
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  11/27-08-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 127/2012 Θέμα:«Ανάθεση  σε  δικηγόρο  σύνταξης  και  επίδοσης 

εξωδίκου  όχλησης,  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων και 
αγωγής».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 27 
Αυγούστου  2012,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Καθαριότητας  Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  2918/23-08-2012  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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
6,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Χριστοφόρου Γεώργιος

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Καρκατζίνος Νικόλαος

4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 4 Αντωνιάδου Μαρία

5 Κεσίδη Αναστασία 5 Τσολάκη Ελευθερία

6 Λεμονάκη Χρυσούλα   

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την 
επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός  
αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, κατά τη ΔΕΗ στις 07.05.2010 επήλθε βλάβη σε 
μετασχηματιστή του αντλιοστασίου του πρώην Συνδέσμου Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας ο οποίος 
περιήλθε στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης(ΦΕΚ 2985/τ.Β΄/27-12-2011) στην περιοχή Αγ. Παρασκευής, που 
είχε ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη καταγραφή κατανάλωσης ρεύματος της παροχής 2-82400072-
01 μέχρι την 01.06.2011, οπότε και εντοπίστηκε η βλάβη. Κατόπιν τούτου η ΔΕΗ ενημέρωσε τη 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης μόλις  στις  05.04.2012 ότι  προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 77.827,58€. 
Λόγω  αμφισβήτησης  του  τρόπου  υπολογισμού  του  ύψους  της  οφειλής  αλλά  και  λόγω  της 
προφανούς βραδύτητας της ΔΕΗ να ενημερώσει εγκαίρως για την ως άνω βλάβη (καθυστέρηση 
σχεδόν 2 ετών) το ως άνω ποσό μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί.

Προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αποσύνδεση ή απενεργοποίηση της προμήθειας 
ρεύματος της ΔΕΗ ως προς τη συγκεκριμένη παροχή, η οποία θα επιφέρει διακοπή υδροδότησης 
της κείμενης περιοχής, ο Πρόεδρος πρότεινε την  σύνταξη και επίδοση εξωδίκου όχλησης, στην 
περίπτωση μη επίλυσης του θέματος την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και την άσκηση αγωγής 
κατά των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε. (εμπορία) και ΔΕΔΔΗΕ (τεχνικό τμήμα της ΔΕΗ), αναφορικά με το ως 
άνω  ποσό  που  αξιώνει  η  ΔΕΗ  από  τη  ΔΕΥΑΘ  ως  διαφυγούσα  κατανάλωση  περιόδου  από 
07.05.2010 έως 01.06.2011. 

Στη  συνέχεια  πρότεινε  λόγω  αμφισβήτησης  του  τρόπου  υπολογισμού  του  ύψους  της 
οφειλής,  λόγω της προφανούς βραδύτητας της ΔΕΗ να ενημερώσει  εγκαίρως για την ως άνω 
βλάβη  την  ανάθεση  σύνταξης  και  επίδοσης  εξωδίκου  όχλησης στη  Δικηγόρο  Θεσσαλονίκης 
Χατζηαντωνίου Μυρτώ (Α.Μ. 9612) με ποσό 700,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
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Επίσης  στην  περίπτωση  μη  επίλυσης  του  θέματος,  την  ανάθεση  στη  Δικηγόρο 
Θεσσαλονίκης Χατζηαντωνίου Μυρτώ (Α.Μ.  9612)  την  άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και την 
άσκηση αγωγής αναφορικά με το ως άνω ποσό που αξιώνει η ΔΕΗ από τη ΔΕΥΑΘ.

Η κάλυψη των εξόδων επίδοσης της αγωγής κατά των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε. (εμπορία) και 
ΔΕΔΔΗΕ (τεχνικό τμήμα της ΔΕΗ),  να βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την ανάθεση  σύνταξης και επίδοσης εξωδίκου όχλησης κατά των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε. 
(εμπορία) και ΔΕΔΔΗΕ (τεχνικό τμήμα της ΔΕΗ),  στη Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Χατζηαντωνίου 
Μυρτώ (Α.Μ. 9612) με ποσό 700,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Εγκρίνει την  άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και την άσκηση αγωγής κατά των εταιριών ΔΕΗ 
Α.Ε. (εμπορία) και ΔΕΔΔΗΕ (τεχνικό τμήμα της ΔΕΗ), στην περίπτωση μη διευθέτησης του 
θέματος,  λόγω  της  λανθασμένης  καταγραφής  κατανάλωσης  ρεύματος  της  παροχής  2-
82400072-01  από  07.05.2010  έως  01.06.2011,  της  βραδύτητας  της  ΔΕΗ  να  ενημερώσει 
εγκαίρως για την ως άνω βλάβη (καθυστέρηση σχεδόν 2 ετών) τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της 
χρέωσης του ποσού των 77.827,58€. που αξιώνει η ΔΕΗ από τη ΔΕΥΑΘ. 

3. Αναθέτει  στη  Δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Χατζηαντωνίου  Μυρτώ  (Α.Μ.  9612)  την  άσκηση 
ασφαλιστικών μέτρων και την άσκηση  αγωγής κατά των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε. (εμπορία) και 
ΔΕΔΔΗΕ (τεχνικό τμήμα της ΔΕΗ).

4. Η  κάλυψη  των  εξόδων  επίδοσης  της  αγωγής  κατά  των  εταιριών  ΔΕΗ  Α.Ε.  (εμπορία)  και 
ΔΕΔΔΗΕ (τεχνικό τμήμα της ΔΕΗ),  θα βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

5. Ψηφίζουν  την  διάθεση  της  πίστωση  ποσού  700,00€  από  τον  Κ.Α.  '61-00-00-0000  του 
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 
127/27-08-2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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