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        (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     

       ΣΠΑΡΤΗΣ 
 

 

    Από το πρακτικό 5/2017 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

 
Αριθμός Απόφασης: 19/2017 

 

 

    Σήμερα 28  του μηνός  Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη 
και ώρα 19:00, και εις τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το Διοικητικό 

Συμβούλιο αυτής συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την υπ’αρ. 

5/24-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κου Βαλιώτη 

Ευάγγελου-Δημάρχου Σπάρτης η οποία επιδόθηκε σε καθ' ένα από τα 
μέλη του Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. 

     Στη συνεδρίαση αυτή έλαβαν μέρος οι πιο κάτω:  

1. Βαλιώτης Ευάγγελος Δήμαρχος - Πρόεδρος ΔΕΥΑΣ, 2.  Ρήγας 

Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος, 3. Μαντζουράνης Ιωάννης, 4. 
Μακρυσόπουλου Χριστίνα, 5. Δημητρόπουλος Χρήστος, 6. 

Δημητρακόπουλος Αθανάσιος, 7. Ζαχαρακοπούλου Γεωργία, 8. 

Χρόνη Βαρβάρα, 9. Κουτσουμπός Βασίλειος.  

ΑΠΩΝ:  Μαρκουτσάς Ιωάννης 

     Η συνεδρίαση αυτή έγινε παρουσία κ. Ηλία Τρακάκη, Δ/ντου 
ΔΕΥΑΣ. 

     Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Τραγά Μαριάνθη, 

υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την τήρηση των Πρακτικών καθώς και 

ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Κουραντής Δημήτριος 
Πολιτικός Μηχανικός για την εισήγηση των Τεχνικών Θεμάτων. 

        Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος 

της ΔΕΥΑΣ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ     19η  

 

Ο κος Διευθυντής εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης: Είσπραξη οφειλών καταναλωτών 
Εν συνεχεία θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το υπ’αρ.  273/21-

02-2017 έγγραφό του  με θέμα «Είσπραξη οφειλών καταναλωτών» 

Σας γνωρίζουμε ότι οι οφειλές των καταναλωτών, λαμβάνοντας 

υπόψη την δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα, παρουσιάζουν 
αυξητική τάση. Η τάση αυτή έχει άμεση επίδραση στην λειτουργία 

της υπηρεσίας που όπως γνωρίζεται στηρίζεται αποκλειστικά στα 

έσοδα αυτά προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της 

επιχείρησης. Η επιχείρησή μας δεν επιχορηγείται και δεν 
χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή άλλο φορέα. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στο γεγονός αυτό προτείνεται να  

τοιχοκολληθεί στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα μέσω των 

τοπικών προέδρων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία θα καλεί τους δημότες να 
προβούν στην εξόφληση των οφειλών τους. 

Συμπληρωματικά στην ίδια ή σε άλλη ανακοίνωση μπορεί να 

αναφερθούν τα κάτωθι : 

1. Διακανονισμός για πάνω από δύο (2) περιόδους και σε ποσό 

άνω των 200,00 € καταβάλλεται το 30% και το υπόλοιπο 
κατανέμεται ισόποσα σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις. Σε 

περίπτωση που μέχρι την εξόφληση του διακανονισμού εκδοθεί 

νέος λογαριασμός, αυτός θα πρέπει να εξοφλείται εντός της 

αναγραφόμενης στο λογαριασμό ημερομηνία λήξης. 
2. Σε περίπτωση που ο διακανονισμός δεν τηρηθεί με υπαιτιότητα 

του καταναλωτή θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης ή η 

υπηρεσία θα προβεί στην διαδικασία βεβαίωσης της οφειλής 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
3. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής όλου του ποσού γίνεται 

έκπτωση 10%. 

Παρακαλώ όπως με απόφασή σας εγκρίνετε τα ανωτέρω ή σε άλλη 

περίπτωση να καθορίσετε τον τρόπο είσπραξης των οφειλών. 
Ο κ. Δημητρόπουλος συμφωνεί εν μέρει με τα ανωτέρω και 

τονίζει ότι θα πρέπει να ισχύει η ίδια τακτική σ’ όλο το Δήμο 

Σπάρτης.  Διαφωνεί με την έκπτωση 10% επί της ληξιπρόθεσμης 

οφειλής λόγω του ότι θεωρεί ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα, θα 

υπάρχουν καταναλωτές που θα αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς 
ώστε να έχουν την ανωτέρω έκπτωση κατά την εξόφλησή τους. 

Ο  Πρόεδρος λέγει ότι η Υπηρεσία έχει στείλει ήδη ανακοίνωση 

σε όλες τις Τ.Κ. Κοινότητες για εξόφληση οφειλών με προθεσμία 

είκοσι ημερών. 
Ο κ. Δημητρακόπουλος λέγει ότι όσο αφορά τις δόσεις θα 

πρέπει στα μεγάλα ποσά να υπάρχουν περισσότερες δόσεις και να 

υπάρχει έκπτωση στις προσαυξήσεις. 

Ο Πρόεδρος λέγει ότι δεν υπάρχουν προσαυξήσεις και 
προτείνει στην συνεδρίαση που θα τεθεί η αναπροσαρμογή 

τιμολογίου να εξεταστεί και το θέμα των προσαυξήσεων. Τέλος 

προτείνει τον κάτωθι διακανονισμό: 

30% προκαταβολή της συνολικής οφειλής και το υπόλοιπο σε 

μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00 € με την προϋπόθεση 
ότι θα εξοφλούνται κανονικά οι τρέχοντες λογαριασμοί. Επίσης να 

ενημερωθούν οι καταναλωτές με  ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε.  και στο 

site  της ΔΕΥΑΣ. 

       Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ αφού έλαβε υπόψη του τα 
ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Όπως: 
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1. Γίνεται ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ως εξής: 

    30% προκαταβολή της συνολικής οφειλής και το υπόλοιπο σε 

μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00 € με την 

προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται κανονικά οι τρέχοντες 
λογαριασμοί. 

2. Να ενημερωθούν οι καταναλωτές με ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε. 

για την δυνατότητα να  ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 

τους προς την ΔΕΥΑΣ μέχρι την 30/04/2017. Μετά την 

30/04/2017 στους καταναλωτές που δεν έχουν προβεί σε 
ρύθμιση των οφειλών τους θα γίνεται διακοπή ύδρευσης οι 

οποίοι θα επιβαρυνθούν και με το τέλος επανασύνδεσης 16,81 

€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι 20,85 €) 

 
           Για τα πιο πάνω συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό 

αυτό  ως έχει. 

 

 
 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   

 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  

 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  

 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
  

 ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

  

 ΧΡΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
  

 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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