
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/08-04-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 57/2013 Θέμα:« Αιτήσεις:  το  με αριθμό  847/06.03.2013 

αίτημα για παροχή υδροδότησης ».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  08 
Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική 
συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1179/03-04-2013 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 
9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 
3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Κουγιάμης Αργύριος
4 Χριστοφόρου Γεώργιος 

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 

6 Αντωνιάδου Μαρία
7 Κεσίδη Αναστασία
8 Λεμονάκη Χρυσούλα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…διαχειρίζεται την 
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό 847/06.03.2013 αίτημα της 
κα Γεωργιάδου Χρυσάνθη με το οποίο αιτείται υδροδότησης στο με αριθμό 325 αγροτεμάχιο για 
επαγγελματική  χρήση.  Το  συγκεκριμένο  αγροτεμάχιο  μισθώνεται  από  τον  κ.  Γεώργιο 
Καλιαντζόπουλο ο οποίος αρχικά είχε υποβάλλει την με αριθμό 590/22.02.2013 αίτηση προσωρινής 
διακοπής της υδροδότησης του ως άνω ακινήτου η οποία έγινε  δεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 
καθώς  η  εκμίσθωση  αυτού  δεν  είχε  γνωστοποιηθεί-δηλωθεί  στη  ΔΕΥΑΘ  με  αποτέλεσμα  να 
εξακολουθούν  να  εμφανίζονται  οι  ιδιοκτήτες,  και  όχι  οι  μισθωτές,  ως  χρήστες  της  εν  λόγω 
αγροτικής έκτασης και κατ’ επέκταση ως καταναλωτές του νερού. 

Την 12η.03.2013 ο πρώτος των εκμισθωτών, Γεώργιος Καλιαντζόπουλος κατέθεσε την με 
Α.Π. 942/13.03.2013 αίτηση ενώπιον της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ζητώντας την μη επανασύνδεση του εν λόγω 
ακινήτου με την αιτιολογία της έλλειψης ενεργού συμβολαίου μίσθωσης. Στην ως άνω αίτησή του ο 
εκμισθωτής  επισυνάπτει  την  από  28.02.2013  εξώδικο  δήλωση-πρόσκληση-διαμαρτυρία  των 
εκμισθωτών  προς  τους  μισθωτές  με  αίτημα  την  καταβολή  δεδουλευμένων  μισθωμάτων  καθώς 
επίσης και ορισμένων οφειλών προς τη ΔΕΗ και τη ΔΕΥΑΘ. 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στη κα Λεμονάκη Χρυσούλα Νομικό και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει  μελετήσει  την συγκεκριμένη υπόθεση και η οποία είπε ως 
εξής:  

«Με το από 18.07.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που συνήφθη μεταξύ αφενός του  
Γεώργιου Καλιαντζόπουλου και του Ευάγγελου Καλιαντζόπουλου ως εκμισθωτών και αφετέρου της  
Χρυσάνθης Γεωργιάδου και του Νικόλαου Κουζούνη ως μισθωτών, παραχωρήθηκε μια αγροτική  
έκταση  εμβαδού  2.000  τ.μ.  για  να  χρησιμοποιηθεί  από  τους  μισθωτές  ως  χώρος  στάθμευσης  
σκαφών και ως συνεργείο σκαφών. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε ενιαύσια, αρχόμενη στις  
01.08.2011 και λήγουσα στις 31.07.2012. 

Στις  06.03.2013  η  πρώτη  των  μισθωτών,  Χρυσάνθη  Γεωργιάδου,  υπέβαλε  την  με  Α.Π.  
847/06.03.2013 αίτηση νέας σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο της ύδρευσης προσκομίζοντας  
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για πρώτη φορά ενώπιον της ΔΕΥΑΘ το ως άνω μισθωτήριο συμβόλαιο καθώς επίσης και βεβαίωση  
εγκαταστάσεων εσωτερικού της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία προκύπτει η μεταβολή εγκατάστασης  
της επιχείρησής της με ημερομηνία την 03.08.2011. 

Η εν λόγω μίσθωση έχει εμπορικό χαρακτήρα διότι το μίσθιο προορίζεται να είναι η έδρα της  
επαγγελματικής δραστηριότητας των μισθωτών. Οι σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων ρυθμίζονται  
από τις διατάξεις περί μισθώσεων του Αστικού Κώδικα (άρ. 574 επ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις  
του π.δ. 34/1995 «κωδικοποίηση διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων». Επομένως, η μισθωτική 
σχέση παύει να υφίσταται είτε με τη λήξη της διάρκειάς της είτε με τη λύση της μίσθωσης. 

Η συμβατική διάρκεια της εν λόγω μίσθωσης ορίστηκε μεν ενιαύσια, από  01.08.2011  έως 
31.07.2012,  ήδη όμως με την ως άνω εξώδικο δήλωσή τους οι  εκμισθωτές  αναγνωρίζουν την  
συνέχισή της, αιτούμενοι μεταξύ άλλων την καταβολή από μέρους των μισθωτών των μισθωμάτων  
των  μηνών  Ιανουαρίου  και  Φεβρουαρίου  2013.  Οι  δε  μισθωτές  προσκομίζουν  αντίγραφο 
γραμματίου  συστάσεως  παρακαταθήκης  από  το  οποίο  προκύπτει  η  κατάθεση  από  μέρους  τους  
μισθωμάτων  για  το  χρονικό  διάστημα  από  01.01.2013  έως  31.03.2013.  Επομένως,  λήξη  της 
μίσθωσης λόγω της παρέλευσης του συμβατικού χρόνου αυτής δεν έχει επέλθει, καθώς και τα δύο 
μέρη αναγνωρίζουν τη νόμιμη συνέχιση αυτής.

 Περαιτέρω,  για  την  λύση  αυτής  απαιτείται  είτε  συμβατική  λύση  με  συμφωνία  των  
αντισυμβαλλομένων  μερών  είτε  καταγγελία  εκ  μέρους  ενός  των  συμβαλλομένων  είτε  λύση 
δικαστικώς.  Επί  του  παρόντος  καμία  από  τις  ανωτέρω  οδούς  δεν  έχει  ακολουθηθεί  από  τα  
αντισυμβαλλόμενα μέρη με αποτέλεσμα η μίσθωση να εξακολουθεί να είναι ενεργή.

Περαιτέρω, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 27 αριθμός 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού 
της ΔΕΥΑΘ που ρυθμίζει την υδροδότηση ανοικτών χώρων (οικοπέδων για επαγγελματική χρήση) 
ορίζεται  ότι:  «Στην περίπτωση  οριστικής  υδροδότησης  γηπέδων  ή  πάρκων  ή  άλλων  ανοικτών 
χώρων, ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του ακινήτου οφείλει να προσκομίσει τοπογραφικό διάγραμμα της 
περιοχής του οικοπέδου, έναρξη επιτηδεύματος μαζί με μισθωτήριο συμβόλαιο όταν ο χώρος είναι 
ενοικιαζόμενος και τίτλο ιδιοκτησίας όταν είναι ιδιοκτήτης του χώρου».

 Στην  προκειμένη  περίπτωση  τόσο  από  μέρους  των  εκμισθωτών,  μέσω  της  εξωδίκου 
δηλώσεώς τους,  όσο και από μέρους των μισθωτών δηλώνεται ρητά ότι χρήστες του οικοπέδου  
είναι οι μισθωτές.  Η προσκόμιση δε του μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται από την Επιχείρηση  
ώστε  να  αποδειχθεί  η  μισθωτική  σχέση  μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  η  ύπαρξη  της  οποίας  εν 
προκειμένω βεβαιώνεται από το σύνολο των προσκομιζόμενων εγγράφων. 

Επομένως,  παρά  την  λήξη  της  συμβατικής  διάρκειας  της  μίσθωσης,  η μισθωτική  σχέση 
εξακολουθεί να υφίσταται και η ΔΕΥΑΘ οφείλει να προβεί σε σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο  
της ύδρευσης αν και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού».

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε την αποδοχή του με αριθμό 847/06.03.2013 
αιτήματος της  κα Γεωργιάδου Χρυσάνθη  με  το οποίο  αιτείται  υδροδότησης στο  με  αριθμό  325 
αγροτεμάχιο για επαγγελματική χρήση και τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο της ύδρευσης αν 
και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού  και κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  
Την αποδοχή του με αριθμό 847/06.03.2013 αιτήματος της κα Γεωργιάδου Χρυσάνθη με το οποίο 
αιτείται υδροδότησης στο με αριθμό 325 αγροτεμάχιο για επαγγελματική χρήση και  την σύνδεση 
του ακινήτου με το δίκτυο της ύδρευσης αν και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του 
Κανονισμού.
  
         Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 56/08-04-2013

 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                                 ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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