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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/01-02-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 20/2019 Θέμα:  Το  από  16-01-2019  έγγραφο  του  Τμήματος 

Καταναλωτών που αφορά στην Επιστροφή χρέωσης οφειλής 
από την Εφορία (4691/8-11-2018 διαβιβαστικό).

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  1 
Φεβρουαρίου  2019  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. 436/28-01-2019 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, 

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

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Σαμαράς Σωκράτης
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

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  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…».  

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των μελών την από 16-01-2019 εισήγηση  του 

Τμήματος Καταναλωτών Βεβαίωσης και Έκδοσης Λογαριασμών, σύμφωνα με την οποία: «Με το 

υπ’αριθμ.  πρωτ.  4691/8-11-2018  διαβιβαστικό  και  εφαρμόζοντας  την  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  

επιχείρησης Ύδρευσης Θέρμης, η οποία εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε με το υπ’αριθμ. 3566/30-12-

2014 Φ.Ε.Κ.,  αποστείλαμε στην Ζ΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης για βεβαίωση στον κο Λ.Θ. του Σ. με 

Α.Φ.Μ.  …., τα ποσά των 434,10€ και 555,95€ που αφορούν στην κατανάλωση ύδρευσης δύο  

εργοταξιακών υδρομέτρων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή δύο έργων στον Τ. του 

Δήμου Θέρμης στην Δημοτική Ενότητα Μίκρας. Η Ζ΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης βεβαίωσε τα ανωτέρω 

ποσά στον κο Λ.Θ. του Σ. με Α.Φ.Μ.  …. ως όφειλε.  Στις 27 Δεκεμβρίου 2018 με την υπ’αριθμ.  

πρωτ. 5525/27-12-2018 αίτηση, ο κος Λ.Θ. αιτήθηκε:

1. τη  διαγραφή των περιοδικών λογαριασμών,  που αφορούν στα δύο εργοταξιακά 

υδρόμετρα, οι οποίοι είχαν εκδοθεί από το 2011/3 και μετά, διότι είχαν προηγηθεί οι με  

αριθμ  πρωτ.  1244/6-10-2011  και  1246/6-10-2011  αιτήσεις  του,  με  τις  οποίες  είχε  

αιτηθεί τη διαγραφή όλων των οφειλών του, καθώς και την οριστική διακοπή των εν  

λόγω εργοταξιακών υδρομέτρων και
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2. τη μεταφορά των οφειλών του από τη Ζ΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης στην Υπηρεσία μας,  

ισχυριζόμενος άγνοια της ύπαρξης των προαναφερθέντων οφειλών.

Αναφορικά με το πρώτο αίτημα του κου Λ.Θ. και έχοντας υπόψη την με αριθμ. 75/2011  

απόφαση  της  Επιτροπής  Επίλυσης  Διαφορών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  βάση  του  άρθρου  5  παρ.3  του  

Ν1069/80, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του, εισηγούμαι τη διαγραφή των περιοδικών  

λογαριασμών από το 2011/3 έως και σήμερα που αφορά στα δυο εργοταξιακά υδρόμετρα, διότι η  

Υπηρεσία όφειλε να προχωρήσει σε διακοπή έκδοσης λογαριασμών, εφόσον είχαν προηγηθεί οι  

αιτήσεις του κου  Λ.Θ. στις 6/10/2011. Κατά συνέπεια θα σταλεί στην εφορία διορθωτική πράξη  

αφαίρεσης του συνολικού ποσού των 684,41€. Αναφορικά με το δεύτερο αίτημα του κου Λ.Θ. 

που αφορά στην μεταφορά των οφειλών του από τη Ζ΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης στην Υπηρεσία μας,  

αιτούμαι την απόρριψη του».

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  αποδοχή  της  εισήγησης  του  Τμήματος 

Καταναλωτών  Βεβαίωσης  και  Έκδοσης  Λογαριασμών και  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να  αποφασίσει 

σχετικά.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου, τις διατάξεις του  Ν. 1069/80  και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Αποδέχεται καθ όλα την από 16-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Καταναλωτών Βεβαίωσης 

και Έκδοσης Λογαριασμών που αφορά στο με αριθμό 5525/27-12-2018 αίτημα. 

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 20/01-02-2019

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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