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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 15/19-09-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 177/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εντοπισμός καταναλωτών με 

ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς στοιχεία 

επικοινωνίας».                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 19  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

ύστερα από την υπ’  αριθμ. 3489/30-08-2022 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Γκάγκος 

Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - 

Μαλλιαρός Σωτήριος -   Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο ένατο (-19ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 

μετά από επισταμένο έλεγχο και προσπάθεια που έχει γίνει για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, διαπιστώθηκε ότι είναι αδύνατη η είσπραξη τους σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω θανάτου των 

καταγεγραμμένων στα αρχεία μας ως ιδιοκτητών ή μη ενημερωμένων στοιχείων των τωρινών 

ιδιοκτητών των παροχών ώστε να είμαστε σε θέση να προβούμε στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 

ΑΔΑ: ΨΖΨ8ΟΕΥΣ-Ι69



οφειλών μέσω εφορίας. Η Επιχείρηση στη προσπάθειά της να τους ενημερώσει, έχει στείλει συστημένες 

επιστολές που είτε επέστρεψαν, είτε αγνοήθηκαν. Είναι πασιφανές ότι η  δυναμική της Επιχείρησης 

εξαρτάται από την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεών της. Επίσης  και ότι δεν είναι θεμιτό, το σύνολο 

των καταναλωτών να εξυπηρετείται από τα δίκτυα της ΔΕΥΑΘ αλλά ένα μέρος του να στηρίζει τη 

βιωσιμότητά της. Γι αυτό για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καταναλωτή 

που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, μετά από ειδοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο για την πρόθεση της 

Επιχείρησης, να διακόπτεται η παροχή του νερού προκειμένου να καταστεί δυνατός τόσο ο εντοπισμός 

του ιδιοκτήτη/καταναλωτή όσο και η προσέλευσή του στα γραφεία της Επιχείρησης για την ενημέρωση 

των στοιχείων του και την τακτοποίηση των οφειλών του. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα 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 τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον καταναλωτή που έχει 

ληξιπρόθεσμες οφειλές, να διακόπτεται η παροχή του νερού,  προκειμένου να καταστεί 

δυνατός τόσο ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη/καταναλωτή όσο και η προσέλευσή του στα γραφεία 

της Επιχείρησης για την ενημέρωση των στοιχείων του και την τακτοποίηση των οφειλών του. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 177/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης  

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   20-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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