
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/07-09-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 220/2021 Θέμα::  «Λήψη  σχετικής  απόφασης  αναφορικά  με  τη 
χρέωση  τελών  χρήσης  και  παγίου  αποχέτευσης  στους 
λογαριασμούς ύδρευσης της Κ. Καρδίας».

Στη Θέρμη, σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 4169/07-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο χωριστά βάσει  των διατάξεων  του άρθρου  4  παρ.  2  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Κουσούλης Γεώργιος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Γαντάς Σπυρίδων 3.
4. Παπαδάκη Αθηνά 4.
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Ιωσηφίδης Ιωάννης
8. Λιόλιος Αντώνιος
9. Χατζηδημητρίου Φανή  

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 

σύμφωνα  με  την  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, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…». Ομοίως σύμφωνα 

με  τις  παρ.1  &  2  του  άρθρου  16  του  Ν.  1069/80  «  1.Οι  Ιδιοκτήται  των  ακινήτων  των 

συνδεομένων μετά των δικτύων υποχρεούνται εις την καταβολήν του τέλους χρήσεως υπονόμου 

και τέλους υδρεύσεως, εισπραττομένον δια των λογαριασμών καταναλώσεως ύδατος κατάτα εν  

άρθροις 25 και 26 του παρόντος οριζόμενα. Δια τους ήδη συνδεδεμένους μετά των δικτύων το  

τέλος χρήσεως οφείλεται από της συστάσεως της επιχειρήσεως. Συνοφειλέται εις ολόκληρον του  

τέλους  χρήσεως  μετά  των Ιδιοκτητών  τυγχάνουν και  οι  οπωσδήποτε  ποιούμενοι  χρήσιν  του  

ακινήτου.2.  Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και υπό Ιδιοκτήτου ακινήτου, συνδεθέντος  
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αυθαιρέτως, καθ` οιονδήποτε τρόπον αμέσως ή εμμέσως μετά του δικτύου αποχετεύσεως της  

επιχειρήσεως και δι` όσον χρόνον διαρκεί ή μέλλει να διαρκέση η τοιαύτη σύνδεσις. Η εις τας  

περιπτώσεις αυθαιρέτου συνδέσεως καταβολή του τέλους χρήσεως υπονόμου υπό του υποχρέου  

δεν απαλλάσσει τούτον των λοιπών συνεπειών. Δια την σύνδεσιν της εσωτερικής εγκαταστάσεως,  

αποχετεύσεως των ακινήτων μετά του δικτύου υπονόμου, ορίζεται προθεσμία τριάκοντα ημερών  

από της  περατώσεως  της  κατασκευής  της  εξωτερικής  διακλαδώσεως,  μετά  την  πάροδον  της  

οποίας άρχεται η υποχρέωσις καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου». Επιπλέον στην παρ. 1 

του άρθρου 10 του ιδίου ως άνω νόμου «Πόροι της επιχείρησης» αναφέρεται: «  1. Πόροι της 

επιχείρησης είναι: …. β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, γ) η δαπάνη διακλάδωσης  

και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης,…, ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη  

μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με  

την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α' 85), στ) το τέλος χρήσης υπονόμου, ζ) το  

τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης - ομβρίων,…».

Τέλος,  έχοντας  υπόψη  την  από  25-08-2021  εισήγηση  της  Προϊσταμένης  του  Τμήματος 

Καταναλωτών η οποία και τέθηκε υπόψη των μελών,  είπε ότι στον Κανονισμό Αποχέτευσης της 

ΔΕΥΑ Θέρμης και ειδικότερα στην παρ. 3 περ. η) του άρθρου 13 και στις περ. α & β) της παρ. 1 

του άρθρου 15 αναφέρεται : « Άρθρο 13 ¨Δαπάνες και τέλη¨, η. Η υποχρέωση καταβολής του  

τέλους χρήσεως υπονόμου αρχίζει ένα(1) μήνα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη  

Δ.Ε.Υ.Α. της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης» και «Άρθρο 15 ¨Τέλος χρήσεως υπονόμου¨ 

1.Το τέλος χρήσεως υπονόμου αποτελεί  ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται  στις  ακόλουθες  

περιπτώσεις: α)Για τα ακίνητα που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης σε ανταπόδοση των  

υπηρεσιών που τους παρέχει η ΔΕΥΑΘ. β) Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε δρόμο από τον οποίο  

διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης και δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο, ….. Η επιβολή του τέλους  

στην περίπτωση αυτή αρχίζει από την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης και την άπρακτη  

πάροδο της προβλεπόμενης από την παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού τασσόμενης  

προθεσμίας  των  τριάντα  ημερών.»  και  πρότεινε  τη  χρέωση των  σχετικών  τελών  χρήσης 

αποχέτευσης και παγίου, στον βεβαιωτικό κατάλογο Καρδίας 2021/Β λαμβάνοντας υπόψη και το 

γεγονός ότι το δίκτυο αποχέτευσης έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία.

Ύστερα από  τα παραπάνω ο Πρόεδρος  πρότεινε  στα μέλη την αποδοχή της  εισηγήσεως  του 

Τμήματος Καταναλωτών και της Αν. Γενικής Διευθύντριας και  τη  χρέωση των σχετικών τελών 

χρήσης αποχέτευσης και παγίου, στον βεβαιωτικό κατάλογο Καρδίας 2021/Β και κάλεσε τα μέλη 

του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 

διατάξεις του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις διατάξεις του  Ν. 1069/80  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  τη  χρέωση των  σχετικών  τελών  χρήσης  αποχέτευσης  και  παγίου  τέλους 

αποχέτευσης για τον οικισμό Καρδίας , από τον βεβαιωτικό κατάλογο Καρδίας 2021/Β και εφεξής.

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20, απόφαση 220/07-09-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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