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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αριθµό 3 Πρακτικό
της από 9/ 3/ 2016 Συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Υδρευσης - Αποχ/σης Χαλκίδας
«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

Στη Χαλκίδα & στα Γραφεία της ∆ΕΥΑΧ σήµερα την 9η του µήνα Μαρτίου

του έτους

2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χαλκίδας «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» έπειτα από την
1145/4.3.2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε
σε κάθε ένα Σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «περί
κινήτρων για την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως».
Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 9,
όπως παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Παγώνης Χρήστος,

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος ∆Σ/∆ΕΥΑΧ, ∆ήµαρχος Χαλκιδέων

2.- Κεράτσας Μιχάλης,

Αντιπρόεδρος

3.- Γιαννούκος Γεώργιος,

Μέλος

4.- Βάκα Ελένη,

Μέλος

5.- Θεοδώρου Σταύρος,

Μέλος

6.- Σιµιτζή Αικατερίνη,

Μέλος

7.- Χατζηφώτης Νικόλαος,

Μέλος

8.- Κούκουρας Χρήστος,

Μέλος

9.- Τζαφέρος Παναγιώτης,

Μέλος

1. Κωστούρος Μιχαήλ,

Μέλος.

2. Κουράκης Εµµανουήλ,

Μέλος.

Καθήκοντα Γραµµατέως του ∆Σ ασκεί η υπάλληλος της Επιχείρησης Ελένη Ζάγουρα.
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης του Σώµατος, συζητήθηκε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης & ελήφθη η πάρα κάτω απόφαση:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

32

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Καταγγελία σύµβασης µε πρακτορείο εξόφλησης λογαριασµών.
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Ο Γενικός ∆/ντής ∆ΕΥΑΧ, κ. Μανιάτης Χαράλαµπος, εισηγούµενος το πάρα πάνω θέµα, έθεσε
υπόψη του ∆Σ τη γνωµάτευση της Νοµικής Συµβούλου της Επιχείρησης, κ. Ευαγγελίας Μιµίκου,
σχετικά µε την καταγγελία σύµβασης µε την οµόρρυθµη εταιρία µε της επωνυµία «ΚΥΡΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που διατηρεί Πρακτορείο στη Χαλκίδα, το περιεχόµενο της
οποίας έχει ως εξής:

Λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω συνηµµένα έγγραφα:
-Το µε αρ. πρωτ.840/19-2-2016 έγγραφο της ∆ιευθύντριας ∆.Ο.Υ. /∆.Ε.Υ.Α.Χ. και τις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις, από τις οποίες αποδεικνύεται το ποσό της οφειλής της ανωτέρω εταιρίας προς
την ∆.ΕΥΑ.Χ.
-Τα αποσπάσµατα παραστατικών (135 σύνολο)
-Το από 2-5-2012 Ιδιωτικό Συµφωνητικό που υπεγράφη µεταξύ της ∆ΕΥΑ.Χ. (µε αρ.80/17-10-2011
απόφαση του ∆.Σ./∆.Ε.Υ.Α.Χ.) και της ως ανω εταιρίας
-Το µε αρ. πρωτ.3768/22-7-2015 έγγραφο του Κεντρικού Ταµείου /∆.ΕΥΑ.Χ.
-Το µε αρ. πρωτ.5158/2-9-2013 έγγραφο της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης /∆.ΕΥ.Α.Χ. προς την ανωτέρω
εταιρία
-Το µε αρ. πρωτ.5153/2-9-2013 έγγραφο της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης προς την ∆ιεύθυνση
Οικ.∆ιαχ./∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Με το από 2-5-2012 Ιδιωτικό Συµφωνητικό που καταρτίστηκε µεταξύ της ∆.ΕΥΑ.Χ., δια της Προέδρου
της και της εν λόγω οµόρρυθµης εταιρίας-Πρακτορείο, ανατέθηκε στην τελευταία η άδεια εξόφλησης
λογαριασµών ύδρευσης για λογαριασµό της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. Η εν λόγω εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση να
εισπράττει για λογαριασµό της ∆.ΕΥΑ.Χ. τα εκάστοτε ποσά (τέλη ύδρευσης) που αντιστοιχούν στους
µηχανογραφηµένους λογαριασµούς που εκδίδει η τελευταία στο όνοµα διαφόρων καταναλωτών, και να
αποδίδει εντός της συµφωνηθείσας προθεσµίας τις εισπράξεις των λογαριασµών αυτών, µε τον τρόπο
που ορίζεται στο συνηµµένο παράρτηµα.
Στο κεφάλαιο Γ της ίδιας σύµβασης, υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις δεύτερου συµβαλλοµένου»,
ορίζεται ότι: «3. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος υποχρεούται να εισπράττει τους εκάστοτε λογαριασµούς της
∆.ΕΥΑ.Χ., πριν τη λήξη τους ή το αργότερο έως την οριζόµενη στο έντυπο των λογαριασµών
καταληκτική της εξόφλησής τους ηµεροµηνία. 4. Απαγορεύεται η είσπραξη λογαριασµών µετά την
ηµεροµηνία λήξης τους. Στην αντίθετη περίπτωση ο δεύτερος συµβαλλόµενος θα επιβαρύνεται µε τους
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τόκους υπερηµερίας των εκπρόθεσµα εξοφληθέντων από τους καταναλωτές λογαριασµών.
5.Ο δεύτερος συµβαλλόµενος υποχρεούται να αποδίδει το σύνολο των εισπράξεων µαζί µε τις
αντίστοιχες αποδείξεις εξόφλησης των λογαριασµών, όπως αναλυτικά ορίζεται στο συνηµµένο στο
παρόν Παράρτηµα 1, εντός πέντε (5) ηµερών από την αναγραφόµενη στα έντυπα των λογαριασµών
ηµεροµηνία εξόφλησής τους. Στην αντίθετη περίπτωση ο δεύτερος συµβαλλόµενος θα επιβαρύνεται µε
το ποσό των 21,82 ευρώ, που αντιστοιχεί στα τέλη επανασύνδεσης για κάθε παροχή των καταναλωτών,
που τυχόν έχει διακοπεί, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του λογαριασµού, από δική του υπαιτιότητα
(του δεύτερου συµβαλλόµενου).
Στο κεφάλαιο ∆ της ίδιας σύµβασης υπό τον τίτλο «ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ», ορίζεται ότι: «1. Ο δεύτερος συµβαλλόµενος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους του παρόντος και υποχρεούται στην πιστή τήρηση αυτών. 2. Ρητά συµφωνείται
ότι, ο δεύτερος συµβαλλόµενος, κατά τη λήξη του συµφωνηθέντος χρόνου του παρόντος, υποχρεούται
χωρίς καµία όχληση, να αποδώσει αµέσως όλες τις εισπράξεις που τυχόν έχει στην κατοχή του, µέχρι
τότε, προκειµένου να γίνει η σχετική εκκαθάριση των λογαριασµών σύµφωνα µε τα ανωτέρω
συµφωνηθέντα. 3. Ρητά συµφωνείται ότι στην περίπτωση που ο δεύτερος συµβαλλόµενος δεν αποδώσει
κατά τη λήξη του παρόντος, στην πρώτη συµβαλλόµενη, όλες τις εισπράξεις που έχει στα χέρια του, θα
υποχρεούται στην καταβολή του ποσό των 2.000 ευρώ ως ποινική ρήτρα, λόγω µη απόδοσης των
εισπράξεων. Η πρώτη συµβαλλόµενη διατηρεί το δικαίωµά της να ασκήσει κάθε ένδικο µέσο και να
διεκδικήσει αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία από την τυχόν µη απόδοση των
εισπράξεων…5. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, η µη εµπρόθεσµη απόδοση των
εισπράξεων καθώς και η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος από τον δεύτερο
συµβαλλόµενο, παρέχει στην πρώτη συµβαλλόµενη το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς το παρόν και
να ζητήσει από τον δεύτερο συµβαλλόµενο αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που
τυχόν έχει υποστεί από την µη τήρηση των συµφωνηθέντων».
Ακολούθως, βάσει των διαλαµβανοµένων πιο πάνω εγγράφων των αρµοδίων υπηρεσιών της
∆.ΕΥΑ.Χ., προκύπτει ότι, η αντισυµβαλλόµενη εταιρία αθέτησε όλες τις οριζόµενες στο ανωτέρω
συµφωνητικό συµβατικές της υποχρεώσεις και δεν έχει αποδώσει στην ταµειακή υπηρεσία, παρά τις
επανειληµµένες οχλήσεις, διαµαρτυρίες και συστάσεις των αρµοδίων υπηρεσιών, τα ποσά που έχει
εισπράξει για λογαριασµό της επιχείρησης, τα οποία παρακρατεί µέχρι σήµερα παρανόµως και αντίθετα
µε τα ανωτέρω συµφωνηθέντα.
Κατόπιν της πιο πάνω κατ’ εξακολούθηση παράνοµης και αντισυµβατικής συµπεριφοράς της
οφειλέτιδας εταιρίας, η ∆.ΕΥΑ.Χ. δύναται, µονοµερώς να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση και να
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διεκδικήσει δικαστικά τα οφειλόµενα ποσά καθώς και αποζηµίωση για την ζηµία που υπέστη, από
υπαιτιότητα της αντισυµβαλλόµενης εταιρίας.

Το ∆.Σ./∆.Ε.Υ.Α.Χ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω

Αποφασίζει Οµόφωνα
1. Την καταγγελία της σύµβασης µε την οµόρρυθµη εταιρία µε της επωνυµία
«ΚΥΡΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».
2. Τη διεκδίκηση των οφειλοµένων ποσών καθώς και αποζηµίωση για την ζηµία που υπέστη,
από υπαιτιότητα της αντισυµβαλλόµενης εταιρίας.
3. Εξουσιοδοτεί τη Νοµική Σύµβουλο της Επιχείρησης, κ. Ευαγγελία Μιµίκου, για τις
περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

1.-Κεράτσας Μιχάλης,

Αντιπρόεδρος

2.-Γιαννούκος Γεώργιος,

Μέλος

3.-Βάκα Ελένη,

Μέλος

Χρήστος Παγώνης

4.-Σιµιτζή Αικατερίνη,

Μέλος

∆ήµαρχος Χαλκιδέων

5.-Θεοδώρου Σταύρος,

Μέλος

6.-Χατζηφώτης Νικόλαος,

Μέλος

7.-Κούκουρας Χρήστος,

Μέλος

8.-Τζαφέρος Παναγιώτης,

Μέλος

