ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναµόρφωση – µείωση λογαριασµών νερού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθµό
4/2006 συνεδρίασης του ∆.Σ. της
∆ΕΥΑ Κοζάνης

Απόφαση αριθµ. 48/2006
Στην Κοζάνη σήµερα 14/2/2006 ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.00 µ.µ. συνήλθε σε
συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆ΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Πρόέδρου της που δόθηκε στο καθένα µέλος χωριστά, στις 8/2/2006 µε
αποδεικτικό επίδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 Αρ. 4 παρ.
2.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα εννέα (9)
µέλη βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) µέλη ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
Φλώρος Μ.
Πρόεδρος
Τουµπουλίδου Π. Αντ/δρος
Μπουµπόναρη Ν.
Μέλος
Μπούρτσου Αν.
Μέλος
Κοκόλης Κ.
»
Νικολαΐδης Κ.
»
Γρηγοριάδης Χ.
»
Τολιόπουλος Αθ.
»
Καµπουρίδης Ν.
»
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:
Εισηγούµενος το θέµα αυτό ο Γενικός ∆ιευθυντής γνωρίζει στα µέλη του ∆.Σ.
το από 10-2-2006 έγγραφο της ∆ιοικητικο-οικονοµικής Υπηρεσίας µε το οποίο
ζητείται να εφαρµοσθεί ένας ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης των προβληµάτων
που προκαλούνται είτε από χαλασµένα και ελαττωµατικά υδρόµετρα είτε από
διαρροές και καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ’ όψη : 1)Το ως άνω
έγγραφο
της ∆ιοικητικο-οικονοµικής Υπηρεσίας και τα όσα σε αυτό
αναφέρονται, που αποτελούν ένα όλο και αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας, 2)Το γεγονός ότι µε τις προτεινόµενες βελτιώσεις θα επιλυθούν
χρόνια προβλήµατα τόσο των καταναλωτών όσο και της Επιχείρησης, θα
αποφεύγονται δε τριβές και ενστάσεις µε τους καταναλωτές, 3)τις διατάξεις
του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µετά από διαλογική
συζήτηση
Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τις προτεινόµενες από την ∆ιοικητικο-οικονοµική Υπηρεσία
βελτιώσεις οι οποίες ενσωµατώνονται στον κανονισµό ύδρευσης και έχουν ως
εξής:
1) Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι το υδρόµετρο δεν λειτουργεί
κανονικά η υπηρεσία αναµορφώνει του λογαριασµούς ως εξής:
1.1.

Η χρέωση του λογαριασµού κατανάλωσης γίνεται µε βάση το µέσο
όρο των τριών (3) τελευταίων λογαριασµών στους οποίους το
υδρόµετρο λειτουργούσε κανονικά. Αν οι προηγούµενες
καταναλώσεις δεν καλύπτουν χρονική διάρκεια τριών (3)

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

λογαριασµών τότε η χρέωση γίνεται µε όσους λογαριασµούς έχουν
εκδοθεί.
Σε περίπτωση που οι καταναλώσεις των τριών τελευταίων
λογαριασµών παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ τους τότε
µπορούν να ληφθούν υπόψη οι τελευταίοι έξι (6) λογαριασµοί.
Αν η περίοδος για την οποία πρόκειται να εκδοθεί λογαριασµός
καλύπτεται µε λειτουργία δύο υδροµέτρων (δηλ. του µη κανονικού
και του κανονικού που το αντικατέστησε) τότε η χρέωση γίνεται µε
βάση την καταγραφή του κανονικού υδροµέτρου εφόσον καλύπτει
χρονική διάρκεια τουλάχιστον 30 ηµερών.
Εάν η χρονική διάρκεια του κανονικού υδροµέτρου είναι µικρότερη
των 30 ηµερών, τότε για την χρέωση λαµβάνεται υπόψη η
καταγραφή του κανονικού υδροµέτρου για τις ηµέρες λειτουργίας
και για το υπόλοιπο διάστηµα εφαρµόζεται η περίπτωση 1.2.
Όταν διαπιστωθεί εσφαλµένη χρέωση από λάθος της υπηρεσίας
τότε αναµορφώνεται ο λογαριασµός και καταχωρείται σ’ αυτόν η
κανονική κατανάλωση µε την αντίστοιχη χρέωση.

2) Μείωση σε λογαριασµό κατανάλωσης νερού δεν αναγνωρίζεται κατ’
αρχήν, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις και πάντοτε ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερόµενου καταναλωτή και έγκριση της Γενικής
∆ιεύθυνσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από το ∆.Σ. της Επιχείρησης.
2.1. Όταν από βλάβη των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων η
καταγραφή στο υδρόµετρο ξεπερνάει το διπλάσιο της µεγαλύτερης
πραγµατικής κατανάλωσης των τριών τελευταίων λογαριασµών τότε στην
πέραν της διπλάσιας ποσότητας νερού παρέχεται µείωση 60%.
2.2. Σε περιπτώσεις υπόγειας διαρροής, µη ορατής και η οποία ξεπερνάει
το διπλάσιο του µεγαλύτερου λογαριασµού κατανάλωσης των τριών
τελευταίων λογαριασµών, τότε στην πέρα του µέσου όρου κατανάλωσης
ποσότητα παρέχεται µείωση 60%.
και αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε 48/2006
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