
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/21-03-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 72/2018 Θέμα: Διαγραφή Προσαυξήσεων Λογαριασμών Άρδευσης 2017 

Ν. Ραιδεστού»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  21 

Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  1052/16-03-2018  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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

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

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 

πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία 

στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να συνεχιστούν 

το  συντομότερο  δυνατό  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  εύρυθμη  και  ομαλή  λειτουργία  της 

επιχείρησης. Τα θέματα αφορούν: 

α.  την  εξέταση  ένστασης  επί  του  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  τίτλο: 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-  ΟΜΑΔΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ».  Η  συζήτηση 
κρίνεται  επιβεβλημένη καθώς είναι  αναγκαία η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας  προκειμένου η 
επιχείρηση  να  αποστείλει  λογαριασμούς  ύδρευσης  στους  καταναλωτές  γεγονός  που  επηρεάζει 
άμεσα τα έσοδα της.
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β.  Έγκριση  της  υπ’  αριθμ.  11/2018  μελέτης  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
2018». Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-
AGreece - Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και είναι απαραίτητη η 
άμεση εκτέλεση της.
γ. Διαγραφή Προσαυξήσεων Λογ/μων Άρδευσης 2017 Ν. Ραιδεστού. Η παρούσα ενέργεια κρίνεται 
αναγκαία για την άμεση αποστολή, εκ νέου, λογαριασμών άρδευσης στους καταναλωτές άρδευσης 
της Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού. 
δ. Έγκριση Πρακτικού 1, Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με τίτλο: «Επισκευή  Αναλυτικών 
Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων  &  Αντλιοστασίων  Δ.Ε.  Θέρμης  Έτους  2018».  Η  έγκριση  του 
Πρακτικού κρίνεται αναγκαία προκειμένου στην άμεση συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
καθώς η εκτέλεση των εργασιών αφορά κυρίως επισκευές βλαβών των οποίων η αποκατάσταση 
κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ για τη διασφάλιση της υδροδότησης των καταναλωτών της Δ.Ε. 
Θέρμης. 

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα εκτός 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 το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 

περ. θ) « ..αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 20-03-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης του 

Τμήματος  Καταναλωτών, Βεβαίωσης  &  Έκδοσης  Λογαριασμών σύμφωνα  με  την  οποία  «Την 

15/1/2018 εστάλησαν στο κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Θέρμη με το υπ. αριθμ  04210034000002463  

δελτίο  κατάθεσης  επαναλαμβανόμενης  παροχής  υπηρεσιών,  εκατόν  δέκα  οκτώ  (118)  τεμ.  

λογαριασμών  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  Δ.Δ  Ν.  Ραιδεστού   έτους  2017.  Εκ  παραδρομής  της  υπηρεσίας,  και  

συγκεκριμένα  του  τμήματος  έκδοσης  και  βεβαίωσης  λογαριασμών,  στο  πακέτο  των  εν  λόγω  

λογαριασμών  τοποθετήθηκαν  κενοί  φάκελοι  με  αποτέλεσμα  το  κιβώτιο  να  παραμείνει  στην  

αποθήκη  του  καταστήματος  των  ΕΛΤΑ,  και  οι  καταναλωτές  να  μην  παραλάβουν  ποτέ  τον  

λογαριασμό τους για να προβούν στην εξόφλησή του. Εφόσον η βεβαίωση των λογαριασμών έγινε  

στις  28/12/2017 και  η  λήξη  τους  ήταν  1/2/2018,  μετά  την  ημερομηνία  λήξης  υπολογίζονται  

προσαυξήσεις που βαραίνουν τους καταναλωτές. Επειδή δεν ευθύνονται οι καταναλωτές για την  

μη  πληρωμή  των  λογαριασμών,  εισηγούμαι  την  διαγραφή  των  προσαυξήσεων  όλων  των  

λογαριασμών που αφορούν την περίοδο -ΑΡΔΕΥΣΗ 2017- του Δ.Δ Ν. Ραιδεστού».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη την αποδοχή της εισήγησης  του Τμήματος 

Καταναλωτών, Βεβαίωσης & Έκδοσης Λογαριασμών και τη διαγραφή των προσαυξήσεων στους 

λογαριασμούς άρδευσης του Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού από την 1η /02/2018 και εντεύθεν καθώς δεν είναι 

υπαιτιότητα  των  καταναλωτών  η  μη  πληρωμή  αυτών  αλλά  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  της 

επιχείρησης. 

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

[2]

ΑΔΑ: ΩΗΗΡΟΛΖΛ-ΣΑ4



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

Προέδρου, την με αριθμό 11/2018 μελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται την από 20-03-2018 εισήγηση του Τμήματος Καταναλωτών, Βεβαίωσης 

&  Έκδοσης  Λογαριασμών, περί  διαγραφής  προσαυξήσεων όλων   των  λογαριασμών  που 

αφορούν την περίοδο -ΑΡΔΕΥΣΗ 2017- του Δ.Δ Ν. Ραιδεστού.

2. Εγκρίνει  την  διαγραφή  προσαυξήσεων  από  όλους  τους  λογαριασμούς  άρδευσης 

2017 για το Δ.Δ. Ν. Ραιδεστού σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και του Τμήματος 

Καταναλωτών, Βεβαίωσης  &  Έκδοσης  Λογαριασμών, οι  οποίες  θα  βεβαιωθούν  κατά  την 

βεβαίωση  του  χρηματικού  καταλόγου  «Άρδευση  2018»,  καθώς  λόγω  υπαιτιότητας  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. οι καταναλωτές δεν έλαβαν εμπρόθεσμα τους σχετικούς λογαριασμούς.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 72/21-03-2018

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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