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  Δ . Ε . Υ . Α .  

Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ  
  

 

Εκ του πρακτικού της υπ' αρ.  13η ς/2016 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ  

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Σχετικά με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου  

για τις καταγγελίες αναδρομικής χρέωσης κατανάλωσης νερού» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ :  1 3 2 / 2 0 1 6  

 

1. Σήμερα την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 

μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1759/05-07-2016 πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Ν.1069/80, για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθώς σε σύνολο 

επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα έξι (6). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Πάλλης  

Ο Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αποστόλου 

Τα Μέλη :  

Γεώργιος Τσεγκής 

Σπυρίδων Ζόγκα 

Παναγιώτα Παπαδημητρίου  

Κωστούλα Φασιλή 

Τα Μέλη : 

Αδριανός Μπακούρος  

 

3. Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η διοικητική υπάλληλος Ευθυμία Τσιφτσιάν 

(πρακτικογράφος). 

 

4. Στη συνεδρίαση αυτή τα πρακτικά τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή.  

 

5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
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Σύμφωνα με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου υπ’ αριθμ. πρωτ. 

50807/1745/29-06-2016 (αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 1753/04-07-2016) η έκδοση των 

λογαριασμών για τους καταναλωτές – κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης για τα έτη 

2012-2014 είναι νόμιμη και επιβεβλημένη. Επίσης αναφέρει ότι η τυχόν μη έκδοση των επίμαχων 

λογαριασμών και η συνακόλουθη μη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών εντός πενταετίας, 

περίοδο εντός της οποίας παραγράφεται το δικαίωμα προς βεβαίωση των σχετικών ποσών από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., δύναται να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα της απιστίας για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Επίσης δημιουργεί στα μέλη του Δ.Σ. βάσιμα την πεποίθηση της 

διάπραξης ποινικού αδικήματος σε περίπτωση που δράσουν διαφορετικά. 

Λόγο όλων των ανωτέρω στοιχείων προτείνω να γίνει καταγγελία στον αρμόδιο εισαγγελέα 

Ναυπλίου, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τη μη έκδοση των λογαριασμών της Δημοτικής 

Ενότητας Ερμιόνης για τα έτη 2012-2014.  

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 

παραπάνω 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α ,  

Α. Να γίνει καταγγελία στον αρμόδιο εισαγγελέα Ναυπλίου, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για τη 

μη έκδοση των λογαριασμών της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης για τα έτη 2012-2014. 

Β. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 132/2016. 

 

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Πάλλης 

O Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αποστόλου 

Τα Μέλη: Γεώργιος Τσεγκής, Σπυρίδων Ζόγκας, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Κωστούλα 

Φασιλή  

 Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 
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