
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/03-02-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 4/2017 Θέμα:  «Βεβαίωση  κατανάλωσης  σε  κατεστραμμένους 

υδρομετρητές λόγω παγετού».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 3 

Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή 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.  291/27-01-2017 

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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης 
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Χρυσοχόπου Παύλος

3. Δημητρίου Δημήτριος 3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
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  1o 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…»  

Στη  συνέχεια,  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  εισήγηση  του  Τμήματος 

Καταναλωτών Βεβαίωσης  και  Έκδοσης Λογαριασμών που αφορά στο πρόβλημα βεβαίωσης 

λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης καθώς δεν είναι εφικτό να ληφθούν μετρήσεις λόγω της 

καταστροφής  των  υδρομετρητών από  τον  παγετό  που έπληξε  το  Δήμο  Θέρμης  τον  μήνα 

Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα έχει ως εξής: « Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή  

μας, προκάλεσαν την θραύση πολλών υδρομέτρων και κατά συνέπεια την διακοπή της υδροδότησης των  

ΑΔΑ: 6ΤΔΟΟΛΖΛ-ΚΨΜ



αντίστοιχων ακινήτων. Ήταν επιτακτική η ανάγκη  άμεσης αντικατάστασης αυτών, με σκοπό την  άμεση  

υδροδότηση  των  καταναλωτών,  γνωρίζοντας  ότι  το  νερό  είναι  αγαθό  πρώτης  ανάγκης.  Υπήρχαν  

περιπτώσεις στις οποίες η ένδειξη κυβικών που είχε ήδη καταγραφεί στα υδρόμετρα δεν ήταν εμφανής  

διότι η θραύση τους προκάλεσε την καταστροφή αυτών και δεν είχε προηγηθεί καταμέτρηση από τους  

καταμετρητές της επιχείρησης.  Η εκτίμηση του τμήματος καταμέτρησης είναι ότι αφορά περίπου το 30%  

των υδρομέτρων που έχουν αντικατασταθεί (συνολικός αριθμός υδρομέτρων που αντικαταστάθηκαν 760  

τμχ).  Δεν  υπάρχει  δυνατότητα  για  ακριβή  υπολογισμό.……..Λόγω  των  ανωτέρω,  το  τμήμα  βεβαίωσης  

λογαριασμών προτείνει για τους συγκεκριμένους καταναλωτές να  χρεωθεί κατανάλωση με βάση τον μέσο  

όρο των τριών (3) αντίστοιχων περιοδικών καταναλώσεων.

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη την αποδοχή της εισήγησης του τμήματος Καταναλωτών 

Βεβαίωσης και Έκδοσης Λογαριασμών και τη βεβαίωση λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης, 

για τους καταναλωτές των οποίων οι υδρομετρητές υπέστησαν βλάβη λόγω παγετού και δεν 

είναι  δυνατόν  να  ληφθεί  μέτρηση,  με  βάση  τον  μέσο  όρο  των  τριών  (3)  αντίστοιχων 

περιοδικών καταναλώσεων.

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 σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  
1. Τη βεβαίωση λογαριασμών κατανάλωσης ύδρευσης, για τους καταναλωτές των 

οποίων οι υδρομετρητές υπέστησαν βλάβη λόγω παγετού και δεν είναι δυνατόν να ληφθεί 

μέτρηση, με βάση τον μέσο όρο των τριών (3) αντίστοιχων περιοδικών καταναλώσεων

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 4/03-02-2017
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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