
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  15/10-10-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 131/2017 Θέμα:  «Αιτήσεις:  Η  με  αριθμό  ......./18-08-2017 
αίτηση απαλλαγής από τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο 
αποχέτευσης στο Τ.Δ. Τριλόφου»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 10 

Οκτωβρίου  2017  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  14:00μ.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.  4232/05-10-2017 

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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Μαρκούδης Γρηγόριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)  
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Φωτιάδης Αθανάσιος
10. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  15o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  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 εισήγηση, της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Καταναλωτών Βεβαίωσης και Έκδοσης Λογαριασμών, που αφορά αίτηση εξαίρεσης 

από τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης στο Τ.Δ. Τριλόφου. 

Ειδικότερα με το υπ. Αριθμ. ........./18-08-2017 ο κ......., καταναλωτής ύδρευσης του 

Τ.Δ. Τριλόφου, κατέθεσε στην υπηρεσία αίτηση προς το Δ.Σ. της επιχείρησης προκειμένου 

στην  εξαίρεση  του  από  την  καταβολή  τελών  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης, 

επικαλούμενος το άρθρο 4 του κεφ. Β παρ. 5 του Κανονισμού Αποχέτευσης σχετικά με τη 

σύνδεση  ακινήτων  όπου  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΔΕΥΑΘ  μπορεί  να  εγκρίνει  την  
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προσωρινή  αναβολή  της  σύνδεσης.  Προσωρινή  αναβολή  επιτρέπεται  και  για  λόγους 

οικονομικούς ή άλλους. Σ' όλες τις περιπτώσεις απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου, που  

πρέπει  να  αναφέρει  τους  πραγματικούς  λόγους  και  να  συνοδεύεται  από  τα  απαραίτητα  

αποδεικτικά στοιχεία»

Οι λόγοι που αιτείται την εξαίρεσή του σχετίζονται πρωτίστως με το γεγονός ότι στο 

ακίνητο κατοικεί περιστασιακά και δεν συντρέχουν λόγοι λειτουργικοί που να επιβάλλουν τη 

σύνδεσή  του  και  κατά  δεύτερο  η  οικονομική  του  κατάσταση  και  οι  συσσωρευμένες 

υποχρεώσεις. 

Η οφειλή ανέρχεται  στο ποσό των ...............συνολικά εκ  των οποίων τα ............ 

αφορούν τα τέλη σύνδεσης με την αποχέτευση.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  προτάθηκε  από  την  υπηρεσία  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στον καταναλωτή η ρύθμιση της οφειλής σε 37 άτοκες δόσεις (σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία) καθώς τα αποδεικτικά που προσκόμισε δεν δίνουν την δυνατότητα στην 

υπηρεσία να προβεί σε άλλες ενέργειες καθώς είναι αρκετά άνω του χρηματικού ορίου που έχει 

τεθεί για το κοινωνικό τιμολόγιο. Επίσης από την κατανάλωση ύδρευσης διαπιστώνεται ότι το 

ακίνητο δεν είναι ακατοίκητο.

         Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  και αφού έθεσε υπόψη των μελών όλα τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα που συνοδεύουν την με αριθμό ........./18-08-2017 αίτηση πρότεινε 

την απόρριψη της αίτησης και 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 ομόφωνα

Απορρίπτει την με αριθμό ........./18-08-2017 αίτηση του κ................., για εξαίρεση του από 

την  καταβολή  τελών  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης στο  Τ.Δ.  Τριλόφου,  καθώς  τα 

επισυναπτόμενα  έγγραφα που  υπέβαλλε,  με  την  αίτησή  του,  δεν  τεκμηριώνουν  αδυναμία 

πληρωμής. Ως εκ τούτου η υπηρεσία δεν μπορεί να προχωρήσει σε εξαίρεση του από την 

καταβολή των τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης στο Τ.Δ. Τριλόφου.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 131/10-10-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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