
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/21-07-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 103/2015 Θέμα: «Σύνδεση του Α.Π.Θ. στη Θέρμη με τον κεντρικό 

αγωγό αποχέτευσης επί της οδού Χαριλάου - Θέρμης».
Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 21 

Ιουλίου  2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.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. 2767/17-07-2015 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννιά  (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Αναγνώστου Πασχάλης
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Καραμβαλάση Γεωργία
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  εισηγούμενος  το  9o 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, ….». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό  31949/15-07-2015 αίτημα, του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προκειμένου στη σύνδεση αυτού με τον 

υφιστάμενο κεντρικό αγωγό αποχέτευσης στο φρεάτιο επί της καθέτου οδού προς Ο.Χ.Α.Α "Η 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ', όπως υποδείχθηκε από την Υπηρεσία μας.

Στη συνέχεια,  έθεσε  υπόψη των μελών την από 15/7/2015 εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.  σύμφωνα  με  την  οποία  εισηγείται  έγκριση  της  σύνδεσης  του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης επί 

της  οδού Χαριλάου  –  Θέρμης  και  συγκεκριμένα  στο  φρεάτιο  επί  της  καθέτου  οδού  προς 

Ο.Χ.Α.Α "Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ',  όπως υποδείχθηκε  από την Υπηρεσία  μας.  Η κατασκευή του 
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δικτύου θα γίνει  με  οικονομική επιβάρυνση του Α.Π.Θ.,  το  οποίο  θα απαλλαχθεί  από την 

υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος σύνδεσης προς τη ΔΕΥΑ Θέρμης, και μπορεί να δοθεί 

σε  οποιονδήποτε  κατασκευαστή  αποφασίσουν  οι  αιτούντες,  με  την  προϋπόθεση  να  είναι 

σύμφωνη  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  αρχικής  μελέτης  του  έργου  που  απαιτούνται 

καθώς και με τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με 

την επίβλεψη του τεχνικού τμήματος της ΔΕΥΑΘ, η οποία και θα πρέπει να ενημερωθεί πριν 

από οποιαδήποτε σχετική εργασία. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ο  Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της 

Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.  και  έγκριση του με αριθμό  31949/15-07-2015 αιτήματος 

σύνδεσης,  του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.),  με  το  δίκτυο 

αποχέτευσης επί της οδού Χαριλάου – Θέρμης, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει  το  με  αριθμό  31949/15-07-2015  αίτημα  σύνδεσης,  του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  (Α.Π.Θ.),  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης επί  της  οδού 

Χαριλάου – Θέρμης σύμφωνα με τους όρους κατασκευής που τίθενται από την Τεχνική 

Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

2. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνει με οικονομική επιβάρυνση του Α.Π.Θ., το οποίο θα 

απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος σύνδεσης προς τη ΔΕΥΑ 

Θέρμης, και μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε κατασκευαστή αποφασίσουν οι αιτούντες, 

με  την  προϋπόθεση  να  είναι  σύμφωνη  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  αρχικής 

μελέτης του έργου που απαιτούνται καθώς και με τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

3. Η κατασκευή του έργου θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη του τεχνικού τμήματος 

της  ΔΕΥΑΘ,  η  οποία  και  θα  πρέπει  να  ενημερωθεί  πριν  από  οποιαδήποτε  σχετική 

εργασία. 

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 103/21-07-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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