πλιρθ απαλλαγι των ιδιοκτθτϊν ακινιτων από τθν υποχρζωςθ καταβολισ 
τθσ δαπάνθσ διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ με τα κεντρικά δίκτυα αποχζτευςθσ 
ακακάρτων Καλλονισ Διμου Δυτικισ Λζςβου, που είχε οριςτεί κατά το 
παρελκόν με τθν αρ. 621/2021 (ΑΔΑ: 6Ρ3ΘΟΚΡΛ-ΜΒ2) απόφαςθ του ΔΣ τθσ 
ΔΕΥΑΛ, μζχρι τθν πλιρθ περάτωςθ και κζςθ ςε λειτουργία των υπόψθ δικτφων. 

II. Τθ δθμοςίευςθ του περιεχομζνου τθσ αποφάςεωσ περί απαλλαγισ από τθν 
δαπάνθ διακλάδωςθσ – ςφνδεςθσ με τα δίκτυα ακακάρτων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΔΕΥΑ Λζςβου, τθν αποςτολι ενθμερωτικοφ τεφχουσ ςτουσ κατοίκουσ Καλλονισ 
Διμου Δυτικισ Λζςβου και τθν δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο, ϊςτε να δοκεί 
ευρεία δθμοςιότθτα με όλα τα δυνατά πρόςφορα μζςα, για κατά το δυνατό 
πλθρζςτερθ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν. 
 

Η απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 3042022 

 
Στθν Γενικι Διευκφντρια ανακζτει τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςθσ και κάκε άλλθ 
παραπζρα ενζργεια. 
 
Μετά τθ ςφνταξθ του το πρακτικό υπογράφεται όπωσ παρακάτω:  
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΘ 
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