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Από  το  υπ’  αριθμ.  4/18-03-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 76/2019 Θέμα: Εξέταση  του  με  αριθμό  481/29-01-2019  αιτήματος 

προκειμένου  στη  σύνδεσης  βιοτεχνικού  κτιρίου  στο  δίκτυο 
αποχέτευσης»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  18 

Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα 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. 1279/12-03-2019 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Χρυσοχόου Παύλος
8. Δημητρίου Δημήτριος

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 22o 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…».  

Ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  με  αριθμό  481/29-01-2019  αίτηση,  της 

επιχείρησης  Κέντρο  Χρυσοχοΐας  Τριαδίου  για  τη  σύνδεσή  της  με  τον  υφιστάμενο  αγωγό 

αποχέτευσης στο φρεάτιο έμπροσθεν από την DIMIS A.E.

Στη  συνέχεια,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  από  07-03-2019  εισήγηση  της  Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία «Το Κέντρο Χρυσοχοΐας Τριαδίου που εδρεύει στο  

αγροτεμάχιο  1347 αγρόκτημα Θέρμης,  ΒΙ.ΠΑ Θέρμης  Δήμου Θέρμης  υπέβαλε  σχετικό  αίτημα,  

ώστε να συνδεθεί με τον  υφιστάμενο αγωγό αποχέτευσης στο φρεάτιο έμπροσθεν από την DIMIS  

A.E.. Η σύνδεση θα γίνει, μετά από επέκταση δικτύου 200 μέτρων, από ειδικευμένο συνεργείο σε  

συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Η κατασκευή της σύνδεσης θα γίνει με οικονομική επιβάρυνση του Κέντρου Χρυσοχοΐας, το  
οποίο θα απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος σύνδεσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α.  
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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 Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, η οποία και θα  
πρέπει να ενημερωθεί πριν από οποιαδήποτε σχετική εργασία». 

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, την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. και τις διατάξεις Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αναβάλλει την κρίση του με αριθμό 481/29-01-2019 αιτήματος προκειμένου να συλλεχθούν 

περαιτέρω  πληροφορίες  και  να  γίνει  σχετική  διερεύνηση  αναφορικά  με  το  είδος  των 

απορριφθέντων λυμάτων και κατά πόσο είναι επιτρεπτό αυτά να απορρίπτονται στον αγωγό 

αποχέτευσης λόγω της δραστηριότητας της επιχείρησης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 76/18-03-2019

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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