
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  15/13-11-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 174/2012 Θέμα:«Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης 

εξωδίκου όχλησης» 

Στη Θέρμη και  στην έδρα της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 13 
Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Καθαριότητας 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3960/08-11-2012 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» 
προκειμένου να συζητήσουν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 8, 
δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
Αντωνιάδου Μαρία (προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία(προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 9ου θέματος)

3 Χριστοφόρου Γεώργιος 3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

4 Χρυσοχόου Παύλος

5 Καρκατζίνος Νικόλαος

6 Κεσίδη Αναστασία 

7 Λεμονάκη Χρυσούλα

8 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

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 10ο  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, ….». 

Ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι,  η  κ.  Καλπάκη  Ευανθία  του  Κοσμά  ως  ιδιοκτήτρια 
διαμερίσματος επί της οδού Θ. Λίτσα αρ. 15 στη Θέρμη σύναψε σύμβαση υδροδότησης με τη 
ΔΕΥΑΘ και το ακίνητό της συνδέθηκε με το δίκτυο τη ΔΕΥΑΘ με τον αριθμό υδρομετρητή  731312. 
Με το από 07.11.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εκμίσθωσε το ως άνω διαμέρισμα στον κ. 
Τοκμακίδη Μιχαήλ για το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως την 31η Οκτωβρίου 
2012. Βάσει του άρ. 32 του Κανονισμού της ΔΕΥΑΘ «Μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης υδροληψίας  
από ιδιοκτήτη σε μισθωτή συνεπάγεται  την  αλλαγή ονόματος του υπόχρεου του λογαριασμού  
ύδρευσης.. Για να είναι δυνατή και στην περίπτωση αυτή η αλλαγή ονόματος του υπόχρεου του  
υδρομετρητή, πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν στον υδρομετρητή αυτού του  
ακινήτου έως και την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση αλλαγής νέου υπόχρεου..». Επειδή λοιπόν 
εκκρεμούσαν οφειλές της ιδιοκτήτριας προς τη ΔΕΥΑΘ ήδη από το β’ εξάμηνο του 2008, βάσει του 
Κανονισμού της ΔΕΥΑΘ δεν μπορούσε να γίνει  αλλαγή του ονόματός του ώστε να εκδίδεται ο 
λογαριασμός της ΔΕΥΑΘ στο όνομα του μισθωτή και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα η βεβαίωση των 
οφειλών για τις τρέχουσες καταναλώσεις στο όνομα της κ. Καλπάκη Ευανθίας. 

Στις  06.08.2012,  το  διαμέρισμα  πωλήθηκε  δια  πλειστηριασμού  και  μεταβιβάστηκε  στην 
«ΜAMIDOIL –  JET OIL ΑΝΩΝΥΜΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  Α.Ε.»,  δυνάμει  της  υπ’αριθμ. 
35.172/19.06.2012  περίληψης  κατακυρωτικής  έκθεσης  της  συμβολαιογράφου  Θεσσαλονίκης 
Κετικίδου Ελένης.  Όπως προβλέπεται  στο  άρ.  32 του Κανονισμού της ΔΕΥΑΘ  «Η μεταβίβαση 
κυριότητας  ενός  ακινήτου  συνεπάγεται  και  την  μεταβίβαση  των  δικαιωμάτων  υδροληψίας.  Η  
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αλλαγή ονόματος από τον παλιό ιδιοκτήτη στον νέο γίνεται με την προσκόμιση του συμβολαίου  
μεταβίβασης κυριότητας του ακινήτου στο τμήμα Καταναλωτών. Για να είναι δυνατή η αλλαγή  
ονόματος ιδιοκτήτη του υδρομετρητή πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν τον  
υδρομετρητή  του  ακινήτου  αυτού  έως  και  την  ημερομηνία  που  γίνεται  η  αίτηση  αλλαγής  
ονόματος..». Επειδή λοιπόν και  πάλι  εκκρεμούσαν οι  οφειλές  της  κ.  Καλπάκη  ήδη από  το  β’ 
εξάμηνο του 2011, ούτε και αυτή τη φορά έγινε η αλλαγή του ονόματος του καταναλωτή ώστε να 
εκδίδεται ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΘ στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.

Ο μισθωτής κ. Τοκμακίδης Μιχαήλ που μισθώνει μέχρι και σήμερα το διαμέρισμα, παρά τη 
μεταβίβαση του ακινήτου στον νέο ιδιοκτήτη, αναγνωρίζει την κατανάλωση στην οποία έχει προβεί 
ήδη από τις 01.11.2011, οπότε μίσθωσε το ως άνω ακίνητο, και επιθυμεί να καταβάλει την σχετική 
οφειλή. 

Σήμερα η κ. Καλπάκη Ευανθία οφείλει στην ΔΕΥΑΘ το χρηματικό ποσό των 650,92€, ήτοι 
τα ποσά των λογαριασμών που εκδόθηκαν για καταναλώσεις από το β’ εξάμηνο του 2008 έως το β’ 
εξάμηνο του 2010 συμπεριλαμβανομένων και των τόκων ύψους 55,97€. 

Ομοίως η κ. Θεοδώρα χήρα Κοσμά Καλπάκη το γένος Δημητρίου Λεούδη ως ιδιοκτήτρια 
διαμερίσματος επί της οδού Θ. Λίτσα αρ. 15 στη Θέρμη σύναψε σύμβαση υδροδότησης με τη 
ΔΕΥΑΘ και το ακίνητό της συνδέθηκε με το δίκτυο τη ΔΕΥΑΘ με τον αριθμό υδρομέτρητή 074151. 
Με  το  με   υπ’αριθμ.  568/09.09.2010  συμβόλαιο  της  συμβολαιογράφου  Θεσσαλονίκης  Άννας 
Τσαντήλα  πωλήθηκε  το  ως  άνω  διαμέρισμα  στους  Ιωάννη  Κολια  και  Βασιλική  Γεωργίου  και 
συμφωνήθηκε να παραδοθεί η χρήση του διαμερίσματος στους αγοραστές μέχρι την 31.01.2011. 
Όπως  προβλέπεται  στο  άρ.  32  του  Κανονισμού  της  ΔΕΥΑΘ  «Η  μεταβίβαση  κυριότητας  ενός 
ακινήτου συνεπάγεται και την μεταβίβαση των δικαιωμάτων υδροληψίας. Η αλλαγή ονόματος από  
τον παλιό ιδιοκτήτη στον νέο γίνεται με την προσκόμιση του συμβολαίου μεταβίβασης κυριότητας  
του ακινήτου στο τμήμα Καταναλωτών. Για να είναι  δυνατή η αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη του  
υδρομετρητή πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν τον υδρομετρητή του ακινήτου  
αυτού  έως  και  την  ημερομηνία  που  γίνεται  η  αίτηση  αλλαγής  ονόματος..». Επειδή  λοιπόν 
εκκρεμούσαν οφειλές της κ. Θεοδώρας Καλπάκη προς τη ΔΕΥΑΘ ήδη από το β’ εξάμηνο του 2009, 
βάσει του Κανονισμού της ΔΕΥΑΘ δεν μποαρούσε να γίνει αλλαγή του ονόματος ώστε να εκδίδεται 
ο λογαριασμός της ΔΕΥΑΘ στο όνομα των νέων ιδιοκτητών και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα η 
βεβαίωση των οφειλών για τις τρέχουσες καταναλώσεις στο όνομα της κ. Καλπάκη Θεοδώρας. Οι 
νέοι ιδιοκτήτες Ιωάννης Κολιας και Βασιλική Γεωργίου αναγνωρίζουν την κατανάλωση στην οποία 
έχουν προβεί ήδη από τις 01.01.2011 μέχρι και σήμερα και επιθυμούν να καταβάλουν την σχετική 
οφειλή. Συνεπώς, η κ. Καλπάκη Θεοδώρα οφείλει στη ΔΕΥΑΘ το χρηματικό ποσό των 591,25€, 
ήτοι τα ποσά των λογαριασμών που εκδόθηκαν για καταναλώσεις από το β’ εξάμηνο του 2009 έως 
το β’ εξάμηνο του 2010 συμπεριλαμβανομένων και των τόκων ύψους 29,25€. 

Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται αναγκαίο  η κ. Καλπάκη Ευανθία και  η κ. Καλπάκη 
Θεοδώρα να οχληθούν, προκειμένου να  καταβάλουν τις οφειλές τους στη ΔΕΥΑΘ με εξώδικο 
όχληση -διαμαρτυρία-πρόσκληση και προτείνετε η  ανάθεση σύνταξης και επίδοσης της εξωδίκου 
όχλησης στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης: Κωνσταντίνο Μαρκάτη (AM 9677), με ποσό 200,00€ πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά  όχληση και επί συνόλου 400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 
Τα έξοδα επίδοσης των εξώδικων, ποσού 100,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά επίδοση και 
200,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. επί συνόλου, από δικαστικό επιμελητή θα βαρύνουν την 
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 Καλπάκη Ευανθία 
και   Καλπάκη Θεοδώρα,  στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης: Κωνσταντίνο Μαρκάτη (AM 9677), 
με ποσό 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για την κάθε περίπτωση και επί συνόλου 
400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Τα  έξοδα  επίδοσης  των  εξώδικων  από  δικαστικό  επιμελητή  ποσού  100,00  πλέον  του 
αναλογούντος  Φ.Π.Α.  ανά  επίδοση  και  200,00  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α..  επί 
συνόλου Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης θα βαρύνουν την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

3. Ψηφίζουν την διάθεση  της  πίστωση ποσού 600,00€ από  τον  Κ.Α.  '61-00-00-0000 του 
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012.
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 
174/13-11-2012.

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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