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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/11-04-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 54/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήματος καταναλωτή για 

επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην Κοινότητα 

Θάσου».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 11 του μηνός Απριλίου  του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

1080/04-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος –  Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος 

- Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος – Γκάγκος 

Αλέξανδρος – Βουλτσίδης Παναγιώτης 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο  (-5
ο
 -)  τακτικό θέμα αναφέρει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχει λάβει την υπ’  αριθμ. 

2538/03-10-2018 αίτηση  του κ.  Αθανασίου Νικολάου του Γρηγορίου και της συζύγου του κ. Νικολάου Μερόπης,  με 

την οποία ζητάνε η Επιχείρηση να προχωρήσει στη δημιουργία σχετικών υποδομών αποχέτευσης των λυμάτων της 

οικοδομής που πρόκειται να ανεγείρουν σύμφωνα με την οικοδομική άδεια που επισυνάπτουν στο αίτημά τους.  
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Η περιοχή βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως στην περιοχή Ριγανάδικα του νέου αναδασμού στο Λιμένα Θάσου, όπου 

δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και η επέκταση θα εξυπηρετήσει την αποχέτευση των λυμάτων τόσο του νέου 

ανεγειρόμενου ακινήτου ιδιοκτησίας τους, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως τουριστικό κατάλυμα, όσο και 

άλλων ιδιοκτητών στην ίδια περιοχή. 

Το εν λόγω αίτημα απαντήθηκε με το ταυτάριθμο έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στις 24-01-2019, σύμφωνα με το οποίο οι 

αιτούντες θα έπρεπε να καταβάλουν το ποσό του προϋπολογισμού, έτσι όπως κατ’  εκτίμηση προϋπολογίστηκε.  

Στη συνέχεια οι ίδιοι αιτούντες υπέβαλαν εκ νέου αίτημα με αρ. πρωτ. 5341/03-12-2021 αναφέροντας τους ίδιους 

λόγους για τους οποίους ζητάνε την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει «… για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων 

και διενέργειας των προμηθειών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης …».  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, παρ. ιβ) «Το 

Διοικητικό Συμβούλιο… εγκρίνει τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής αγωγών, των οποίων η κατασκευή ζητείται 

κατά προτεραιότητα από τους ανωτέρω και καθορίζει τους όρους καταβολής της δαπάνης της συμμετοχής, τις 

τυχόν εγγυήσεις και κάθε συναφή λεπτομέρεια». 

 

Η περιοχή βρίσκεται ΒΑ του οικισμού του Λιμένα και παρουσιάζει μικρή προς μέτρια οικιστική παρέμβαση. Η 

επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή προβλέπεται να εξυπηρετήσει μεσοπρόθεσμα τις ανάγκες 

αποχέτευσης περισσότερων ακινήτων, γι’  αυτό και η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. βλέπει θετικά την επέκταση του δικτύου 

αποχέτευσης στην εν λόγω περιοχή. 

 

Η Επιχείρηση έχει προβεί στη σύνταξη μελέτης της επέκτασης του δικτύου στην περιοχή Ριγανάδικα της Κοινότητας 

Θάσου και λόγω ύψους Π/Υ πρόκειται να αναθέσει την υλοποίησή του με απευθείας ανάθεση, ώστε να μπορέσει να 

εξυπηρετήσει το αίτημα του καταναλωτή κατά προτεραιότητα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1069/80, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να καθορίσει τους όρους 

καταβολής της δαπάνης   συμμετοχής του καταναλωτή στο συνολικό κόστος κατασκευής του έργου. 

 

Το Τεχνικό Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εκτιμά και προτείνει ως δίκαιη και εύλογη δαπάνη συμμετοχής του καταναλωτή 

στο συνολικό κόστος, το ποσό των 10.000,00 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς σε Τραπεζικό 

λογαριασμό  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που θα υποδείξει στον καταναλωτή. 

 

Το σύνολο της κατασκευής θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και η ολοκλήρωσή της εκτιμάται για το τέλος Ιουλίου 

2022. 

 

Το δίκτυο αποχέτευσης στην εν λόγω περιοχή, μετά το πέρας της κατασκευής του, ενσωματώνεται στο δίκτυο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και ανήκει στην ιδιοκτησία της, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών 

προμήθειας και τοποθέτησης και πλέον η Επιχείρηση θα μπορεί να συνδέσει στον αγωγό αυτό και άλλους 

καταναλωτές, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης καμία αποζημίωση του 

καταναλωτή που πραγματοποίησε την καταβολή μέρος της δαπάνης. 

 

Επίσης, ο καταναλωτής καταβάλλοντας μέρος της δαπάνης κατασκευής δεν απαλλάσσεται από την καταβολή 

του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και τη δαπάνη διακλάδωσης. 

 

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή μέρους της δαπάνης κατασκευής εκ ποσού 10.000,00 € 

(δέκα χιλιάδες ευρώ) για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Ριγανάδικα της Κοινότητας Λιμένα 

Θάσου.  
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Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του               

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του κ. Αθανασίου Νικολάου του Γρηγορίου και της συζύγου του κ. Νικολάου 

Μερόπης, στη δαπάνη  επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης, του οποίου η κατασκευή έχει ζητηθεί κατά 

προτεραιότητα, στην περιοχή Ριγανάδικα της Κοινότητας Λιμένα Δήμου Θάσου. 

2. Καθορίζει την καταβολή μέρους της δαπάνης της συμμετοχής εκ ποσού 10.000,00 €,  το οποίο θα 

καταβληθεί ολοσχερώς σε Τραπεζικό λογαριασμό  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που θα υποδειχθεί στον καταναλωτή.  

3. Ο καταναλωτής δεν απαλλάσσεται από την καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και 

τη δαπάνη διακλάδωσης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης λάμπρος 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   12-04-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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