
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  13/27-06-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 162/2018 Θέμα: Διαχείριση οφειλών ακινήτων.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 

Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  2557/22-06-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τριανταφύλλου Αργύριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Σαμαράς Σωκράτης

8.
Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του  Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση του Τμήματος Καταναλωτών 

Βεβαιώσεων και Έκδοσης Λογαριασμών σχετικά με τη διαχείριση οφειλών ενοικιαστών ακινήτων. 

Ειδικότερα  καθώς  έχει  παρατηρηθεί  πρόβλημα  στην  διεκδίκηση  -   είσπραξη  οφειλών  από 

ανεξόφλητους λογαριασμούς ύδρευσης από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές, οι οποίες δημιουργούνται από 

διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα μετά την αποχώρηση ενοικιαστών από το ακίνητο ή μετά 

από αγοραπωλησία ακινήτου και αλλαγή ιδιοκτήτη και καθ’ ότι οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι δεν έχουν 

γίνει  όλες  οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  διασφάλιση  είσπραξης  της  οφειλής,  με  βάση  τον 

Κανονισμό  Ύδρευσης  και  εφόσον εφαρμόζεται   το  Άρθρο 32 – Μεταβίβαση δικαιωμάτων 
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υδροληψίας  :  «  Μεταβίβαση  δικαιώματος  χρήσης  υδροληψίας  από  ιδιοκτήτη  σε  μισθωτή  

συνεπάγεται  την  αλλαγή  ονόματος  του  υπόχρεου  του  λογαριασμού  ύδρευσης….  Για  να  είναι  

δυνατή και στην περίπτωση αυτή η αλλαγή ονόματος του υπόχρεου του υδρομετρητή, πρέπει να  

εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν στον υδρομετρητή αυτού του ακινήτου έως και την  

ημερομηνία  που  γίνεται  η  αίτηση  αλλαγής  νέου  υπόχρεου.  Σε  κάθε  περίπτωση  οι  οφειλές  

βαρύνουν  το  ακίνητο  και  η  μη  εξόφληση  των  οφειλών  συνεπάγεται  την  αφαίρεση  του  

υδρομετρητή  και  την  διακοπή  της  υδροδότησης  του  ακινήτου» ,  προτείνετε  προκειμένου  να 

θεωρηθεί ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα είσπραξης να αποστέλλονται στις Οικονομικές Εφορίες 

οι οφειλές των εκάστοτε ενοικιαστών που έχουν αποχωρήσει ή πρώην ιδιοκτητών, όταν πληρούν 

τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να είναι βεβαιωμένες οι οφειλές στο όνομα του  ενοικιαστή ή ιδιοκτήτη

• Το  ποσό  οφειλής  να  καθορίζεται  με  βάση  την  ημερομηνία  εισαγωγής  του  ονόματος 

καταναλωτή  ή  ιδιοκτήτη  (Βάση  μισθωτηρίου  ενοικίασης  ή  συμβολαίου  αγοράς)  και  της 

ημερομηνίας  αποχώρησης  από  το  ακίνητο  η  οποία  να  αποδεικνύεται  μόνο  από  την 

προσκόμιση επίσημου εγγράφου. Επίσημο έγγραφο θεωρείται και νέο μισθωτήριο με νέο 

ενοικιαστή αν δεν μεσολαβεί μηδενική περίοδο κατανάλωσης

Επίσης  στην  περίπτωση  που  δεν  έγινε  διακανονισμός  στην  αρμόδια  Οικονομική  Εφορία  του 

καταναλωτή,  μετά  το  πέρας  ενός  έτους,  η  οφειλή  θα  είναι  απαιτητή  από  τον  ιδιοκτήτη  κατ 

εφαρμογή του άρθρου 32 του Κανονισμού Ύδρευσης.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει  την αποστολή στις  Οικονομικές  Εφορίες  των οφειλών  των εκάστοτε ενοικιαστών που 

έχουν αποχωρήσει ή πρώην ιδιοκτητών όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να είναι βεβαιωμένες οι οφειλές στο όνομα του ενοικιαστή ή ιδιοκτήτη

• Το  ποσό  οφειλής  να  καθορίζεται  με  βάση  την  ημερομηνία  εισαγωγής  του  ονόματος 

καταναλωτή  ή  ιδιοκτήτη  (Βάση  μισθωτηρίου  ενοικίασης  ή  συμβολαίου  αγοράς)  και  της 

ημερομηνίας  αποχώρησης  από  το  ακίνητο  η  οποία  να  αποδεικνύεται  μόνο  από  την 

προσκόμιση επίσημου εγγράφου. Επίσημο έγγραφο θεωρείται και νέο μισθωτήριο με νέο 

ενοικιαστή αν δεν μεσολαβεί μηδενική περίοδο κατανάλωσης.

• Επίσης στην περίπτωση που δεν έγινε διακανονισμός στην αρμόδια Οικονομική Εφορία του 

καταναλωτή, μετά το πέρας ενός έτους, η οφειλή θα είναι απαιτητή από τον ιδιοκτήτη κατ 

εφαρμογή του άρθρου 32 του Κανονισμού Ύδρευσης.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο13απόφαση 162/27-06-2018
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Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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