
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  13/04-09-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 134/2013 Θέμα:« Καθορισμός  κόστους  σύνδεσης  για  την 

αποχέτευση Τ.Κ. Τριλόφου - Καρδίας »

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  04 
Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3158/04-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 
(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  γιατί  σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος

5
.

Τσολάκη Ελευθερία

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Κεσίδη Αναστασία

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
τις με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…διαχειρίζεται  
την περιουσίαν  και  τους πόρους ταύτης,  αποφασίζει  δε επί  παντός αφορώντας  την επιχείρησιν  
θέματος….»

  Σύμφωνα με το άρθρ.25 του Ν.1069/80 παρ.1 «"Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για  
την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως…."». 

Σύμφωνα  με  το  άρθρ.25  του  Ν.1069/80:  Διαφοροποίηση  τελών,  «Με  απόφαση  του 
διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί :  
… β) να θεσπίζονται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχές ανάλογα με τα εκτελούμενα έργα ή με το  
κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής"». 

Με την με αριθμό 74/2011 ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Αποχέτευσης  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ο  
οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 548/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με  βάση  τον  Κανονισμό  Αποχέτευσης,  άρθρο  14 «Κόστος   σύνδεσης  με  το  δίκτυο 
αποχέτευσης»παρ.13 «13.Το  κόστος σύνδεσης που αντιστοιχεί σε κάθε οικόπεδο  υπολογίζεται 
αθροιστικά από τους παρακάτω μαθηματικούς τύπους:

Δικαίωμα σύνδεσης=1/6*Κ1*(Α+Β/2+Γ/4+Δ/4+…+Ν/4)*Π όπου
Κ1= σταθερά που ορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΘ
Α= η μεγαλύτερη πλευρά του οικοπέδου που βλέπει σε δρόμο (σε μέτρα)
Β= η αμέσως επόμενη σε μέγεθος πλευρά του οικοπέδου μετά την Α που βλέπει σε δρόμο 

(σε μέτρα)
Γ,Δ,…..,Ν= η αμέσως επόμενες σε μέγεθος πλευρές του οικοπέδου που βλέπουν σε δρόμο 

(σε μέτρα)

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΛΖΛ-ΣΡΞ



Ιδιωτική διακλάδωση=1/2*L*Κ2 όπου
L=  πλάτος  δρόμου  (απόσταση  μεταξύ  των  ρυμοτομικών  γραμμών)  όπου  πρόκειται  να 

συνδεθεί το οικόπεδο (σε μέτρα)
Κ2= σταθερά που ορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΘ»

Στις τοπικές κοινότητες Τριλόφου και Καρδίας υλοποιείται το έργο «Κατασκευή εσωτερικών 
δικτύων  αποχέτευσης,  αντλιοστασίων  και  καταθλιπτικών  αγωγών  των  οικισμών  Τριλόφου  και  
Καρδίας Δήμου Θέρμης».  

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.  για τον υπολογισμό της 
ιδιωτικής διακλάδωσης ½*L*K2 σχετικά με τον καθορισμό του κόστους σύνδεσης αποχέτευσης για 
το ανωτέρω έργο απαιτείται το πλάτος του δρόμου L (απόσταση μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών) 
όπου πρόκειται  να  συνδεθεί  το  οικόπεδο (σε  μέτρα).  Επειδή ο  Τρίλοφος είναι  προϋφιστάμενος 
οικισμός και δεν υφίστανται ρυμοτομικές γραμμές σε όλη την έκταση του οικισμού και αντίστοιχα 
ισχύει  σε περιοχές του οικισμού της Καρδίας,  για τον ορθό υπολογισμό του κόστους σύνδεσης 
ορίζεται η τιμή του πλάτους του δρόμου L να είναι μεγαλύτερη ή ίση με τα τέσσερα (4) μέτρα ήτοι 
L>4. Επιπλέον για κάθε δεύτερη αναμονή αποχέτευσης στο ίδιο οικόπεδο να υπάρχει επιβάρυνση 
κατά 20% του κόστους σύνδεσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας της 
Δ.Ε.Υ.Α. και τον ορισμό της τιμής του πλάτους του δρόμου L στις Τοπικές Κοινότητες Τριλόφου και 
Καρδίας να είναι μεγαλύτερη ή ίση με τα τέσσερα (4) μέτρα ήτοι L>4.     

Επιπλέον για κάθε  δεύτερη αναμονή αποχέτευσης στο ίδιο οικόπεδο να υπάρχει χρέωση 
προσαυξημένη κατά  20% του κόστους της πρώτης σύνδεσης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου,  το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ομόφωνα

1. Ορίζεται η τιμή του πλάτους του δρόμου L, που αφορά στον τύπο υπολογισμού του κόστους 
σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης(Ιδιωτική διακλάδωση=1/2*L*Κ2) στις Τ.Κ. Τριλόφου 
και Καρδίας, να είναι μεγαλύτερη ή ίση με τα τέσσερα (4) μέτρα ήτοι L>4. 

2. Για κάθε δεύτερη αναμονή αποχέτευσης στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται  η χρέωση κατά 20% 
επιπλέον του κόστους της πρώτης σύνδεσης.

3. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης 
όπως ο νόμος ορίζει.

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 134/04-09-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΛΖΛ-ΣΡΞ


