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ΠΡΟ:  1)  Δήμο  Σικσωνίων  
 
 

              2) ΔΕΥΑ Σικσωνίων 
 
    

              3)  κ. Γιαννίκο Γεώργιο (Δικηγόρο) 
                   Ερμού 69   Κόρινθος  
                   Τ.Κ  20131 

        (με ηην παράκληζη να     
         ενημερώζει ηοσς     

                    προζθεύγονηες ενηολείς ηοσ) 
 

 

      Ο  ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ,  ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ 

 
             

    Έτονηας σπόυη: 
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 θαη ηωλ άξζξωλ 72, 225,226,227 θαη 238 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔK 87/η.Α/     

   7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα    

   Καιιηθξάηεο» όπωο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Π.Γ/ηνο 139/2010 (ΦΔΚ 232/η.Α/27.12.2010) «Οξγαληζκόο ηεο  

   Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 28 & 28Α ηνπ Ν. 4325/2015 κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηεο παξ. 2  

   ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ζε θάζε Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε ζπζηάζεθε Θέζε Πξνϊζηακέλνπ πνπ  

   θέξεη ηνλ ηίηιν «πληνληζηήο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο».  

4. Σελ αξ. 15870/15-5-2017 (ΦΔΚ 250/η. ΤΟΓΓ/26-5-2017) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ πεξί  

   “ Γηνξηζκνύ ηνπ  Νηθνιάνπ Παπαζενδώξνπ ηνπ Αγγειάθε ωο πληνληζηή ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο  

    Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.”  

5. Σελ αξηζκ. 140634/22-6-2017 (ΦΔΚ 2208 /η΄β/29-6-2017) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξωκέλεο  

    Γ/ζεο Πει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί  «Μεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο «Με εληνιή  

    πληνληζηή» ζηνλ πξνϊζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ζηνπο πξνϊζηακέλνπο  

    ηωλ Τπεξεζηώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο  

    Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ», όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980 πεξί Δπηρεηξήζεωλ Τδξεύζεωο θαη Απνρεηεύζεωο, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί    

     θαη ηζρύεη. 

7. Σελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11§5 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α) ζύκθωλα κε ηελ νπνία « Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο     

    ηωλ άξζξωλ 11, 25 θαη 26 ηνπ λ. 1069/1980 (Α΄ 191) πξνβιέπεηαη έγθξηζε από ην νηθείν ή ηα νηθεία     

    δεκνηηθά ζπκβνύιηα, από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, ε έγθρηζε ασηή παρέτεηαη από ηελ οηθεία ή ηης  

    οηθείες οηθολοκηθές επηηροπές ηωλ δήκωλ». 

8. Σν άξζξν 25§6 ηνπ Ν. 1069/1980 ζύκθωλα κε ην νπνίν «Η ηηµνιόγεζε ηωλ ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο     

    πξέπεη λα είλαη ζύµθωλε µε ηε µειέηε θόζηνπο-νθέινπο ηεο επηρείξεζεο ηνπ εδαθίνπ ε΄ ηεο παξαγξάθνπ  

    2 ηνπ άξζξνπ 5.» Σν εδάθην ε΄ ηεο παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1069/1980 νξίδεη όηη «Σε       

    περίπηωζε αλαπροζαρµογής ηες ηηµοιογηαθής ποιηηηθής ηες ∆.Ε.Υ.Α., ζηνλ πξνϋπνινγηζµό θαη 

    ζην πξόγξαµµα επελδύζεωλ, επηζσλάπηεηαη µειέηε θόζηοσς -οθέιοσς ζηελ νπνία αλαιύνληαη ηα έζνδα  

    ηεο επηρείξεζεο, ζύµθωλα µε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ π.δ. 51/2007, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο,     
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   ηα  έζνδα επελδύζεωλ θαη νη δαπάλεο επελδύζεωλ». 

9. Σελ αξ. 28695/13-3-2019 (ΑΓΑ: ΩΒ9ΓΟΡ1Φ-ΘΨ6) ζε ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ απόθαζε ηεο Α.Γ.ΠΓΔ&Ι.        

    κε ηελ νπνία λνκηκνπνηήζεθε ε αξ.6/2019 (ΑΓΑ:67ΤΗΩ1Θ-Η12) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ    

    ηνπ Γήκνπ ηθπωλίωλ. 

10.Σελ αξ. 67/2021 (ΑΓΑ: Ω19ΙΟΔΚΠ-0ΨΟ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο  

    Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηθπωλίωλ (Γ.Δ.Τ.Α..) πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηεο αξηζκ.01/2019     

    απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηηκνινγίνπ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο.» 

11.Σελ αξ. 95/2021 (ΑΓΑ:6ΣΚΩ1Θ-ΚΔΣ) απόθαζε ηνπ ∆εκνηηθνύ πµβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ ηθπωλίωλ  

     αλαθνξηθά κε ηελ Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  67/2021 απόθαζεο  ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε  ηεο      

     αξ. 1/2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηηκνινγίνπ Ύδξεπζεο  –  

    Απνρέηεπζεο».  

12.Σελ εκπξόζεζκε θαη κε αξ. 113780/1-7-2021 πξωηνθνιιεζείζα ζηo Γξαθείν ηνπ πληνληζηή ηεο      

     Α.Γ.Π.ΓΔ&Ι Δηδηθή Γηνηθεηηθή Πξνζθπγή θαη’ άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2021 είθνζη έλα θαηνίθωλ ηεο     

     Σ.Κ  Άλω Γηκεληνύ Γήκνπ ηθπωλίωλ (δηα κέζνπ ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ηνπο θ. Γηαλλίθνπ     

     Γεωξγίνπ), θαηά ηεο αξ. 95/2021 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηθπωλίωλ.  

13. Σν αξ. 115032/6-7-2021 έγγξαθό καο πξνο ην Γήκν ηθπωλίωλ θαη ηε ΓΔΤΑ ηθπωλίωλ θαη ην γεγνλόο      

      όηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζπληάμεωο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, δελ καο δηαβηβάζζεθε θάπνην       

      απαληεηηθό έγγξαθν.  

14. Σν γεγνλόο όηη ε εγθξηηηθή απόθαζε ηεο αξ. 67/2021 απόθαζεο ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο     

     Γεκνηηθήο  Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηθπωλίωλ (Γ.Δ.Τ.Α..) πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηεο αξηζκ.     

     01/2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.. πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηηκνινγίνπ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο»,       

     έτεη ιεθζεί  αλαρκοδίως από ηο ∆εκοηηθό Σσµβούιηο θαη ότη από ηελ Οηθολοκηθή Επηηροπή όπωο       

     πξνβιέπεηαη από ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11§5 ηνπ Ν. 4674/2020 (αλωηέξω ππ’ αξ. 7). 

15.Σν γεγνλόο όηη δελ έρεη επηζπλαθζεί ζηελ ζρεηηθή απόθαζε πεξί αλαπξνζαξµνγήο ηεο ηηµνινγηαθήο    

      πνιηηηθήο ηεο ∆.Δ.Τ.Α µειέηε θόζηνπο –νθέινπο, όπωο ζαθώο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 25§6 ηνπ Ν.  

      1069/1980 ζε ζπλδπαζκό κε ην εδάθην ε΄ ηεο παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1069/1980 (αλωηέξω      

      ππ’ αξ. 8). 

                                                                Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε 

 

     Αθπξώλνπκε  ηελ αξηζκ. 95/2021 απόθαζε ηνπ ∆εκνηηθνύ πµβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ ηθπωλίωλ αλαθνξηθά 

κε ηελ Έγθξηζε  ηεο  αξηζ.  67/2021 απόθαζεο  ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. ηθπωλίωλ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε  ηεο αξ. 

1/2019 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηηκνινγίνπ Ύδξεπζεο  – Απνρέηεπζεο», γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην αλωηέξω ζθεπηηθό καο θαη θαηά ζπλέπεηα παξέιθεη ε πεξαηηέξω εμέηαζε 

ηεο πξνζθπγήο ηωλ πξνζθεπγόληωλ. 
 
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζθύγεη θαηά ηεο απόθαζεο απηήο ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 3463/2006 ζηε Γ/λζε ( Σέξκα Δξπζξνύ ηαπξνύ ) ζηελ Σξίπνιε εληόο πξνζεζκίαο ελόο 

(1) κελόο από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ή ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ή αθόηνπ έιαβε γλώζε απηήο (άξζξν 238 Ν. 

3852/2010). 

  

 
                                                                     Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
                                                                 ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ 
                                                                                                                                     κ.α.α. 
 
 
               ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΙΟΝΤΙΟ 
                                                                                        ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
                                                                                     ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
                                                                                                          ΠΟΛΙΣΙΚΗ                                                   

    ΚΟΙΝ. : Αποκ/νη Διοίκηζη Πελ/ζοσ,                                         Α.Γ.Π.Γ.Δ.& Ι. 

                  Δση. Ελλάδας & Ιονίοσ 
                 Γεν. Δ/νζη Εζωη. Λειηοσργίας 
                  Δ/νζη Διοίκηζης  
                  Ν.Ε.Ο. Παηρών Αθηνών 28 Πάηρα                                                           
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