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  Δ . Ε . Υ . Α .  

Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ  
 

Εκ του πρακτικού της υπ' αρ.  18η ς/2016 

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

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Σχετικά με ανάρτηση στο διαδίκτυο των οφειλετών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ανά 

Κοινότητα» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ :  1 6 7 / 2 0 1 6  

1. Σήμερα την 17η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 

π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2475/12-10-2016 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 πέντε (5). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Πάλλης  

Ο Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αποστόλου 

Τα Μέλη :  

Γεώργιος Τσεγκής 

Σπυρίδων Ζόγκα 

Κωστούλα Φασιλή 

Τα Μέλη : 

Αδριανός Μπακούρος  

Παναγιώτα Παπαδημητρίου 

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 έκτακτης 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΑΔΑ: 7Σ9ΜΟΡ3Θ-ΥΟΨ
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6. Το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κ. Παναγιώτης Αποστόλου ο οποίος 

είπε τα εξής: 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει θεσπίσει: 

1. Ειδικό Τιμολόγιο για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες σύμφωνα με την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου 188/2015 (ΑΔΑ: Ω6Κ3ΟΡ3Θ-ΣΩΦ). 

2. Τη ρύθμιση οφειλών για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου σύμφωνα με την 

απόφαση του Δ.Σ. 105/2016 (ΑΔΑ: 6347ΟΡ3Θ-8ΥΓ), βάση της οποίας οι καταναλωτές 

που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Τιμολόγιο για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, να διακανονίζουν 

της οφειλές τους έως και το 3ο τετράμηνο του έτους 2015 (2015/3) με ελάχιστη μηναία δόση 

10,00€ (δέκα ευρώ). 

3. Να γίνεται πληρωμή των οφειλών με διακανονισμό σύμφωνα με την απόφαση 

110/2014 (ΑΔΑ: 6Ρ7ΡΟΡ3Θ-ΨΗ0). 

4. Να γίνεται διακοπή των παροχών ύδρευσης των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α Ερμιονίδας, όταν οι 

οφειλές τους ανέρχονται σε ποσά άνω των 200€ (διακοσίων ευρώ) ανά κωδικό καταναλωτή 

σύμφωνα με την απόφαση  του Δ.Σ. 107/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΚΓΟΡ3Θ-ΝΕΘ). 

 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχει μια μειοψηφία καταναλωτών, που αρνείται ή αδιαφορεί να 

πληρώσει τις υποχρεώσεις της, παρόλο που τους έχει γίνει επανειλημμένα σύσταση και 

τους έχει σταλεί σχετική έγγραφη ενημέρωση για την αποπληρωμή των οφειλών τους ή 

τον διακανονισμό αυτών.  

Προτείνω η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. με σκοπό την πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών 

και την εμπέδωση της δικαιοσύνης έναντι των συνεπών καταναλωτών, να κάνει 

ανάρτηση στο ιστολόγιο της κάθε τετράμηνο, στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός 

αριθμός των καταναλωτών με οφειλές άνω των 200€ ανά Κοινότητα χωρίς την αναφορά 

προσωπικών δεδομένων. 

  

7. 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. Την ανάρτηση στο ιστολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ανά τετράμηνο, στην οποία να 

αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών με οφειλές άνω των 200€ ανά 

Κοινότητα χωρίς την αναφορά προσωπικών δεδομένων. 

 

Β. Οι αναρτήσεις να πραγματοποιούνται στα τέλη των μηνών Απριλίου, Αυγούστου και 

Δεκεμβρίου αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο έτους 2016. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 167/2016. 

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

ΑΔΑ: 7Σ9ΜΟΡ3Θ-ΥΟΨ
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Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Πάλλης 

O Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αποστόλου 

Τα Μέλη: Γεώργιος Τσεγκής, Σπυρίδων Ζόγκας, Κωστούλα Φασιλή 

 

 Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΜΟΡ3Θ-ΥΟΨ
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