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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 11/26-08-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 134/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτημάτων καταναλωτών σε 

ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς».        

                       
 

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

3772/18-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους 

τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του             

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος  δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα συνεδρίαση, 

κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν έξι (6) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος - Βουλτσίδης 

Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος –  Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης –  Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος – 

Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το δέκατο τέταρτο  -14
ο
-   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα εξής: 

 

1. Εξέταση αιτήματος καταναλωτή με κωδικό 018-0305-000. 

 

Κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών διαπιστώθηκε ότι, για την 

παροχή 018-0305-000 στην Σκάλα Ποταμιάς, ιδιοκτησίας κ. Κ. Ν., είδους ακινήτου studios, με αριθμό υδρομέτρου 

11-005004, υπήρχαν οφειλές ύψους 8.547,00. Στάλθηκε επιστολή στον καταναλωτή, με ημερομηνία έκδοσης 20-05-

2021, για υπενθύμιση οφειλών και πληροφόρηση σχετικά με την δυνατότητα απαλλαγής των τόκων που 

βεβαιώθηκαν 31-12-2020, με την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης με την ίδια επιστολή 

ενημερώθηκε ότι, η υπηρεσία θα προβεί στην είσπραξη του παραπάνω ποσού σε περίπτωση που ο καταναλωτής  

δεν ανταποκριθεί. (Το χρονικό περιθώριο που δόθηκε ήταν 45 ημέρες έως 04-07-2021). Στις 02-06-2021 λάβαμε  

mail από τον κ. Κ. Ν.  στο οποίο είχε αποστείλει φωτογραφίες με σπασμένους ραγισμένους διακόπτες, ζημία που  

είχε προκληθεί από την παγωνιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχόμενη διαρροή  την οποία δεν αντιλήφθηκε όπως 

αναφέρει λόγω της μόνιμης κατοικίας του εκτός Θάσου.  Πράγματι για το διάστημα 01-03-2011 έως 31-03-2012 στον 

περιοδικό λογαριασμό που εκδόθηκε 07-08-2013 είχαν χρεωθεί 1.996 κυβικά. Αναφέρουμε ότι στα επόμενα χρόνια 

2014-2019 ο μέσος όρος των κυβικών ανά έτος είναι 738 περίπου. Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση των 

καταναλώσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 

Με την υπ’   αριθμό 3575/03-08-2021 αίτησή του o καταναλωτής παρακαλεί όπως εξετασθεί η διαρροή αυτή 

για το 2011 για την χρέωση των 1.996 m3.   

 

Εισηγούμαστε βάσει του Άρθρου 22 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης περί Αφανούς Διαρροής 

Εσωτερικών εγκαταστάσεων, για την περίοδο κατανάλωσης όπου υπήρξε η διαρροή η χρέωση να γίνει ως εξής: η 

κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συν το 1/3 της διαφοράς μεταξύ αυτής και της 

ένδειξης που καταγράφηκε. Δηλαδή 681 +[(1996-681)/3]=1119 [681 τα κυβικά προηγούμενης περιόδου, 1.996 τα 

κυβικά της περιόδου με τη διαρροή]. Χρέωση για την περίοδο 01/03/2011 έως 31/3/2012 1.119 κυβικά αντί 1.996. 

 

 
2. Εξέταση αιτήματος καταναλωτή με κωδικό 019-0500-000 

 
Κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών διαπιστώθηκε ότι, για τον 

κωδικό καταναλωτή 021-0178-000, ιδιοκτησίας κ. Π.  Ε. (κατά την εγγραφή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), για κατοικία στην Χρυσή 

Αμμουδιά, με αριθμό υδρομέτρου 021-0178-000, υπάρχουν συσσωρευμένες οφειλές ύψους 2.367,00. Αναζητώντας 

τον ιδιοκτήτη αυτής της παροχής διαπιστώθηκε έπειτα από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τον 

συνεργαζόμενο καταμετρητή Παπακώστα Χρήστο, ότι η οικία αυτή ανήκει στον κ. Π. Χ. και όχι Ε. Καλέσαμε στην 

υπηρεσία τον κ. Π.  Χ. ο οποίος αγνοούσε τον λογαριασμό αυτής της παροχής η οποία  ουσιαστικά  ανήκει στην 

οικία του και πλήρωνε όλα τα προηγούμενα χρόνια την παροχή 019-0500-000 η οποία είναι μεν στο όνομα του, η 

οικία αυτής της παροχής κατά τις εγγραφές που προήλθαν από τις κοινότητες βρίσκεται στο χωριό της Παναγίας 

αλλά έπειτα από έρευνα του κ. Παπακώστα δεν υφίσταται. Οι λανθασμένες εγγραφές  έχουν γίνει από τις αρχικές 

λίστες που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας από την κοινότητα Παναγίας. Με την υπ’ αριθμόν 3642/09-08-2021 

αίτηση του κ. Π.  ζητάει να γίνει συμψηφισμός των πληρωμών που έχει πραγματοποιήσει στην παροχή 019-0500-

000 και αφαίρεση των τόκων που βεβαιώθηκαν στις 31-12-2020 ύψους 714,64 ευρώ καθώς δεν οφειλόταν οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές σε υπαιτιότητα του. Αναλυτικά: 

Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση των καταναλώσεων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας απόφασης. 
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Για την παροχή 019-0500-000: 

Εισηγούμαστε την εξέταση του αιτήματος του κ. Π. Χ. για συμψηφισμό των πληρωμών του από την παροχή 019-

0500-000, στην παροχή 021-0178-000 και τη διαγραφή των τόκων στην παροχή 021-0178-000 ( η οποία είναι η 

πραγματική του παροχή) καθώς δεν οφειλόταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε υπαιτιότητα του. Συγκεκριμένα:  

 2.366,75 (021-0178-000) 

-1.163,02 (019-0500-000) 

-  714,64 (τόκοι 021-0178-000) 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 489,09 ΕΥΡΏ  

Ο κ. Π. Χ.  θα προβεί σε τακτοποίηση του υπολοίπου. 

Η παροχή 021-0178-000 θα αλλάξει  από Π. Ε. σε Π.  Χ. 

  

Εισηγούμαστε επίσης τη διαγραφή του ποσού το οποίο θα προκύψει από τον παραπάνω συμψηφισμό στην 

παροχή 019-0500-000 και ότι χρεώσεων υπάρχουν σε αυτή και την οριστική διαγραφή της καθώς η συγκεκριμένη 

παροχή δεν υφίσταται. 

 
Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του                  

Ν. 1069/80, όπως ισχύουν,  ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Για τον καταναλωτή με κωδικό 018-0305-000 

βάσει του Άρθρου 22 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης περί Αφανούς Διαρροής Εσωτερικών 

εγκαταστάσεων, για την περίοδο κατανάλωσης όπου υπήρξε η διαρροή η χρέωση να γίνει ως εξής: η 

κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συν το 1/3 της διαφοράς μεταξύ αυτής και 

της ένδειξης που καταγράφηκε. Δηλαδή 681 +[(1996-681)/3]=1119 [681 τα κυβικά προηγούμενης 

περιόδου, 1.996 τα κυβικά της περιόδου με τη διαρροή]. Χρέωση για την περίοδο 01/03/2011 έως 

31/3/2012 1.119 κυβικά αντί 1.996. 

 
2. Για τον  καταναλωτή με κωδικό 019-0500-000 

 

 Τον  συμψηφισμό των πληρωμών του Π.Χ. από την παροχή 019-0500-000, στην παροχή 021-

0178-000 και τη διαγραφή των τόκων στην παροχή 021-0178-000 ( η οποία είναι η πραγματική 

του παροχή) καθώς δεν οφειλόταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε υπαιτιότητα του. Συγκεκριμένα:  

 2.366,75 (021-0178-000) 

-1.163,02 (019-0500-000) 

-  714,64 (τόκοι 021-0178-000) 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 489,09 ΕΥΡΏ  

Ο κ. Π. Χ.  να προβεί σε τακτοποίηση του υπολοίπου. 

Η παροχή 021-0178-000 θα αλλάξει  από Π. Ε. σε Π.  Χ. 
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 Τη διαγραφή του ποσού το οποίο θα προκύψει από τον παραπάνω συμψηφισμό στην παροχή 

019-0500-000 και ότι χρεώσεων υπάρχουν σε αυτή και την οριστική διαγραφή της καθώς η 

συγκεκριμένη παροχή δεν υφίσταται. 

 
 
 

Στην παρούσα απόφαση αναφέρονται τα αρχικά του ονόματος των καταναλωτών, λόγω εφαρμογής του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2021    

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                          Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης λάμπρος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   27-08-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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