
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  13/07-08-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 107/2017 Θέμα: «Αναφορά παράνομης υδροληψίας».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 

Αυγούστου  2017  ημέρα  Δευτέρα  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.  2914/02-08-2017 

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 έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μαρκούδης Γρηγόριος ( προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος)
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2.  Λεμονάκη Χρυσούλα
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
4. Φωτιάδης Αθανάσιος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Σαμαράς Σωκράτης 5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)
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  16o 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, σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού Ύδρευσης της 

ΔΕΥΑ Θέρμης  «Οποιοσδήποτε  καταναλωτής  επιχειρήσει  λαθραία  υδροληψία,  διακόπτεται  η  

υδροδότησή  του  και  υποχρεώνεται  στην  καταβολή  της  αξίας  της  στο  εξαπλάσιο  η  οποία  

βεβαιώνεται  στην  αντίστοιχη  περίοδο  αλλά  και  σε  αυτοτελές  πρόστιμο… Στην  έννοια  της  

λαθραίας  υδροληψίας  εμπίπτει  και  η  απόληψη  νερού  με  αντίστροφη  τοποθέτηση  του  

υδρομετρητή  εκ  προθέσεως,  η  οποία  έχει  σαν  συνέπεια  τη  διαγραφή  της  ποσότητας  που  

καταναλώθηκε….».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών αναφορά της Προϊσταμένης του 

τμήματος Καταναλωτών, Καταγραφής, Έκδοσης & Βεβαίωσης Λογαριασμών, σύμφωνα με την 

οποία,  υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης διαπίστωσε ότι  υπήρξε παρέμβαση στον με αριθμό 

υδρομετρητή ............ καταναλωτή .....) και ειδικότερα  είχε γυρίσει ανάποδα το υδρόμετρο με 
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αποτέλεσμα  ο  μηχανισμός  καταγραφής  κυβικών  να   καταγράφει  αρνητική  μέτρηση. 

Συγκεκριμένα ενώ η προηγούμενη μέτρηση ήταν 1306 κβ, στις 1/8/2017 η μέτρηση ήταν 

1275 κβ. 

Λόγω  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  εφαρμογή  του  άρθρου  47  του 

Κανονισμού  Ύδρευσης  και  την  βεβαίωση  της  αξίας  της  μεγαλύτερης  κατανάλωσης  των 

τεσσάρων (4) προηγούμενων λογαριασμών στο εξαπλάσιο και αυτοτελές πρόστιμο 150,00€. 

Ύστερα από τα παραπάνω 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 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

Την  χρέωση, στην  αντίστοιχη  περίοδο,  για τον  με  αριθμό  υδρομετρητή  ..................., 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Ύδρευσης, ήτοι  την  βεβαίωση  της  αξίας  της 

μεγαλύτερης κατανάλωσης των τεσσάρων (4) προηγούμενων λογαριασμών στο εξαπλάσιο και 

αυτοτελές πρόστιμο 150,00€

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 107/07-08-2017

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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