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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 
 

1ης    Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
         Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαμίας. 

 
     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ     Μ Ε Λ Η 
     Παρόντα   Απόντα 
  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ  Δ. Συλεούνης  ----------- 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ   Α. Φαρδή  
     Ι. Ρούλιας 
     Ι. Λούκας 
     Β. Κουτσούμπα  
     Σπ. Κόντος 
     Δ. Γρίβας 
     Ν. Δημητρίου 
 
 
Στη Λαμία & στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας σήμερα την 27η του 

μηνός Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λαμίας μετά από την με αριθ. Πρωτ. 368/Ε/24-1-2014 
πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, Δημάρχου Λαμίας, που κοινοποιήθηκε 
στο κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 
και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία εφόσον ήταν παρόντα όλα τα 
μέλη, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη του Συμβουλίου για να συζητήσουν 
και πάρουν αποφάσεις . 
 
 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 272/5-12-12 Απόφασης Δ.Σ. περί : 
«Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών Φυσικών και Νομικών Προσώπων από 
λογαριασμούς κατανάλωσης νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.». 
 

     Αριθ. Απόφασης                  25 
 
 
 

 Ο Διευθυντής που εισηγείται το παραπάνω θέμα, θέτει υπόψη του Δ.Σ. : 
 1. Το Ν. 1069/80 
 2. Την με αριθ. 272/2012 απόφαση του Δ.Σ. περί «Ρύθμισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών Φυσικών και Νομικών Προσώπων από λογαριασμούς 
κατανάλωσης νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.». 
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 3. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής επί ένα χρόνο της 272/2012 
απόφασης του Δ.Σ. από τα οποία προκύπτει η ανάγκη βελτίωσης με αύξηση του 
αριθμού των δόσεων προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να ανταποκριθούν 
σε αυτές.  
 Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η τροποποίηση της 272/2012 
απόφασης του Δ.Σ. ως εξής :  
  
 

Κατηγορίες διακανονισμών 
 

 Από 151,00 €  έως 500,00 € μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη 
δόση 25,00 € 
 Από 501,00 € έως 1.000,00 € μέχρι δεκαέξι (16) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη 
δόση 40,00 € 

Από 1.001,00 € έως 3.000,00 € μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, 
ελάχιστη δόση 60,00 € 

Από 3.001,00 € και άνω μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη 
δόση 150,00 € 
 
 

Έγκριση διακανονισμών 
 

Διακανονισμοί από 151,00 € έως 3.000,00 €  από τον Πρ/νο Λογιστηρίου ή τον  
       αναπληρωτή. 
Διακανονισμοί από 3.001,00 € και άνω   από τον Δ/ντή ή τον Πρ/νο 

Λογιστηρίου 
 

Όροι ένταξης 
 

 1. Για να ενταχθεί κάποιος στην παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει ο 
λογαριασμός κατανάλωσης νερού που ζητείται να γίνει ρύθμιση διακανονισμού σε 
δόσεις να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού ιδιοκτήτη του ακινήτου. 
 2. Στην περίπτωση ενοίκου, ρύθμιση διακανονισμού σε δόσεις γίνεται μόνο 
μετά από την αποδοχή των όρων ρύθμισης και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου 
που προσυπογράφει την δήλωση.  
 3. Από την ημερομηνία ρύθμισης παύει η καταβολή τόκων υπερημερίας. 

4. Στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού ρύθμισης και την 
καθυστέρηση 2 δόσεων η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μετά την πάροδο 10 ημερών από τη λήξη της 
δεύτερης καθυστερημένης δόσης δύναται να διακόψει την παροχή υδροδότησης 
και να απαιτήσει ολόκληρη την οφειλή εφάπαξ και έντοκα.  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από 
διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ομόφωνα  
  
 Τροποποιεί την 272/2012 απόφαση του Δ.Σ. και παρέχει την δυνατότητα 
ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τέλη κατανάλωσης ως εξής :  
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Κατηγορίες διακανονισμών 
 

 Από 151,00 €  έως 500,00 € μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη 
δόση 25,00 € 
 Από 501,00 € έως 1.000,00 € μέχρι δεκαέξι (16) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη 
δόση 40,00 € 

Από 1.001,00 € έως 3.000,00 € μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, 
ελάχιστη δόση 60,00 € 

Από 3.001,00 € και άνω μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη 
δόση 150,00 € 
 

Έγκριση διακανονισμών 
 

Διακανονισμοί από 151,00 € έως 3.000,00 €  από τον Πρ/νο Λογιστηρίου ή τον  
       αναπληρωτή. 
Διακανονισμοί από 3.001,00 € και άνω   από τον Δ/ντή ή τον Πρ/νο 

Λογιστηρίου 
 

Όροι ένταξης 
 

 1. Για να ενταχθεί κάποιος στην παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει ο 
λογαριασμός κατανάλωσης νερού που ζητείται να γίνει ρύθμιση διακανονισμού σε 
δόσεις να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού ιδιοκτήτη του ακινήτου. 
 2. Στην περίπτωση ενοίκου, ρύθμιση διακανονισμού σε δόσεις γίνεται μόνο 
μετά από την αποδοχή των όρων ρύθμισης και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου 
που προσυπογράφει την δήλωση.  
 3. Από την ημερομηνία ρύθμισης παύει η καταβολή τόκων υπερημερίας. 

4. Στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού ρύθμισης και την 
καθυστέρηση 2 δόσεων η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μετά την πάροδο 10 ημερών από τη λήξη της 
δεύτερης καθυστερημένης δόσης δύναται να διακόψει την παροχή υδροδότησης 
και να απαιτήσει ολόκληρη την οφειλή εφάπαξ και έντοκα.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ  Δ. Συλεούνης, Α. Φαρδή, Ι. Ρούλιας,  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  Ι. Λούκας, Β. Κουτσούμπα, Σπ. Κόντος,  
     Δ. Γρίβας, Ν. Δημητρίου 
 
 

Σωστό αντίγραφο πρακτικών 
Λαμία    28  -  1  -  2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ   
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