
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  15/15-12-2015 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 183/2015 Θέμα:  «Ανάκληση  εκδίκασης  αγωγής  και  συζήτηση  της 
212/2015 απόφασης Ε.Ε.Δ.».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 15 

Δεκεμβρίου  2015  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00μ.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.  4400/09-12-2015 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ  (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Καραουλάνης  Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         
2. Αναγνώστου Πασχάλης 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Καραμβαλάση Γεωργία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

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

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  8o 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…»  

Με  την  με  αριθμό  169/2013 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η 

άσκηση αγωγής κατά ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παναγιώτη και της Μαρίας. Καθώς ο κ. 

Καραζάνος απεβίωσε η άσκηση αγωγής έγινε κατά Παγώνας χήρα Καραζάνου Γεωργίου, & 

Κωνσταντίνου Καραζάνου (γιος).

Η οφειλή από τη χρήση του με αριθμό 233581 υδρομετρητή είχε ανέλθει στο ποσό των 

2.357,25 ευρώ από ανεξόφλητους λογαριασμούς για το διάστημα 2008/Α-2012/Α και 237,68 

για  προσαυξήσεις  (ενημέρωση μέχρι  10.9.2012).  Το  συνολικό  ποσό κατά την άσκηση της 

αγωγής ήταν ύψους 2594,93 ευρώ.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011/Β διαπιστώθηκε ότι είχε μια μεγάλη κατανάλωση 

(2063,40€) με αποτέλεσμα ο υδρομετρητής να αφαιρεθεί.

Ο ανωτέρω υδρομετρητής, όπως αυτό ήταν καταχωρημένο, υδροδοτούσε το υπ’αριθμ. 

989 αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή Τίμια Ζώνη 14Α, Άνοιξης 15 (περιοχή ΗΥΑΤΤ) 

στη Θέρμη και του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο κ. Καραζάνος Γεώργιος. 

Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  41  του  Κανονισμού  ύδρευσης «Όταν 

διαπιστωθεί  εσφαλμένη  χρέωση  από  λάθη  της  υπηρεσίας  ή  της  Μηχανογράφησης,  τότε  

αναμορφώνεται  ο  λογαριασμός  και  καταχωρείται,  σ'  αυτόν  η  κανονική  κατανάλωση  με  την  

αντίστοιχη κανονική χρέωση. Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά που καταβλήθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α.  

Θέρμης αχρεωστήτως, με απόφαση της επιτροπής του  άρθρου 5 παρ.3 Ν1069/80 που ορίζεται από  

το Διοικητικό Συμβούλιο  επιστρέφονται στους δικαιούχους καταναλωτές».
Με  την  με  αριθμό  2323/2015  αίτηση   του   ο  κ.  ΚΑΡΑΖΑΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του 

Γεωργίου (Γιός  και  κληρονόμος  του Καραζάνου Γεώργιου ο  οποίος  απεβίωσε)   με  κωδικό 

καταναλωτή  0003903,αιτήθηκε  την  διαγραφή  όλων  των  χρεώσεων  από  τον  περιοδικό 

λογαριασμό 2007/Α έως και τον τελευταίο περιοδικό λογαριασμό 2012/Α που του εκδόθηκε 

καθώς σύμφωνα με τον κ.Καραζάνο το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο σε εκτός σχεδίου περιοχή 

και στο οποίο ποτέ δεν τοποθετήθηκε υδρόμετρο. Εκ παραδρομής του χρεωνόταν κατανάλωση 

κυβικών η οποία έγινε από άλλο ιδιοκτήτη γειτονικού ακινήτου του οποίου τα στοιχεία δεν 

είναι γνωστά στην επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, μπορεί να γίνει έλεγχος 

της  λειτουργίας  του  υδρομετρητή  είτε  αυτεπάγγελτα  είτε  ύστερα  από  σχετική  αίτηση  του 

καταναλωτή, προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονική λειτουργία των υδρομετρητών και, κατά 

συνέπεια, η κανονική χρέωση των λογαριασμών.

Μετά  από  αυτοψία  του  αρμοδίου  υπαλλήλου  που  διενεργήθηκε  στο  ακίνητο 

διαπιστώθηκε ότι πράγματι δεν υπήρχε υδρομετρητής στο ακίνητο που να το υδροδοτεί και ότι 

εκ παραδρομής βεβαιωνόταν οι καταναλώσεις στο όνομα του κ. Καραζάνου. Οι καταναλώσεις 

αφορούν την υδροδότηση πιθανόν γειτονικού αγροτεμαχίου ο  ιδιοκτήτης του οποίου είναι 

αγνώστων  στοιχείων.  Η  λαθεμένη  βεβαίωση  αφορά  στην  καταχώρηση  πιθανόν  λάθος 

στοιχείων  από  την  υπηρεσία  του  Δήμου  Θέρμης  πριν  τη  σύσταση  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με 

αποτέλεσμα τη συνέχιση της λάθος καταχώρησης στοιχείων. 

Λόγω των ανωτέρω, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με την με 

αριθμό 212/2015 απόφασή της  αποφάσισε  την οριστική διαγραφή οφειλών  συνολικού ποσού 

2.594,93€  ως εξής:  2007/Α 20,74€, 2007/Β  56,23€,  2008/Α  47,32€,  2008/Β 25,80€, 

2009/Α 20,01€, 2009/Β 39,28€, 2010/Α 24,10€, 2010/Β 28,80€, 2010/Β 52,69€, 2011/Α 

28,98€, 2011/Β 2.075,15€, 2011/Γ 74,75€ ΚΑΙ 2012/Α 101,10 €.

Καθώς κατά του κ. Καραζάνου έχει ασκηθεί αγωγή απαίτησης οφειλών και λόγω των 

όσων  εκτέθηκαν  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  αποδοχή  της  με  αριθμό  212/2015 

απόφασης  της  Επιτροπής  Επίλυσης  Διαφορών  και  ανάκληση  της  αγωγής  κατά  του  κ. 

Καραζάνου, ήτοι την μη εκδίκαση της υπόθεσης και παραίτησης της Δ.Ε.Υ.Α. από την απαίτηση 

των οφειλών με ένδικο μέσο.
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  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της με αριθμό 212/2015 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών για 

οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 2.594,93€ που αφορά στον με αριθμό 

233581 υδρομετρητή ο οποίος εκ παραδρομής καταχώρησης φαινομενικά υδροδοτούσε 

το με αριθμό 989 αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή Τίμια Ζώνη 14Α, Άνοιξης 15 

(περιοχή ΗΥΑΤΤ) στη Θέρμη και του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο κ. Καραζάνος Γεώργιος. 

2. Την ανάκληση της αγωγής κατά Παγώνας χήρα Καραζάνου Γεωργίου, &  Κωνσταντίνου 

Καραζάνου (γιος), ήτοι την μη εκδίκαση της υπόθεσης και παραίτησης της Δ.Ε.Υ.Α. από 

την απαίτηση των οφειλών με ένδικο μέσο καθώς όπως διαπιστώθηκε ο με αριθμό 

233581 υδρομετρητής δεν υδροδοτούσε το με αριθμό 989 αγροτεμάχιο τους.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 183/15-12-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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