
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ                                            

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2016 

Δ Ε Υ Α  Ερέτριας 
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ) 

ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 14 από 
28 Ιουλίου 2016 

 
  Στην Ερέτρια έδρα της ΔΕΥΑΕ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 
συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ερέτριας (ΔΕΥΑΕ) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1444/22.7.2016 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέματα 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω μέλη: 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            
1.Λάμπρου Ιωάννης- Πρόεδρος  
3. Παρασκευάς Γεώργιος- μέλος Δ.Σ.    
4. Βελέντζας Βασίλειος- μέλος Δ.Σ 
5.Γουρνής Νικόλαος –μέλος Δ.Σ. 
6.Σαράπης Κων/νος- εκπρόσωπος εργαζομένων 
7. Κοντογιάννη Αναστασία   
8.Κόλλιας Οδυσσέας –δημότης 
9. Βράκας Ιωάννη; (Αναπληρωτής Φουρμούζη Γεωργίου) 
 
  
     Παρούσα στην Συνεδρίαση ήταν και η υπάλληλος Εύη Δημητρίου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

 
1ο (Ε.Η.Δ.): Απόφαση 102/2016: Τροποποίηση της αριθ.25/2016  απόφασης ΔΣ. 

της Δ.Ε.Υ.Α..Ε ΜΕ με θέμα: « Λήψη απόφασης για επίσπευση διαδικασιών 

είσπραξης εσόδων και λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξής τους». 

  Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ζήτησε την σύμφωνη 

γνώμη του σώματος, για την εισαγωγή προς συζήτηση του ως άνω θέματος, ως κατεπείγον. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο ο μ ό φ ω ν α έκρινε τον λόγο του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έκτακτου 

θέματος και συζήτησή του μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα  τόνισε ότι είναι απαραίτητο,  για λόγους 

ευελιξίας, να τροποποιηθεί η αριθ. 25/2016 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  προκειμένου για την άμεση είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης 

εκ μέρους των καταναλωτών της με δεδομένο ότι οι μεγάλες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αύξησης των εισπράξεων αυτών, 

λόγω της υστέρησης που παρουσιάζουν τα έσοδα της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλείται να λάβει σχετική απόφαση, για επίσπευση 

διαδικασιών είσπραξης εσόδων και λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξής τους, 

καθορίζοντας τόσο την κλιμάκωση των οφειλών όσο και την γνωστοποίηση των 

ενεργειών του, στους οφειλέτες . 

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

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φουρμούζης Γεώργιος –Αντιπρόεδρος  
2. Μανούσος Χρήστος- εκπρ. Κοιν. φορέα   
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Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των μελών, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ερέτριας,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

Τροποποιεί την αριθ. 25/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  μόνο ως προς τα παρακάτω και εξακολουθεί να είναι σε ισχύ ως 

προς τα υπόλοιπα διαλαμβανόμενα σε αυτή και συγκεκριμένα : 

 Να προβεί η ΔΕΥΑ Ερέτριας στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του νδ 364/1974, όπως αυτός ισχύει σήμερα, 

σχετικά με τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη των τελών και οφειλών. 

Ορίζει το ποσό των 300,00 ευρώ ως κατώτατου ορίου οφειλών, πέραν του 

οποίου θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) Ν.Δ. 356/1974. 

Για την επίτευξη των παραπάνω θα ακολουθηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

1) Ανάρτηση  στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Ερέτριας και του Δήμου Ερέτριας 

της απόφασης του Διοικητικού της συμβουλίου ότι θα προβεί σε δραστικές 

ενέργειες είσπραξης των οφειλομένων χρεών από τέλη ύδρευσης και 

ανακοίνωση όπου θα καλεί τους οφειλέτες να προσέλθουν στην υπηρεσία για 

ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. 

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν τόσο για το οικιακό όσο και για το 

επαγγελματικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.  και ορίζονται ως εξής: 

 α) Προκαταβολή  ύψους 20% επί του οφειλόμενου ποσού 

 β) ανώτατο όριο μηνιαίων δόσεων 40€ για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό  

 γ) ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 20€ 

Η μη ανταπόκριση θα συνεπάγεται την άμεση διακοπή ύδρευσης για χρέος από 

300,00 ευρώ και άνω, όπως και η απώλεια της ρύθμισης, μετά από δύο 

απλήρωτες δόσεις ανεξαρτήτου ποσού.      

2) Για οφειλές κάτω των 300,00 ευρώ, εσώκλειστα στον επόμενο λογαριασμό 

ύδρευσης θα αποσταλεί ατομική ειδοποίηση του καταναλωτή.  

3) Για οφειλές άνω των 300,00 ευρώ θα αποσταλεί συστημένη ατομική επιστολή 

- ειδοποίηση του καταναλωτή. 

 4) Ιδιαίτερα για τους μεγάλους οφειλέτες, άνω των 3.000,00 ευρώ, μετά την 

συστημένη ατομική επιστολή - ειδοποίηση του καταναλωτή, θα ξεκινήσουν 

άμεσα οι διαδικασίες κατάσχεσης εις χείρας τρίτων.  

Καταρχήν, οι διαδικασίες κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, θα ξεκινήσει από τα 

ξενοδοχεία που συστηματικά δεν ανταποκρίνονται στις ρυθμίσεις, δηλαδή:  
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α) «ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. β) 

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ» γ) «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ H.S.K. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»  

Για την υλοποίηση των παραπάνω το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. θα καταβάλει 

το μέγιστο των δυνατοτήτων του.Ωστόσο, εξουσιοδοτείται  ο Πρόεδρος, σε 

περίπτωση αιτιολογημένης έγγραφης αδυναμίας της υπηρεσίας να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες διακοπών. 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 102/2016 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο 

Νόμος. 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ερέτρια 28/07/2016 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Λάμπρου 
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