
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/01-02-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 22/2019 Θέμα:  Το  από  23-01-2019  έγγραφο  του  Τμήματος 

Καταναλωτών  για  Διαγραφή  και  Απαλλαγή  από  τα  τέλη 
σύνδεσης και τα τέλη χρήσης αποχέτευσης ακινήτου στο Τ.Δ. 
Τριλόφου.

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  1 
Φεβρουαρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  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. 436/28-01-2019 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Σαμαράς Σωκράτης
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. 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 18o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του  Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…».  

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των μελών την από  23-01-2019 εισήγηση  του 

Τμήματος Καταναλωτών Βεβαίωσης και Έκδοσης Λογαριασμών, σύμφωνα με την οποία: «Έχοντας 

υπόψιν την με αριθμ. πρωτ. 49/7-1-2019 έγγραφη αίτηση της κας Χ.Π.-Μ. σύμφωνα με την οποία 

αιτείται  τη  διαγραφή  και  απαλλαγή  από  τα  τέλη  σύνδεσης  και  χρήσης  αποχέτευσης ,  σας 

ενημερώνω για τα παρακάτω: Η κα Χ.Π.-Μ.  με την υπ’αριθμ. 4733/9-11-2018 αρχική της αίτηση,  

αιτήθηκε από την υπηρεσία μα να απαλλαχθεί από τα αποχετευτικά τέλη σύνδεσης και χρήσης,  

λόγω εγκατάστασης και  λειτουργίας  συστήματος ιδιωτικού βιολογικού καθαρισμού στο ακίνητό  

τη  ς  »  . Στις 17/12/2018 απαντήθηκε η αίτησή της  αρμοδίως από το Τμήμα Καταναλωτών  όπου 

μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι: «…Το τέλος χρήσεως υπονόμου αποτελεί ανταποδοτικό τέλος που 

επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  β) Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε δρόμο από τον  

οποίο διέρχεται  δίκτυο αποχέτευσης και  δεν έχουν συνδεθεί  με το δίκτυο,  σύμφωνα με το  

άρθρο 16 παρ.2 του Ν.1069/80, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά». , 

Στις  7/1/2019  η  κα  Χ.Π.-Μ.  υπέβαλε  εκ  νέου  αίτηση  με  αριθμ.  πρωτ.  49/7-1-2019 

(συνημμένο φωτοαντίγραφο), στην οποία παραθέτει λεπτομερώς τη λειτουργία του συστήματος 

βιολογικού  καθαρισμού  που  έχει  εγκαταστήσει   στο  ακίνητό  της,  τονίζοντας  την  οικολογική 
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συμβολή της συγκεκριμένης εγκατάστασης και με την οποία αιτείται τη διαγραφή και απαλλαγή 

από τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης αποχέτευσης. Επίσης, δηλώνει ότι αποδέχεται,  ... τις 

χρεώσεις που αφορούν στο πάγιο τέλος αποχέτευσης».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι μετά από έλεγχο των εγγράφων 

που  κατέθεσε  η  κ.  Χ.Π.-Μ.  και  για  το  λόγο  ότι  στον  Κανονισμό  λειτουργίας  του  Δικτύου 

Αποχέτευσης δεν προβλέπεται κάτι σχετικό για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης - 

διατήρηση ιδιωτικού βιολογικού σταθμού- λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη του δεν επιβαρύνει με 

οποιοδήποτε  φορτίο  το  αποχετευτικό  δίκτυο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  αλλά  ούτε  και  το  περιβάλλον  και 

υφίσταται  νομίμως  πρότεινε  τη  λήψη  σχετική  απόφασης  και  την  αποδοχή  του  49/7-1-

2019αιτήματος της κ. Χ.Π.-Μ. και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου, τις διατάξεις του  Ν. 1069/80 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αποδέχεται  το  με  αριθμό  49/7-1-2019 αίτημα της  κ.  Χ.Π.-Μ. και  την  διαγραφή  και 

απαλλαγή του ακινήτου (Κ.Κ. 01-1771) από την χρέωση τελών σύνδεσης αποχέτευσης και 

χρέωση χρήσης αποχέτευσης. Στην περίπτωση που το εν λόγω ακίνητο συνδεθεί με το δίκτυο 

αποχέτευσης οι χρεώσεις θα ενεργοποιηθούν καθ όλα.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 22/01-02-2019

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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