
Πρακτικό της με αριθμ. 6/2020  (Κατεπείγουσας)  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), την 9ην  Μαρτίου   έτους 

2020. 

 

Σήμερα 9 Μαρτίου  2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. συνήλθε 

σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση στα γραφεία της επιχείρησης ύστερα από την υπ’ αριθμ. 370/9-3-2020 

κατεπείγουσα    πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν στην 

συνεδρίαση ονομαστικά οι: 

Παρόντες          Απόντες  

 

Καχριμάνης Γεώργιος   -Πρόεδρος  Αναστασίου – Σμυρναίου Κων/να -Μέλος  

Χελιώτη  Κων/νου   -Μέλος  

Καρέλης Χρήστος    -Αντιπρόεδρος    Αναγνωσταράς Παν/της   - Μέλος 

Μπακέας Δημήτριος    -Μέλος   Ζέρβας Χρήστος       -Μέλος   

Μαργέλος Στέφανος    -Μέλος  

Κουστένης Βασίλειος   -Μέλος  

Τσίρος  Δημήτριος    -Μέλος  

Κοτίτσας Αθανάσιος    -Μέλος                     

 

                                                       

(Η κα. Κων/να Θανοπούλου,  υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ήταν παρούσα  για την τήρηση των πρακτικών της 

συνεδρίασης).        

 

 Θέμα 1ο: Περί εγκρίσεως νέου διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών λογαριασμών ύδρευσης  .   

     

 

 Εισάγεται για συζήτηση το πρώτο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση νέου 

διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών λογαριασμών ύδρευσης .  

 Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Καχριμάνης  ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 20/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. είχε αποφασισθεί  μεταξύ άλλων, ο  διακανονισμός 

προς διευκόλυνση  των καταναλωτών ως κάτωθι   : 

 

«Α) Από 150€ έως 2.500€  εξόφληση σε 12 δόσεις αφού έχουν τηρηθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις : 
- Από 150€ έως 500€ εξόφληση του τρέχοντα λογαριασμού και το 5% της προηγούμενης οφειλής   
- Από 501€ έως 1.000€  «  «  «  και το 10%  «  « «  
- Από 1.001 έως 2.500€ «  «  «            και το 15% «  « « 
 
Β) Από 2.501€ και άνω  εξόφληση σε 24 δόσεις αφού έχουν τηρηθεί οι  παρακάτω προϋποθέσεις : 
- Εξόφληση του τρέχοντα λογαριασμού και το 20% της προηγούμενη οφειλής  
 
Σε περίπτωση  που ο ενδιαφερόμενος  εφόσον έχει ενταχθεί σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν 
τηρεί τη διαδικασία, (ανεξόφλητη έως και την δεύτερη δόση),   η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. θα προβεί στην 
διακοπή υδροδότησης  χωρίς άλλη ειδοποίηση. Τα τέλη επανασύνδεσης θα ανέρχονται σε 24,80€ Χ 23%  
Φ.Π.Α. = 30,50€    
  Οι καταναλωτές που δεν δύναται να ενταχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις  θα έχουν το δικαίωμα 
αίτησης προς την 3μελή επιτροπή προκειμένου να ρυθμιστεί η οφειλή τους σε περισσότερες δόσεις  (το 
ανώτερο έως 50 δόσεις) σύμφωνα  π.χ. με την οικογενειακή τους κατάσταση κ.λ.π.» 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση για την καλύτερη διευκόλυνση των καταναλωτών ως 
εξής:  
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Μέγιστος αριθμός δόσεων  60 

 

Για την έναρξη ρύθμισης είναι απαραίτητη η ύπαρξη οφειλών άνω των 150,00€ . 

 

Απαραίτητη  προϋπόθεση επίσης είναι  η εξόφληση του τρέχοντα λογαριασμού. 

 

 

Το αιτούμενο πλήθος δόσεων για σύναψη διακανονισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60). 

Για μεγαλύτερο πλήθος δόσεων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια  επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου 

. Εάν είστε κάτοχος  Ειδικού Τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  (δικαιούχοι Ν. 4389/2016), μπορείτε να ρυθμίσετε 

το σύνολο των οφειλών σας κατ’ ανώτατο μέχρι εκατόν είκοσι  (120)  άτοκες μηνιαίες δόσεις. 

Η άμεση καταβολή της προκαταβολής  είναι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του διακανονισμού. Η 

ημερομηνία λήξης των υπολοίπων δόσεων είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την 

ημερομηνία δημιουργίας του διακανονισμού. 

 

Για την οικιακή χρήση η προκαταβολή ορίζεται σε ποσοστό 5%  της συνολικής οφειλής. 

 

Για την επαγγελματική χρήση η προκαταβολή ορίζεται σε ποσοστό 10%  της συνολικής οφειλής. 

 

Για το ειδικό τιμολόγιο δεν υφίσταται προκαταβολή . 

Υπάρχει η υποχρέωση καταβολής της 1ης δόσης για την έναρξη της ρύθμισης  

 

Και στις τρις  περιπτώσεις ισχύει ο περιορισμός του ελαχίστου ποσού των 20,00 ευρώ για την οικιακή 

χρήση, των 30 ευρώ για την επαγγελματική χρήση και  των 15,00€ για το ειδικό τιμολόγιο.  

 

 Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υπαγωγή στην ρύθμιση είναι τα ακόλουθα 

 

• Αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π) 

• Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση τρίτου) 

• Αν είστε ιδιοκτήτης, πρόσφατο Ε9 ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας 

• Αν είστε ένοικος, θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη και 

μισθωτήριο συμβόλαιο. 

• Σε περίπτωση Εταιρείας, η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και απαιτείται η 

επισύναψη καταστατικού ή ΦΕΚ. 

 

 Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την αναβίωσή της πρέπει 

 

     1. να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες δόσεις και  

     2. προκαταβολή 10% του υπόλοιπου  ποσού 

 

 Η μη πληρωμή του τρέχοντος λογαριασμού (ενώ υπάρχει σε ισχύ ρύθμιση) θα επιφέρει την απώλεια 

ρύθμισης. 

 

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών θα ισχύει :   

    1. η διακοπή υδροδότησης  και τέλη επανασύνδεσης.  

    2. αποστολή οφειλών σε Δ.Ο.Υ  και Τράπεζες. 

 

Χρήσιμες πληροφορίες  

 

• Μη τήρηση εμπρόθεσμης καταβολής της κάθε δόσης του διακανονισμού, η δόση θα είναι  έντοκη  

(15%)  

• Δεν μπορείτε να αιτηθείτε διακανονισμό για παροχή για την οποία υπάρχει ήδη διακανονισμός 

ενεργός (σε εξέλιξη). 

• Σε περίπτωση κοινόχρηστης παροχής, απαιτείται η προσκόμιση πρακτικού συνέλευσης ή 

κατάστασης κοινοχρήστων. 

https://www.eydap.gr/userfiles/Diakanonismoi-YpeuthiniDilosiIdioktiti.pdf
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Αφού ακολούθησε διαλογή συζήτηση, το Δ.Σ. αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

Αριθμός Απόφασης: 49 

 

Την τροποποίηση της 20/2016 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. όπως αναφέρθηκε ανωτέρω  

 

 

Ο   Πρόεδρος                                                                                     Τα   Μέλη 

 

 

Καχριμάνης Γεώργιος       

Καρέλης Χρήστος  -Αντιπρόεδρος  

Μπακέας Δημήτριος    

Μαργέλος Στέφανος    

Κουστένης Βασίλειος    

Τσίρος  Δημήτριος 

Κοτίτσας  Αθανάσιος     
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