
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  17/20-08-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 193/2018 Θέμα:  Λήψη  σχετικής  απόφασης  περί  χειρισμού  υποθέσεων 

οφειλετών – καταναλωτών

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  20 

Αυγούστου  2018  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  π.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’ αριθμό 3317/09-08-2018 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Δημητρίου Δημήτριος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Τριανταφύλλου Αργύριος
5. Λεμονάκη Χρυσούλα
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Σαμαράς Σωκράτης

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  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1069/80 «…

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και  

ενδίκων  μέσων,  για  την  παραίτηση  από  αυτά,  καθώς  και  για  συμβιβασμούς  δικαστικούς  ή  

εξώδικους,».

Προκειμένου στην διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με τις  με 

αριθμό  1......3  και  1......4  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ανατέθηκε  στη  δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929) η άσκηση ένδικων μέσων (αγωγών). Μετά την άσκηση 

αγωγών  στην  πλειονότητα  των  χρεοφειλετών  όπως  ορίστηκε  με  τις  ως  άνω  αποφάσεις, 

διαπιστώθηκε ότι κάποιες εξ αυτών είτε δεν έχουν πιθανότητα να ευδοκιμήσουν είτε το ύψος της 

οφειλής  είναι  δυσανάλογα  μικρότερο  σε  σύγκριση  με  το  κόστος  της  διεκδίκησης  αυτών.  Στη 
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συνέχεια παρατίθεται η συνοπτικά η έκθεση της δικηγόρου σχετικά με 7 υποθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α. και 

τα κωλύματα που αυτές αντιμετωπίζουν και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν δικαστικά.

« Δυνάμει των υπ’αριθμ. 1.......3 και 1........4 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της  
ΔΕΥΑΘ μου ανατέθηκε η δικαστική διεκδίκηση για λογαριασμό της ΔΕΥΑΘ οφειλών ενός αριθμού  
καταναλωτών.  Κατά  της  πλειονότητας  των εν  λόγω καταναλωτών  ασκήθηκαν  αγωγές,  έγιναν  
αναγγελίες απαιτήσεων κατά των πτωχευσάντων κ.λπ.

Ωστόσο έχουν απομείνει  κάποιοι οφειλέτες για τους οποίους παρά την αρχική απόφαση για  
άσκηση  αγωγής  σε  βάρος  τους  κρίνεται,  με  βάση  τα  δεδομένα  (στοιχεία  οφειλών,  συμβάσεις  
υδροδότησης, ιστορικό καταναλωτών κ.α.) που υπάρχουν στη διάθεσή μου τόσο από την υπηρεσία  
όσο και από έρευνα στην οποία προέβη αλλά και από τα αποτελέσματα από τις λοιπές δικαστικές  
διεκδικήσεις, είτε ότι δεν έχουν πιθανότητα να ευδοκιμήσουν είτε ότι το ύψος της οφειλής είναι  
δυσανάλογα  μικρότερο  σε  σύγκριση  με  το  κόστος  της  διεκδίκησης  αυτών  (έξοδα  αγωγής,  
επιδόσεις, κατασχέσεις κ.λπ). Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις:

1. Π.Χ. του Σ. και της Φ., οφειλή 2.516 ευρώ.

Ελλιπή στοιχεία προσώπου: διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ΔΟΥ

Ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας…..

2. Β. Μ..ς, οφειλή 2.007,82 ευρώ

Ελλιπή στοιχεία προσώπου: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.….

3. Μ.ς Π.ς, οφειλή 1.863,70 ευρώ

Ελλιπή στοιχεία προσώπου: διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ

Ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας…..

4. Μ.ς Α..ς, οφειλή 1.090,52 ευρώ

Ελλιπή στοιχεία προσώπου: επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ..

5. Μ. Ε.Α, οφειλή 2.655,13 ευρώ

ελλιπή στοιχεία εταιρίας: πλήρης επωνυμία, νόμιμος εκπρόσωπος, διεύθυνση (έχει αλλάξει  

έδρα και δεν βρίσκεται πλέον στη Θέρμη)

ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας….

6. Φ.ς Φ.ς, οφειλή 3.300 ευρώ

…….  Τουλάχιστον  από  το  2012  το  υδρόμετρο  είναι  βγαλμένο  και  το  οίκημα  

εγκαταλελειμμένο.  Ουδέποτε  έγινε  η  αλλαγή  του  ονόματος  του  καταναλωτή,  δεν 

προσκομίστηκε  μισθωτήριο  συμβόλαιο  ούτε  και  συνάφθηκε  σύμβαση  υδροδότησης.  

Συνεπώς το ως άνω ιστορικό δε μπορεί να στηρίξει την άσκηση αγωγής….

7. Κ.ο Μ.ΑΕ, οφειλή 4.680,30 ευρώ

«…υφίσταται έλλειψη προσωπικών στοιχείων του μισθωτή (διεύθυνση κατοικίας, ΔΟΥ) και  

της  εκμισθώτριας  εταιρίας.  Συνεπώς  εν  προκειμένω  τα  στοιχεία  δεν  επαρκούν  για  την  

άσκηση αγωγής. Κατά δε των ιδιοκτητών του ακινήτου επίσης δε μπορεί να ασκηθεί αγωγή  

για το λόγο ότι ελλείπουν τα στοιχεία ιδιοκτησίας, τα μισθωτήρια κ.λπ. από τα οποία να  

προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία ώστε να μπορεί να αποδειχθεί η γνώση τους και η  

ευθύνη τους για την οφειλή».

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται σε οφειλές οι οποίες είχαν 

διαμορφωθεί ως άνω κατά την περίοδο που είχε ανατεθεί στη δικηγόρο η δικαστική απαίτησή τους. 

Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και του γεγονότος ότι λόγω της 

ανάθεσης άσκησης ένδικων μέσων ο χρόνος παρήλθε και έχουν υποπέσει σε παραγραφή πρότεινε 
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τη  διαγραφή  των  οφειλών  των  ανωτέρω  οφειλετών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στα αρχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  Ν. 1069/80  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της από 23-07-2018 εισήγησης της δικηγόρου κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929) 

περί  μη  δυνατότητας  άσκησης  ένδικων  μέσων  για  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις  όπως  αυτές 

εκτέθηκαν  στο  εισηγητικό  μέρος  της  παρούσας  και  παρουσιάζονται  στην  επισυναπτόμενη 

έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Την διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των οφειλετών όπως αυτοί αναφέρονται 

στο  εισηγητικό  μέρος  της  παρούσας  και  στην  σχετική  εισήγηση  της  δικηγόρου  κ.  Ελένη 

Αλεξίου και των οφειλών τους όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και τηρούνται στα αρχεία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο17 απόφαση 193/20-08-2018

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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