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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 20/2020 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 21 του μήνα Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε
τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7221/17-08-2020
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μητσογιάννης Νικ.
Κυρίτσης Γεώργιος
Ζαρδούκας Κων.
Κολλάτος Κων.
----

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκατζόγιας Παν.
2. Τσεργάς Κων/νος
3. Κρικώνης Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο) «Έγκριση της 97/2020 αποφ. ΔΕΥΑΤ ‘Τροποποίηση αποφ. 18/2020 Δ.Σ.
ΔΕΥΑΤ περί Τιμολογιακής Πολιτικής για Τρίτεκνους’»
Αριθμός Απόφασης ( 134 )
Με την αριθ. 65/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών εγκρίθηκε η
αριθ. 18/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Τεμπών ‘π
περί Τιμολογιακής Πολιτικής για
Τρίτεκνους’.
Στη συνέχεια, στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας, η Αποκεντρωμένη Δ/ση
Θεσσαλίας με το αριθ. πρωτ. 110959/21-07-2020 έγγραφό της, επέστρεψε την απόφαση
για εκ νέου ενέργειες από τη ΔΕΥΑΤ, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο έγγραφο
επισημάνσεις.
Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 11, του Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 Α’) «5.
Όπου στις διατάξεις του άρθρου 11, 25 & 26 του Ν.1069/1980 (Α’ 191) προβλέπεται έγκριση από το
οικείο ή τα οικεία δημοτικά συμβούλια, από τη δημοσίευσης του παρόντος, η έγκριση αυτή
παρέχεται από την οικεία ή τις οικείες οικονομικές επιτροπές.»
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Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ σε συνεδρίασή του ενέκρινε
την ‘Τροποποίηση αποφ. 18/2020 Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ περί Τιμολογιακής Πολιτικής για
Τρίτεκνους’ με την 97/2020 [ΑΔΑ: 669ΧΟΡΝ6-Ν0Μ] σχετική του απόφαση, την οποία και
μας απέστειλε για έγκριση.
Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε & ισχύει, του Ν.3463/2006, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.4674/2020, την αριθ. 97/2020 [ΑΔΑ: 669ΧΟΡΝ6-Ν0Μ] απόφαση της ΔΕΥΑΤ και μετά από
διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 97/2020 [ΑΔΑ: 669ΧΟΡΝ6-Ν0Μ] απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.
Τεμπών με τίτλο: «Τροποποίηση απόφασης 18/2020 ΔΣ της ΔΕΥΑΤ περί Τιμολογιακής
Πολιτικής για Τρίτεκνους», όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 134/2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.

