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(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 
 
Στην Θήβα, στα γραφεία της Επιχείρησης, σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 19:00΄ 
συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ, με την υπ' αριθμ. 1273/17-12-2007 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., αφού αυτή επιδόθηκε σε κάθε μέλος του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 
1069/80 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα (7) δηλαδή : 
1. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ                     Πρόεδρος 
2. ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ                         Αντιπρόεδρος    
3. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         Τακτικό μέλος  
4. ΠΕΛΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                             Τακτικό μέλος 
5. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     Τακτικό μέλος 
6. ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΦΑΝΩ                              Τακτικό μέλος 
7. ΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                             Τακτικό μέλος  
Η κ.Μ.Ψούνη  και ο κ.Γ.Γουρνής αν και προσκλήθηκαν νομίμως, δεν προσήλθαν      
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Ο  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στα πλαίσια 
της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η ΔΕΥΑΘ το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει να επανεξετάσει την ειδική 
χρέωση των οικονομικά ασθενών πολιτών. Στη ΔΕΥΑΘ ήδη υπάρχει ένα αρχείο αρκετών ανθρώπων που 
καταναλώνουν νερό ατελώς ή με πολύ χαμηλή χρέωση χωρίς να υπάρχει  πλήρη διασφάλιση για τις ποσότητες 
νερού που καταναλώνονται.  
Είχαμε ζητήσει από την υπηρεσία να μας παρουσιάσει κάποια  αντικειμενικά κριτήρια που θα αποτελέσουν τη νέα 
βάση για την κατάρτιση της νέας κατάστασης με τους οικονομικά ασθενείς, που θα έχουν το δικαίωμα κάποιας 
έκπτωσης ή ατελής παροχής κάποιων κυβικών. 
Επίσης αναφέρει ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που αφορά στο θέμα. Είναι η αίτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ – 
ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΘΗΒΑΣ, την οποία εκτός από την ΔΕΥΑΘ 
την έστειλαν και στο Δημοτικό  Συμβούλιο.      
Με την αίτηση αυτή ο Σύλλογος ζητά για τις οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες  να υπάρχει κάποια 
ειδική ρύθμιση και ένα ευνοϊκότερο τιμολόγιο. 
Ο Πρόεδρος εισηγείται να ενταχθούν στο τιμολόγιο των πολυτέκνων, εφόσον προβλέπεται από ειδική διάταξη του 
Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα και αφού υποβάλουν σχετικά έγγραφα από τον Σύλλογο και άλλους επίσημους 
φορείς. 
Το λόγο δίνει στο Γενικό Διευθυντή, ο οποίος καταθέτει την αίτηση του ανωτέρω Συλλόγου και αναφέρεται στη 
παρ. 3 του άρθρο 202 των Ειδικών Διατάξεων του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα. Σύμφωνα με αυτό «με  
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των 
μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%), ή απαλλαγή από 
αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα 
από την κείμενη νομοθεσία». 
Ως εκ τούτου η υπηρεσία προτείνει να ενταχθούν στο τιμολόγιο των πολυτέκνων σύμφωνα με την εισήγηση του 
Προέδρου. 
Σε σχέση τώρα με τους απόρους, η υπηρεσία εισηγείται  τις εξής προϋποθέσεις για την ένταξη τους στη σχετική 
λίστα: 



α) Βεβαίωση απορίας από την Κοινωνική Πρόνοια  
β)  Ε9  
Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις προτείνεται το εξής: 
Με διμηνιαία κατανάλωση μέχρι 30m3 να είναι ατελής. 
Με κατανάλωση από 31m3  και πάνω να υπάρχει κανονική χρέωση με πάγιο.      
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ ΑμεΑ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

ΘΗΒΑΣ να ενταχθούν στο τιμολόγιο των πολυτέκνων σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τον ορισμό Επιτροπής, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

κ.Μπληζιώτη Φώτη και τα μέλη κκ.Πελώνη Γιώργο εκπρόσωπο των εργαζομένων και Ροβολή Παύλο 
εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου. Το αντικείμενο της επιτροπής είναι η διερεύνηση των στοιχείων 
εκείνων που θα τα χαρακτηρίζουν τα άτομα, άπορα. (βεβαίωση Πρόνοιας – Ε9). 

3. Στα άτομα εκείνα που θα έχουν χαρακτηριστεί άπορα  από την παραπάνω επιτροπή, θα τους 
χορηγούνται ατελώς 30m3 νερού ανά δίμηνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Oποιαδήποτε επιπλέον κατανάλωση πέραν τα τριάντα κυβικών θα χρεώνεται κανονικά και με πάγιο. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  128/2007. 
Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται 
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