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Από  το  υπ’  αριθμ.  3/23-01-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 6/2020 Θέμα:  « Αλλαγή  κατ  εξαίρεση  της  ημερομηνίας  λήξης 

λογαριασμών Τ.Κ. Ρυσίου Γ/2019».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 23 
Ιανουαρίου  2020  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  08:30π.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’ αριθμ. 313/22-01-2020 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. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Χατζηδημητρίου Φανή
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης 4. Σαραφιανός Χρήστος
5. Καρκαλή Μαρία 5. Γαντάς Σπυρίδων
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Η συζήτηση του θέματος  θεωρείται  επείγουσα  για  το  λόγο  ότι  κρίνεται  αναγκαία  η  άμεση 

αποστολή των  λογαριασμών  Τ.Κ.  Ρυσίου  Τετραμήνου  Γ/2019  στους  οποίους  θα  πρέπει  εκ  των 
προτέρων να διορθωθεί η ημερομηνία λήξης αυτών. Η παρούσα ενέργεια κρίνεται απαραίτητη διότι 
ενώ  οι  λογαριασμοί  είχαν  βεβαιωθεί,  εκ  παραδρομής  δεν  απεστάλησαν  με  αποτέλεσμα  να  έχει 
εκπνεύσει η ημερομηνία λήξης και να πρέπει η υπηρεσία να προβεί σε διορθωτική ενέργεια ώστε να 
μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές με επιπλέον επιβαρύνσεις.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η σύγκλιση της παρούσας συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, 
για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1o θέμα εκτός 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…».  Ομοίως με την με αριθμό 49/2011 απόφαση ορίστηκε ημερομηνία λήξης 

των  λογαριασμών  η  35η ημέρα(ημερολογιακές)  μετά  από  την  ημερομηνία  βεβαίωσης  των 

χρηματικών καταλόγων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, εκ παραδρομής δεν απεστάλησαν, άμεσα μετά 

τη  βεβαίωση  τους,  οι  λογαριασμοί  που  αφορούν  στους  καταναλωτές  της  Τ.Κ.  Ν.  Ρυσίου, 

τετραμήνου Γ/2019 με αποτέλεσμα να παρέλθει η ημερομηνία λήξης αυτών και έθεσε υπόψη των 

μελών την εισήγηση  του Τμήματος  Καταναλωτών και  Βεβαιώσεων Λογαριασμών με  την οποία 

ζητείται η ημερομηνίας λήξης αυτών να είναι η 28η-02-2020. 

Ο  Πρόεδρος  είπε  επίσης,  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  αποδεκτή  η  εισήγηση  του  Τμήματος 

Καταναλωτών και Βεβαιώσεων Λογαριασμών και να ορισθεί κατ εξαίρεση νέα ημερομηνία λήξης 

ΑΔΑ: ΨΧΜΓΟΛΖΛ-Α2Ι



εφόσον δεν είναι  υπαιτιότητα των καταναλωτών και  δεν θα πρέπει  αυτοί να επιβαρυνθούν με 

επιπλέον χρεώσεις. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
Ορίζει κατ εξαίρεση ημερομηνία λήξης των λογαριασμών της Τ.Κ. Ρυσίου, τετραμήνου Γ/2019, την 
28η-02-2020 για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 6/23-01-2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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