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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 07/11-06-2021 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου).
Αριθμ. Απόφ. 95

Περίληψη: «Συζήτηση για την λήψη απόφασης περί ρύθμισης
οφειλών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης των καταναλωτών της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.».

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα την 11η Ιουνίου 2021 και ημέρα Παρασκευή συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ύστερα από την αριθμ. 2310/07-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου του κ.
Ευάγγελου Μαυρικάκη που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την 07/06/2021,
σε όλα τα μέλη τα οποία ενημερώθηκαν επίσης και τηλεφωνικά.
Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α΄55/1103-2020), άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών
κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19”,
παράγραφος 1 και την υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
όπως ισχύει σήμερα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (άρθρο 4 του Ν. 1069/1980),
δεδομένου ότι εκ των έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
είναι παρόντα τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
Παρόντες

Απόντες

Μαυρικάκης Ευάγγελος
Λεμπίδης Εμμανουήλ
Καρνιαδάκη Δέσποινα
Ορφανάκης Βασίλειος
Μηναδάκης Ιωάννης
Μαυρικάκης Μιχαήλ
Χαλκιαδάκη Ευτυχία
Αφορδακός Νικόλαος
Γάλλου Μαρία - Ναυσικά
Παναγιωτάκης Βασίλειος
Μαρίνος Ιωάννης

Εισάγεται προς συζήτηση το 05ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβούλιου ότι, όπως γνωρίζετε μέχρι σήμερα από την έναρξη της θητείας
του Συμβουλίου σας υπό την προεδρία του κ. Μαυρικάκη (από τον Οκτώβριο 2019) έχουν
ψηφιστεί διάφορες αποφάσεις που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών, με σκοπό
την μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ΔΕΥΑΑΝ προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να
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καλέσει τους καταναλωτές για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να αποφύγουν
διακοπές υδροδότησης, βεβαίωση οφειλών στην ΔΟΥ κλπ. Παρ΄όλα αυτά δεν ήρθε το
επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς δεν υπήρξε προθυμία για ρύθμιση από τους καταναλωτές.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η κατάσταση
επιδεινώθηκε με την πανδημία να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία, το χρέος να διογκώνεται
και όσοι ήταν ασυνεπείς προ της πανδημίας εξακολουθούν να αγνοούν το κάλεσμα της
ΔΕΥΑΑΝ για ρύθμιση οφειλών. Η πράξη απέδειξε ότι ακόμη και στην περίπτωση που
κάποιοι καταναλωτές προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών, εξοφλούν την πρώτη δόση και
στην συνέχεια εξαφανίζονται. Αυτό ισχύει ανέκαθεν και πριν την περίοδο της πανδημίας.
Προσωπικά θεωρώ ότι και πάλι το αποτέλεσμα της νέας προσπάθειας για ρύθμιση
οφειλών θα αποτύχει. Η επιχείρηση εισπράττει τα οφειλόμενα μόνο όταν εφαρμόζονται
διακοπές υδροδότησης και όταν ο καταναλωτής αντιληφθεί ότι το χρέος του θα βεβαιωθεί
στην ΔΟΥ με αποτέλεσμα να μπλοκαρισθεί ο ΑΦΜ αυτού.
Σε κάθε περίπτωση εφόσον ψηφίσετε να γίνουν νέες ρυθμίσεις θεωρώ ότι πρέπει να
δοθεί προθεσμία στους καταναλωτές έως 31/07/2021 προκειμένου να προσέλθουν να
ρυθμίσουν τα χρέη τους. Μετά την ημερομηνία αυτή θα αρχίσει η ΔΕΥΑΑΝ τις διακοπές
υδροδότησης μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο κατά την οποία τα έσοδα των επιχειρήσεων
ευελπιστούμε ότι θα είναι αυξημένα. Πιστεύω ότι το διάστημα από 11-6-21 έως 30-7-21
είναι αρκετό προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές ώστε να έρθουν να ρυθμίσουν
τα χρέη τους.
Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Πρόεδρος ο οποίος πρότεινε τα παρακάτω :
1. Η ρύθμιση της οφειλής ορίζεται σε έως εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις. Από το
συνολικό οφειλόμενο ποσό δεν θα αφαιρούνται οι προσαυξήσεις. Το ελάχιστο ποσό
δόσεως θα ανέρχεται στα 20,00€ μηνιαίως.
2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
3. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρείς (3)
συνεχόμενες δόσεις, ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια :
α) Την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου της οφειλής
β) Την διακοπή της υδροδότησης
γ) Την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Οι τρέχοντες λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση
δεν ισχύει η ρύθμιση και θα διακόπτεται η υδροδότηση.
6. Στον διακανονισμό εντάσσονται οφειλές, οι οποίες έχουν προκύψει είτε από
ανεξόφλητους λογαριασμούς, είτε από ανεξόφλητους τρέχοντες λογαριασμούς
παλαιότερων διακανονισμών που δεν έχουν τηρηθεί, για όλες τις κατηγορίες κατανάλωσης.
7. Σε περίπτωση που υπάρχει διακανονισμός σε ισχύ θα συνεχίζεται παράλληλα ενώ
εάν υπάρχει διακανονισμός ο οποίος δεν έχει τηρηθεί θα επαναενεργοποιείται.
8. Δεν εντάσσονται στον διακανονισμό :
α) Οφειλές που ήδη έχουν διακανονισθεί με προγενέστερες δόσεις.
β) Οφειλές που προκύπτουν από επιβολή προστίμου μετά από την αποσφράγιση
υδρομέτρου, παράνομη σύνδεση ύδρευσης, παράνομη σύνδεση αποχέτευσης.
γ) Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ.
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δ) Υδρόμετρα που έχουν καταργηθεί με το άρθρο 28 του Κανονισμού Ύδρευσης της

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
Με την παρούσα παύουν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις διακανονισμού.
Μετά την ψήφιση και ανάρτηση της παρούσας απόφασης δίνεται προθεσμία για την
ρύθμιση των οφειλών έως 31/08/2021.
Μετά την πάροδο της ημερομηνίας η επιχείρηση θα προβεί σε διακοπή υδροδότησης
και βεβαίωση οφειλών στη Δ.Ο.Υ.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή, κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Τα Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου αφού έλαβαν υπόψη τους την
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη τους όλα τα
ανωτέρω, τοποθετήθηκαν :
- Υπέρ της πρότασης του κ. Γενικού Διευθυντή τα Τακτικά Μέλη του Δ.Σ. :
κ. Καρνιαδάκη Δέσποινα και κ. Χαλκιαδάκη Ευτυχία,
- Υπέρ της πρότασης του κ. Προέδρου τα Τακτικά Μέλη του Δ.Σ. :
κ. Λεμπίδης Εμμανουήλ, κ. Ορφανάκης Βασίλειος, κ. Μαυρικάκης Μιχαήλ, κ.
Παναγιωτάκης Βασίλειος, κ. Μαρίνος Ιωάννης, κ. Μηναδάκης Ιωάννης ο οποίος ανέφερε
ότι “Σχετικά με το 5ο θέμα, θεωρώ ότι πρέπει να μείνει η ημερομηνία οφειλής 31\08 γιατί
είναι αβέβαιο ακόμη το τοπίο σε σχέση με την τουριστική περίοδο κι ένας μήνας δε θα κάνει
τη διαφορά.”, κ. Αφορδακός Νικόλαος ο οποίος ανέφερε ότι “Στο θέμα 5ο συμφωνώ με τον
Πρόεδρο, με τελική ημερομηνία την 31/08, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που
επικρατεί.”, κ. Γάλλου Μαρία – Ναυσικά η οποία ανέφερε ότι “Θέμα 5ο: όσο για την
προθεσμία συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου δηλ 31/8/21. Επίσης θεωρώ άτυχης την
διατύπωση του κ Γενικού ότι «δεν υπήρξε προθυμία» από τους καταναλωτές όπως και
επίσης το ότι «η πανδημία χρησιμοποιείται ως δικαιολογία». Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει
πραγματικά γονατίσει πλέον οικονομικά και θα έπρεπε να κάνουμε ότι μπορούμε για να τον
διευκολύνουμε. Προτείνω επίσης μεγαλύτερη επιείκεια στα νοικοκυριά και προτεραιότητά
μας να γίνει η είσπραξη από τις επιχειρήσεις δημόσιες η ιδιωτικές αφού αυτές έχουν και το
μεγαλύτερο χρέος!
Τέλος θα ήθελα να πω ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν θα έπρεπε να το
στερείται κανένας δημότης ή άνθρωπος - ειδικά σε τόσο δύσκολους καιρούς - ακόμα και αν
αυτό βλάπτει οικονομικά την ΔΕΥΑΑΝ”,
μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία για την τελική ημερομηνία προθεσμίας για
την ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά πλειοψηφία

(μειοψήφησαν τα Μέλη του Δ.Σ. κ. Καρνιαδάκη Δέσποινα και κ. Χαλκιαδάκη Ευτυχία,
σε ότι αφορά την τελική ημερομηνία αίτησης των καταναλωτών για ένταξη στην ρύθμιση των
οφειλών τους) :

Την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών, ως εξής:
1. Η ρύθμιση της οφειλής ορίζεται σε έως εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις. Από το
συνολικό οφειλόμενο ποσό δεν θα αφαιρούνται οι προσαυξήσεις. Το ελάχιστο ποσό
δόσεως θα ανέρχεται στα 20,00€ μηνιαίως.
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2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της

αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
3. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρείς (3)
συνεχόμενες δόσεις, ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια :
α) Την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου της οφειλής
β) Την διακοπή της υδροδότησης
γ) Την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Οι τρέχοντες λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση
δεν ισχύει η ρύθμιση και θα διακόπτεται η υδροδότηση.
6. Στον διακανονισμό εντάσσονται οφειλές, οι οποίες έχουν προκύψει είτε από
ανεξόφλητους λογαριασμούς, είτε από ανεξόφλητους τρέχοντες λογαριασμούς
παλαιότερων διακανονισμών που δεν έχουν τηρηθεί, για όλες τις κατηγορίες κατανάλωσης.
7. Σε περίπτωση που υπάρχει διακανονισμός σε ισχύ θα συνεχίζεται παράλληλα ενώ
εάν υπάρχει διακανονισμός ο οποίος δεν έχει τηρηθεί θα επαναενεργοποιείται.
8. Δεν εντάσσονται στον διακανονισμό :
α) Οφειλές που ήδη έχουν διακανονισθεί με προγενέστερες δόσεις.
β) Οφειλές που προκύπτουν από επιβολή προστίμου μετά από την αποσφράγιση
υδρομέτρου, παράνομη σύνδεση ύδρευσης, παράνομη σύνδεση αποχέτευσης.
γ) Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ.
δ) Υδρόμετρα που έχουν καταργηθεί με το άρθρο 28 του Κανονισμού Ύδρευσης της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
Με την παρούσα παύουν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις διακανονισμού.
Μετά την ψήφιση και ανάρτηση της παρούσας απόφασης δίνεται προθεσμία για την
ρύθμιση των οφειλών έως 31/08/2021.
Μετά την πάροδο της ημερομηνίας η επιχείρηση θα προβεί σε διακοπή υδροδότησης
και βεβαίωση οφειλών στη Δ.Ο.Υ.
Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται.
Άγιος Νικόλαος 11/06/2021

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λεμπίδης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καρνιαδάκη Δέσποινα
Ορφανάκης Βασίλειος
Μηναδάκης Ιωάννης
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μαυρικάκης Μιχαήλ
Χαλκιαδάκη Ευτυχία
Αφορδακός Νικόλαος
Γάλλου Μαρία - Ναυσικά
Παναγιωτάκης Βασίλειος
Μαρίνος Ιωάννης
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