
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ   
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ   

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από το 07o/14 Απριλίου 2020 Πρακτικό υνεδρίαςθσ  

του Δ.. τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν. 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 07ο/2020 

 
τθν Άμφιςςα ςιμερα, 14 Απριλίου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:00, διεξιχκθ μζςω 
τθλεδιάςκεψθσ, χωρίσ τθν φυςικι παρουςία των τακτικϊν μελϊν,  για λόγουσ διαςφάλιςθσ 
τθσ δθμόςιασ υγείασ,  ςφμφωνα με τθν αρικ. 18318/13.03.2020 εγκφκλιο του ΤΠΕ 
(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) και τθν παρ. 1 του άρκρου 10 τθσ  ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 
τεφχοσ A’, κατόπιν τθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 855/10-4-2020 εγγράφου προςκλιςεωσ ςε 
ορκι επανάλθψθ του Προζδρου αυτισ, που κοινοποιικθκε ςε κάκε μζλοσ του ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 1069/80και αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία, 
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο ζντεκα (11) μελϊν βρζκθκαν παρόντα ζντεκα (11) μζλθ, ιτοι: 

 
 
Σα πρακτικά τιρθςε ο κ. Καλποφηοσ Ιωάννθσ, υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α Διμου Δελφϊν  και 
γραμματζασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Διμου Δελφϊν. 
 
Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθν διαπίςτωςθ τθσ νόμιμθσ απαρτίασ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 
υνεδρίαςθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΟΝΣΑ 

1.ωτθρόπουλοσωτιριοσ, Πρόεδροσ  
2.ολτάτοσ Ανδρζασ, Αντιπρόεδροσ  

3.Γρίβασ Ευκφμιοσ, μζλοσ  

4.Aγαπθτόσ Χαρίλαοσ, μζλοσ  

5.Μαντηϊροσ Ευςτάκιοσ, μζλοσ  

6.Καπαρζλθ-Χαρίτου Γεωργία, μζλοσ  

7.Ανδρεοποφλου Μαρία, μζλοσ  

8.Σςιποφρασ Νικόλαοσ, μζλοσ  

9.Μζγκοσ Παναγιϊτθσ, μζλοσ  

10.Σςαμαντάνθσ Χριςτοσ, αναπλθρωματικό μζλοσ  
11.εγκοφνθ Χρφςα,  αναπλθρωματικό μζλοσ  
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Αρικμόσ απόφαςθσ 68/2020 

 
ΘΕΜΑ:Ρφκμιςθ οφειλϊν από τζλθ ι δικαιϊματα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 
Ειςθγθτισ: κ. ωτθρόπουλοσ ωτιριοσ, Πρόεδροσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ 
Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν. 
 

Επί του πζμπτου κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ο Πρόεδροσ ζκεςε υπόψθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τα εξισ: 
 

ΕΙΗΓΗΗ 
Με δεδομζνο ότι θ επιχείρθςθ, οφείλει αφενόσ να επιδεικνφει το κοινωνικό τθσ προφίλ, 

αφετζρου να εφαρμόηει τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται για τθν είςπραξθ των 

απαιτιςεων, θ Δ.Ε.Τ.Α. Διμου Δελφϊν  εφαρμόηει πρόγραμμα διακανονιςμϊν. Ειδικότερα 

θ ρφκμιςθ προβλζπεται από το εδάφιο κϋ τθσ § 2 του άρκρου 3 του Ν. 4483/2017 που 

τροποποίθςε το άρκρο 5 του Ν. 1069/80, όπου ςτισ αρμοδιότθτεσ του Δ.. και του 

Προζδρου είναι να αποφαςίηει για τθν ρφκμιςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων των 

πελατϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α.  

τθν παρ. 6 του άρκρου 16 «Διαδικαςία βεβαίωςθσ τελϊν» του Κανονιςμοφ Υδρευςθσ 

Αποχζτευςθσ Διμου Δελφϊν προβλζπετε ότι «ε περίπτωςθ που ο λογαριαςμόσ δεν 

πλθρωκεί και μετά τθν 

παρζλευςθ δεκαθμζρου, το ποςόν μεταφζρεται και προςτίκεται ςτον επόμενο 

λογαριαςμό. Εάν και ο νζοσ λογαριαςμόσ δεν πλθρωκεί ι δεν ρυκμιςτεί θ οφειλι προσ 

το Διμο και μετά τθν παρζλευςθ δεκαθμζρου θ οικονομικι υπθρεςία δίνει εντολι 

διακοπισ παροχισ του νεροφ ςτθν αρμόδια υπθρεςία, θ οποία διακόπτει τθν παροχι 

και ενθμερϊνει για τθν ενζργειά τθσ τθν οικονομικι υπθρεςία.» 

Οι διακανονιςμοί γίνονται ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που ο χριςτθσ ι ιδιοκτιτθσ δεν ζχει τθν 

δυνατότθτα να αποπλθρϊςει το ποςό οφειλισ του.  

 
Σο υμβοφλιο αφοφ άκουςε τθν παραπάνω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

Αποφαςίηει ομόφωνα: 
 

Προκειμζνου να υπάρξει διακανονιςμόσ λογαριαςμοφ νεροφ κα πρζπει ο χριςτθσ ι 

ιδιοκτιτθσ να οφείλει λογαριαςμό νεροφ ςτθν Επιχείρθςθ. Ειδικότερα: 

 

Οι διακανονιςμοί πλθρωμισ οφειλϊν λογαριαςμϊν νεροφ να γίνονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α. Σο ποςό πάνω από το οποίο γίνονται διακανονιςμοί και οι κατθγορίεσ κλιμάκωςθσ 

αυτϊν 

1. Σο ποςό πάνω από το οποίο κα γίνονται οι διακανονιςμοί είναι 30 € και άνω. 

2. Οι κατθγορίεσ κλιμάκωςθσ των διακανονιςμϊν ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

2.1. Από   31 € ωσ 200 € 

2.2. Από 201 € ωσ 500 €  

2.3. Από 501 € ωσ 1.500 €  

2.4. Από 1.501 € ωσ 4.000 € και 

2.5. Από 4.001 € και άνω  
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Β. Η διάρκεια των επιτρεπόμενων δόςεων ανά κατθγορία και κλίμακα 

1.Οι κατθγορίεσ κλιμάκωςθσ των διακανονιςμϊν ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

1.1.Από 31 € ωσ 200 € ζωσ πζντε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

1.2.Από 201 € ωσ 500 € ζωσ δϊδεκα ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

1.3.Από 501 € ωσ 1.500 € ζωσ είκοςι τζςςερισ ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

1.4.Από 1.501 € ωσ 4.000 € ζωσ τριάντα ζξι ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

1.5.Από 4.001 € και άνω ςαράντα οκτϊ ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ   

2.Οι δόςεισ είναι μθνιαίεσ και ιςόποςεσ πλθν τθσ τελευταίασ που μπορεί να είναι μικρότερθ 

των υπολοίπων. Κάκε δόςθ πλθν τθσ τελευταίασ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των τριάντα 

(30) ευρϊ. 

3.Η ρυκμιηόμενθ οφειλι εξοφλείται εφάπαξ ι θ πρϊτθ δόςθ τθσ καταβάλλεται εντόσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, 

διαφορετικά θ αίτθςθ κεωρείται ωσ μθ υποβλθκείςα. Οι επόμενεσ δόςεισ καταβάλλονται 

μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του αντίςτοιχου μινα, χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερθ 

ειδοποίθςθ του οφειλζτθ.  

4.Ο οφειλζτθσ οφείλει πζραν των δόςεων που κα προζλκουν από τουσ διακανονιςμοφσ να 

εξοφλεί και τον τρεχοφμενο λογαριαςμό του, ϊςτε μζςα από τθν ρφκμιςθ να μθν 

δθμιουργοφνται επιπλζον προβλιματα με τα υπόλοιπα των οφειλϊν. 

5.ε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ προβεί ςε εφάπαξ εξόφλθςθ τθσ οφειλισ του παρζχεται 

υποχρεωτικά απαλλαγι κατά εκατό τοισ εκατό (100%) από τισ προβλεπόμενεσ 

προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ με τθν προχπόκεςθ ότι για τθν υπαγωγι ςτθ 

ρφκμιςθ υποβάλλεται αίτθςθ του οφειλζτθ ςτθν ΔΕΤΑ, το αργότερο ωσ και τισ 30-6-2020. 

6. ε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ προβεί ςε εφάπαξ εξόφλθςθ του 50% τθσ οφειλισ του 

παρζχεται υποχρεωτικά απαλλαγι κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) από τισ προβλεπόμενεσ 

προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ για ποςά άνω των 1.000,00 €, με τθν προχπόκεςθ 

ότι για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται αίτθςθ του οφειλζτθ ςτθν Δ.Ε.Τ.Α., το 

αργότερο ωσ και τισ 30-6-2020. 

7.Μετά τθν λιξθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ (30-6-2020) οι διακανονιςμοί κα γίνονται για τα 

αντίςτοιχα όρια, χωρίσ όμωσ τθν απαλλαγι των προςαυξιςεων. 

8.Η ρφκμιςθ τθσ οφειλισ καταργείται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του 

υπολοίπου τθσ οφειλισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ και τθν άμεςθ 

επιδίωξθ τθσ είςπραξισ του με όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα, 

εάν ο οφειλζτθσ δεν καταβάλλει τρείσ (3) ςυνεχόμενεσ δόςεισ ι κακυςτεριςει τθν 

καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν, 

ζχει υποβάλει αναλθκι ςτοιχεία προκειμζνου να του χορθγθκεί θ ρφκμιςθ. 

 

Γ. Ποιοι διενεργοφν και υπογράφουν τουσ διακανονιςμοφσ 

Για καλφτερθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και τθν εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν προτείνεται 

όπωσ: 

1. Διακανονιςμοί από 31 € ωσ και 1.500 € γίνονται από τον Προϊςτάμενο Σμιματοσ 

Καταναλωτϊν ι τον νόμιμο αναπλθρωτι αυτοφ ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

2. Διακανονιςμοί  από 1.501  €  ζωσ και 4.000 € γίνονται από τον Διευκυντι Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν ι τον νόμιμο αναπλθρωτι αυτοφ ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 
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3. Διακανονιςμοί από 4.001 € και άνω γίνονται από τον Γενικό Διευκυντι ι τον νόμιμο 

αναπλθρωτι αυτοφ ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

 

Oι εν λόγω διακανονιςμοί υποβάλλονται με ευκφνθ του Σμιματοσ Καταναλωτϊν ςε 

μθνιαία βάςθ ςτο Δ.. τθσ Επιχείρθςθσ προσ ενθμζρωςι του, αλλά και ζλεγχο για το αν 

τθροφνται οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ αποφάςεισ του Δ.. 

Οι υφιςτάμενοι ςιμερα οφειλζτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα ωσ και τισ 30-6-2020να 

επαναχποβάλλουν αιτιματα ρφκμιςθσ για να υπαχκοφν ςτισ βελτιωτικζσ διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται από τουσ νζουσ διακανονιςμοφσ, για το ανεξόφλθτο υπόλοιπο τουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται διακανονιςμόσ ςτον ίδιο 

καταναλωτι πριν τθν παρζλευςθ διετίασ από προθγοφμενο διακανονιςμό του. 

 

Εγκρίνεται όπωσ γίνει ενθμζρωςθ για το νζο κακεςτϊσ διακανονιςμϊν ςτουσ δθμότεσ ϊςτε 

να ωφελθκοφν όςοι ενδιαφζρονται λόγω του ότι υπάρχει και καταλθκτικι θμερομθνία (30-

6-2020) με τθλεφωνικι επικοινωνία όπου αυτι είναι εφικτι κακϊσ επίςθσ και με 

ανακοίνωςθ ςτα Μ.Μ.Ε. 

 

Ανακζτει ςτον κ. Πρόεδρο τισ περαιτζρω ενζργειεσ. 

 
Η απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό 7/68/14-4-2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ωσ κάτωκι: 

 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Άμφιςςα 14-4-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΦΩΝ  

 
 

ΩΣΗΡΙΟ Ι. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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