
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/23-03-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 76/2021 Θέμα: «Αιτήσεις: η με αριθμό 1175/19-03-2021 αίτηση»
Στη  Θέρμη,  σήμερα  23  Μαρτίου  2021  ημέρα  Τρίτη  &  ώρα  13:00  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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

1237/19-03-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις 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 έξι 

(6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Ιωσηφίδης Ιωάννης

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Χατζηδημητρίου Φανή

3. Καρκαλή Μαρία 3. Κουσούλης Γεώργιος
4. Παπαδάκη Αθηνά 4 Λιόλιος Αντώνιος
5. Δημήτριου Δημήτριος 5 Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
6. Γαντάς Σπυρίδων

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 23ο 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…». Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. ιβ του ως άνω νόμου «…εγκρίνει  

τη συμμετοχή φυσικών ….στη δαπάνη κατασκευής αγωγών, των οποίων η κατασκευή ζητείται κατά  

προτεραιότητα  από  τους  ανωτέρω  και  καθορίζει  τους  όρους  καταβολής  της  δαπάνης  της  

συμμετοχής…»

Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  από  17-03-2021  εισήγηση  του  Τμήματος  Καταναλωτών  & 

Βεβαιώσεως  Λογαριασμών  όπου  αναφέρεται  ότι   σύμφωνα με  το  Άρθρο  18-   Επεκτάσεις  αγωγών 

διανομής – μετατόπιση ή υποβιβασμός αγωγών……..  του Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. « 

2.Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή, η επέκταση αγωγού ύστερα από αίτηση οικονομικής συμμετοχής  

των ενδιαφερομένων καταναλωτών (ατομικά και ομαδικά) και εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά και  

οικονομικά εμπόδια. Στην περίπτωση της επέκτασης αγωγού με συμμετοχή του καταναλωτή, αν  

μεν αυτός που ζητάει  την επέκταση είναι  ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται  να εξοφλήσει  τη  

σχετική δαπάνη σε έξη (6) μηνιαίες δόσεις, αν όμως πρόκειται για εργολάβο, τότε αυτός υποχρεώνεται  

να την εξοφλήσει εφάπαξ. Τα σχετικά χρηματικά ποσά συμμετοχής καθορίζονται από το ισχύον τιμολόγιο» και 

ΑΔΑ: 6Ρ0ΞΟΛΖΛ-ΥΝΨ



σημειώνει  ότι  ο κ. Κ…….υ.  Α…..ς.  με την με αριθμό   1175/17-03-2021  αιτείται τον διακανονισμό της 

δαπάνης επέκτασης του δικτύου ύδρευσης σε περισσότερες των έξι δόσεων και ειδικότερα  σε 24 

έντοκες  δόσεις.  Ομοίως  προτείνετε  το  ποσό  της  δαπάνης  επέκτασης  του ανωτέρω  να   βεβαιωθεί  στον 

λογαριασμό του και να αποπληρωθεί εντόκως σε 24 μηνιαίες δόσεις.

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 ισχύουσες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αποπληρωμή του ποσού δαπάνης επέκτασης δικτύου ύδρευσης στην περιοχή 

Τριλόφου  από  τον  αιτούντα  κ.  Κ…….υ.  Α…..η,  βάσει  της  με  αριθμό  1175/17-03-2021 

αιτήσεως  του  σε  24  έντοκες  δόσεις.  Το  ποσό  οφειλής  θα  βεβαιωθεί  στον  λογαριασμό 

ύδρευσης.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7, απόφαση 76/23-03-2021
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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