
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/07-03-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 45/2014 Θέμα:  «Αναφορά  παραπόνων  σε  βάρος  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 Μαρτίου 
2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 773/04-03-2014 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 7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη  Χρύσα(προσήλθε  κατά  την 
έναρξη της συζήτησης  του τελευταίου 
θέματος)

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3
.

Κουγιάμης Αργύριος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

4
.

Χριστοφόρου Γεώργιος 4. Τσολάκη Ελευθερία

5
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Κεσίδη Αναστασία

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 των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο  θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και 
πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν  
και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  
επιχείρησιν θέματος, ….». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 648/20-02-2014 αναφορά 
παραπόνων σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, η οποία αναφέρεται σε κωλυσιεργίες προκειμένου στη 
σύνδεση του συγκροτήματος κατοικιών της 28ης Οκτωβρίου 29 (υπ’ αριθ. 112 οικόπεδο του Ο.Τ. 21 
Δημ. Κοινότητας Πλαγιαρίου), την υπ’ αριθ. 299/2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Θέρμης όπου 
εγκρίνεται  η διέλευση αποχετευτικού αγωγού από το υπ’ αριθ. 114 οικόπεδο του Ο.Τ. 21 Δημ. 
Κοινότητας Πλαγιαρίου, όπου στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου προκειμένου να συνδεθούν 
οι αναφερόμενες οικίες με το αποχετευτικό δίκτυο επί της οδού Κολοκοτρώνη με την επίβλεψη της 
ΔΕΥΑΘ, το χρόνο σύνδεσης και το κόστος σύνδεσης.

Με βάση και την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.  ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  πραγματοποίησε  επιτόπια  αυτοψία  και  παράλληλα  ζήτησε  περαιτέρω  στοιχεία  σε 
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συνάντηση με εκπρόσωπο των ενδιαφερομένων όπου στη συνέχεια ενημέρωσε εγγράφως με το υπ’ 
αριθ. 2444/2-7-2013 έγγραφό της.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 2444/2-7-2013 εγγράφου, οι ενδιαφερόμενοι απέστειλαν εκ νέου 
την υπ’ αριθ. 278/23-1-2014 τεχνική έκθεση η οποία και έγινε αποδεκτή με το υπ’ αριθ. 278/18-2-
2014 έγγραφό ώστε το συγκρότημα να αποχετευτεί στο φρεάτιο Ν1 επί  της οδού Κολοκοτρώνη και  
να προχωρήσει στην υλοποίησή της σε  χρονικό διάστημα που δεν λειτουργεί το σχολείο. 

Επιπροσθέτως ζητήθηκε να κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα επωμίζονται την 
πλήρη και άμεση αποκατάσταση οποιονδήποτε ζημιών προκύψουν αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου 
και το κόστος αυτών και  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 299/2012 απόφαση του Δ.Σ. Θέρμης εφόσον η 
διαδικασία της σύνδεσης θα επιβλεφθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως ενημερωθεί η υπηρεσία άμεσα για 
την έναρξη των εργασιών.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση κατασκευής της αποχέτευσης του νηπιαγωγείου 
για το οποίο δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να ενημερωθούν οι αιτούντες εφόσον δεν αποτελεί εμπόδιο 
στην διέλευση του αγωγού αποχέτευσης του συγκροτήματος, απεναντίας είναι δυνατή η σύνδεση 
του νέου αγωγού αποχέτευσης του συγκροτήματος στον υφιστάμενο αγωγό διατομής Φ160 που 
κατασκευάστηκε  πρόσφατα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  (να «κουμπώσει»  με κατάλληλα εξαρτήματα),  με 
αποτέλεσμα να μειωθεί κατά πολύ το κόστος κατασκευής τους.

Όσον αφορά τη χρέωσή τους με τα τέλη αποχέτευσης, στην περίπτωση του Πλαγιαρίου δεν 
ισχύει ο Κανονισμός της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., διότι η Ε.Υ.Α.Θ. είναι ιδιοκτήτης και αποκλειστικός διαχειριστής 
του έργου της αποχέτευσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με τη σχετική από τις 28/1/2013 υπογραφείσα 
σύμβαση με την Ε.Υ.Α.Θ., είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το «δικαίωμα χρήσης υπονόμων» των 
ακινήτων εφόσον οι ιδιοκτήτες ή όσοι κάνουν χρήση ακινήτου που έχουν δυνατότητα σύνδεσης με 
το  δίκτυο  αποχέτευσης  (άρθρο  3,  παρ.  3.2  της  σύμβασης)  –  στην  παρούσα  φάση  νοείται  το 
υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης έμπροσθεν του οικοπέδου κατοικιών επί της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε,  την έγκριση της εκτέλεσης κατασκευής του αγωγού 
αποχέτευσης εντός του υπ’ αριθ. 114 οικόπεδο του Ο.Τ. 21 Δημ. Κοινότητας Πλαγιαρίου, όπου 
στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου προκειμένου να συνδεθούν οι αναφερόμενες οικίες με το 
αποχετευτικό δίκτυο επί της οδού Κολοκοτρώνη με την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και με πόρους των 
συμμετεχόντων σε χρόνο που το σχολείο θα παραμείνει κλειστό(προτιμότερο κατά τους θερινούς 
μήνες) και τη χρέωσή τους με τα τέλη αποχέτευσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  εκτέλεση  κατασκευής  του  αγωγού  αποχέτευσης  εντός  του  υπ’  αριθ.  114 
οικόπεδο  του Ο.Τ.  21  Δημ.  Κοινότητας  Πλαγιαρίου,  όπου στεγάζεται  το  2ο Νηπιαγωγείο 
Πλαγιαρίου προκειμένου να συνδεθεί το συγκρότημα κατοικιών της 28ης Οκτωβρίου 29 (υπ’ 
αριθ. 112 οικόπεδο του Ο.Τ. 21 Δημ. Κοινότητας Πλαγιαρίου) με το αποχετευτικό δίκτυο επί 
της οδού Κολοκοτρώνη με την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

2. Η κατασκευή του έργου θα γίνει με ιδίους πόρους των ενδιαφερομένων και εντός χρόνων 
που το σχολείο παραμένει κλειστό (προτιμότερο κατά τους θερινούς μήνες).

3. Απορρίπτει το αίτημα των ενδιαφερομένων για απαλλαγή από τα τέλη χρήσης αποχέτευσης 
και εγκρίνει την κανονική χρέωση αυτών. 

  
     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 45/07-03-2014

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΛΖΛ-ΓΜΧ


