
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  10/08-07-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
45
Αριθμ. Απόφ. 84/2014 Θέμα:  «Λήψη  σχετικής  απόφασης  σχετικά  με  τη 

διαδικασία  τρόπου  κατασκευής  αναμονών  στο 
υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. 
Πλαγιαρίου Δ. Θέρμης σχετικά με τη θέση και το βάθος 
τους, στις οδούς που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 8 Ιουλίου 
2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης 
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση 
μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  2414/07-07-2014  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 
6,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Χρυσοχόου Παύλος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος

4
.

Λεμονάκη Χρύσα 4. Καρκατζίνος Νικόλαος

5
.

Αντωνιάδου Μαρία 5. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6
.

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 η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς:
για το 1  ο   θέμα:   
Θα πρέπει  εντός μικρού χρονικού διαστήματος (15 ημερών) να ληφθεί  απόφαση για  την 
άσκηση  ή  μη  ένδικων  μέσων  επί  της  με  αριθμό  11428/2014  απόφασης  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης για  την  διαδικασία  της  οποίας  απαιτείται  η  ανάθεση  σύνταξης 
γνωμοδότησης σε δικηγόρο και η αποδοχή ή μη αυτής ( δύο φάσεις)
γα το 2  ο   θέμα:  
Σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  Τ.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.   εξαιτίας  της  καθυστέρησης  της 
κατασκευής των αναμονών αποχέτευσης στον οικισμό Πλαγιαρίου δεν μπορεί να υλοποιηθεί η 
τρέχουσα εργολαβία των ασφαλτοστρώσεων του ανωτέρω οικισμού. Ως εκ τούτου θα πρέπει 
να ληφθεί άμεσα απόφαση από το Δ.Σ. σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των αναμονών στο 
υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Πλαγιαρίου Δ. Θέρμης ώστε αυτές να 
υλοποιηθούν άμεσα και ο εργολάβος να μπορεί να προβεί στις ασφαλτοστρώσεις του οικισμού 
ώστε να μην τεθεί εκπρόθεσμος.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προκειμένου στη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o 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….»

ΑΔΑ: ΩΥ91ΟΛΖΛ-ΚΟΤ



  Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80  παρ.2 περ ε)του Ν.1069/80 
Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως «Το Διοικητικό Συμβούλιο 
ιδία: Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων ……. Επίσης αποφασίζει περί του τρόπου 
εκτελέσεως των έργων…….» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. στην οποία 
αναφέρεται  ότι  «  Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου των ασφαλτοστρώσεων του οικισμού  
Πλαγιαρίου  διαπιστώθηκε  ότι  δεν  είχαν  κατασκευαστεί  όλες  οι  αναμονές  αποχέτευσης  στο  
υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1149/2-4-2014 έγγραφό μας  
προς την ΕΥΑΘ Α.Ε. ζητήθηκε η κατασκευή των αναμονών από τεχνικά συνεργεία της ΕΥΑΘ στις  
οδούς  που πρόκειται  να  ασφαλτοστρωθούν.  Οι  αναμονές  αυτές  θα είναι  ανενεργές  έως  ότου οι  
καταναλωτές –τα στοιχεία τους αναφέρονταν σε επισυναπτόμενο πίνακα-  αιτηθούν στην ΕΥΑΘ και  
τακτοποιήσουν τις σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις τους για την τελική  σύνδεση με το δίκτυο.

    Η ΕΥΑΘ Α.Ε. με την υπ’ αριθ. 114/2014 Απόφαση του Δ.Σ. ενέκρινε την εργολαβία της  
κατασκευής και στη συνέχεια η ΔΕΥΑΘ απέστειλε στους κατοίκους των οδών που δεν είχαν προβεί  
στη  σύνδεση  με  το  αποχετευτικό  δίκτυο  επί  των  οδών  που  πρόκειται  να  ασφαλτοστρωθούν,  
υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα υποδεικνύουν το σημείο αναμονής (σύνδεσης με τον κεντρικό  
αγωγό)  και  αν  επιθυμούν  να  αποχετευτούν  τα  υπόγειά  τους.  Παρά  ταύτα  κάποιοι  κάτοικοι  δεν  
ανταποκρίθηκαν  στην  κατάθεση  υπεύθυνων  δηλώσεων  που  ορίζει  τη  θέση  και  το  βάθος  των  
αναμονών και στην περίπτωση εκείνη που αποφασίσουν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο αποχέτευσης  
στα επόμενα δύο (2) έτη, να μην τους επιτραπεί να συνδεθούν έως και την οριστική παραλαβή του  
έργου των ασφαλτοστρώσεων.

     Η ΕΥΑΘ Α.Ε. με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 16420/ΔΤΕ 1972/2-7-2014 έγγραφό της έθεσε το  
ερώτημα για τη θέση και το βάθος της αναμονής εφόσον δεν κατατέθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις.  
Προτείνεται, εφόσον δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία, να κατασκευαστούν οι αναμονές κατ’  
εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη θέση του οικοπέδου και με 2% κλίση της ιδιωτικής  
διακλάδωσης από τον κεντρικό αγωγό προς τη ρυμοτομική γραμμή για την πιθανή αποχέτευση των  
υπογείων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών συνημμένο πίνακα της εισήγησης της Τ.Υ. 
της  Δ.Ε.Υ.Α.  στον  οποίο  αναφέρονται  η  οδός,  το  ονοματεπώνυμο  και  ο  αριθμός  χάρτη  όπου 
παρατηρούνται  οι  εκκρεμότητες  αναμονών  αποχέτευσης  όπου  δεν  προσκομίστηκαν  υπεύθυνες 
δηλώσεις και ο οποίος έχει ως εξής:

 

Α/Α
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΑΡΤΗ

1 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 35 ΝΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5

2 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 33

ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

8

ΜΑΝΔΗΛΑ ΑΝΝΑ
ΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΟΡΙΑΖΗΣ -
ΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 30 ΤΣΑΚΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 8

4 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

5 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΑΓΙΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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6 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΒΙΚΗ 8
7 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 19 ΚΑΣΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 8

8 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 17
ΓΡΟΣΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8ΣΕΡΓΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

9 Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 15 ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8

10 7
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

11 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
(ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ) - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 5

12 ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 50 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4
13 ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 48 ΘΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 4
14 ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 38 ΑΒΡΑΑΜ ΣΩΤΗΡΗΣ 4

15 ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 34
ΜΠΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16 ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 32 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
17 ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 28 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4
18 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 43Α ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
19 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 47 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
20 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 68 ΛΟΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

 Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  εφόσον  δεν  υπάρχουν  τα  απαραίτητα 
στοιχεία, να κατασκευαστούν οι αναμονές κατ’ εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη θέση 
του  οικοπέδου  και  με  2% κλίση  της  ιδιωτικής  διακλάδωσης  από  τον  κεντρικό  αγωγό  προς  τη 
ρυμοτομική  γραμμή  για  την  πιθανή  αποχέτευση  των  υπογείων  στις  οδούς  που  πρόκειται  να 
ασφαλτοστρωθούν και για τις οποίες δεν έχουν προσκομιστεί υπεύθυνες δηλώσεις, στα πλαίσια της 
ολοκλήρωσης του έργου των ασφαλτοστρώσεων του οικισμού Πλαγιαρίου.

Οι  αναμονές αυτές  θα είναι  ανενεργές  έως ότου οι  ανωτέρω καταναλωτές  αιτηθούν στην 
ΕΥΑΘ και τακτοποιήσουν τις σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις τους για την τελική  σύνδεση με το 
δίκτυο και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Την κατασκευή των αναμονών από τεχνικό συνεργείο της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο υφιστάμενο 
δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στο  Δ.Δ.  Πλαγιαρίου  Δ.  Θέρμης  στις  οδούς  που 
πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν και για τις οποίες δεν έχουν προσκομιστεί υπεύθυνες 
δηλώσεις(όπως  αναφέρονται  στο  συνημμένο  πίνακα),  κατ’  εκτίμηση  λαμβάνοντας 
υπόψη τη χαμηλότερη θέση του οικοπέδου και με 2% κλίση της ιδιωτικής διακλάδωσης 
από τον κεντρικό αγωγό προς τη ρυμοτομική γραμμή για την πιθανή αποχέτευση των 
υπογείων.

2. Οι αναμονές αυτές θα είναι ανενεργές έως ότου οι καταναλωτές(όπως αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα κατά το εισηγητικό μέρος της απόφασης ) αιτηθούν στην ΕΥΑΘ 
και τακτοποιήσουν τις σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις τους για την τελική  σύνδεση 
με το δίκτυο. 

          
     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 10 απόφαση 84/08-07-2014

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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