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Περίληψη
Πολίτις προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη για υπόθεσή της µε την Εταιρεία
Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) που αφορούσε σε καταλογισµό εις
βάρος της των ανεξόφλητων λογαριασµών κατανάλωσης νερού των µισθωτών της.
Από τη διερεύνηση των στοιχείων της υπόθεσης, ο Συνήγορος του Πολίτη
διαπίστωσε ότι η ΕΥΑΘ, παρά το γεγονός ότι επί 4ετία οι λογαριασµοί της
συγκεκριµένης παροχής παρέµεναν ανεξόφλητοι, δεν προέβη στη διακοπή της
παροχής ώστε να εξαναγκαστούν οι χρήστες στην εξόφληση των λογαριασµών τους.
Ιστορικό της υπόθεσης
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103
παράγ. 5 του Συντάγµατος και το Ν.3094/2003, διερεύνησε την 6253/23-4-2007
αναφορά της κ. *** µε την οποία η ενδιαφερόµενη ζητούσε τη διαµεσολάβηση της
Αρχής για το λόγο ότι η ΕΥΑΘ καταλόγισε εις βάρος της τους ανεξόφλητους για µια
4ετία λογαριασµούς ύδρευσης των µισθωτών της χωρίς η ίδια (η εταιρεία) να προβεί
στα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό της µέτρα για την είσπραξη των οφειλοµένων
από τους ίδιους τους καταναλωτές.
Συγκεκριµένα: Ιδιοκτήτρια καταστήµατος είχε εκµισθώσει το κατάστηµά της από τον
5/2002 µέχρι τον 2/2006. Το κατάστηµα χρησιµοποιείτο από τους µισθωτές ως
οβελιστήριο. Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, οι µισθωτές καθ΄όλη τη διάρκεια
της 4ετούς µίσθωσης, ουδέποτε κατέβαλαν τις εκάστοτε οφειλές τους από την
κατανάλωση νερού προς την ΕΥΑΘ. Μετά την εγκατάλειψη του µισθίου από τους
µισθωτές, η ιδιοκτήτρια έλαβε γνώση της οφειλής (1.056,00 ευρώ) και ζήτησε από
την ΕΥΑΘ διευκρινίσεις. Η εταιρεία την ενηµέρωσε για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές
των µισθωτών καθώς και ότι τον 7/2004 και τον 7/2005 είχε εκδοθεί εντολή
αφαίρεσης του υδροµέτρου η οποία όµως, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο
«για λόγους εσωτερικούς της υπηρεσίας δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστεί η
συγκεκριµένη εντολή». Στη συνέχεια, µετά από σχετικές αιτήσεις διαµαρτυρίας της
ιδιοκτήτριας του καταστήµατος προς την ΕΥΑΘ, η εταιρεία προέβη σε δύο διαδοχικές
εκπτώσεις µετά τις οποίες το οφειλόµενο ποσό προσδιορίστηκε στα 757,16 ευρώ
πληρωτέο σε 8 δόσεις. Η ιδιοκτήτρια διαµαρτυρόµενη και για αυτή τη χρέωση, ζήτησε
τη διαµεσολάβηση του ΣτΠ.
Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το 6253/07/2/23-6-2007 έγγραφό του προς την ΕΥΑΘ,
διατύπωσε την παρακάτω άποψη :
Επί τέσσερα χρόνια (από 5/2002 µέχρι 2/2006) ο λογαριασµός ύδρευσης του
µισθωµένου καταστήµατος παρέµενε ανεξόφλητος χωρίς η εταιρεία να προβεί σε
διακοπή της παροχής παρ΄όλο που, όπως παραδέχεται η εταιρεία, εκδόθηκαν δύο
εντολές αφαίρεσης του υδροµετρητή οι οποίες όµως ουδέποτε εκτελέστηκαν. Οι
λόγοι µη εκτέλεσης των εντολών είναι αδιάφοροι καθώς ουδεµία δικαιολογία µπορεί
να υπάρχει για την επί τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα ανοχή της εταιρείας στη µη

εξόφληση των λογαριασµών αυτών. Η µη άµεση διακοπή της υδροδότησης σε
περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασµού, ασφαλώς είναι έκφραση
ευαισθησίας και ένδειξης του κοινωνικού προσώπου του Οργανισµού και
οπωσδήποτε επικροτείται. Η συντήρηση όµως αυτής της κατάστασης για τέσσερα
ολόκληρα χρόνια δεν αιτιολογείται. Πρόκειται αποκλειστικά για παράλειψη των
υπηρεσιών της εταιρείας η οποία είχε ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση της
ιδιοκτήτριας του καταστήµατος µε ένα σηµαντικό ποσόν για το οποίο ουδόλως
ευθύνεται, αφού η κατανάλωση του νερού δεν έγινε από την ίδια αλλά από τους
µισθωτές της, και το οποίο η εταιρεία όχι µόνο δεν µερίµνησε να εισπράξει από τους
πραγµατικούς οφειλέτες στον πραγµατικό χρόνο που αναφέρονται οι χρεώσεις, αλλά
αντιθέτως µε την αδράνειά της επέτρεψε στους µισθωτές να απολαµβάνουν
ανενόχλητοι του αγαθού της ύδρευσης εις βάρος της εκµισθώτριας.
Ως εκ τούτου, κατ΄ εφαρµογή των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αµοιβαίας
εµπιστοσύνης που επιβάλλουν την αναγνώριση των σφαλµάτων ή παραλείψεων της
διοίκησης και την επανόρθωσή τους, θα πρέπει να ακυρωθεί ο
επίµαχος
λογαριασµός για το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών και να εκδοθεί νέος που
θα περιλαµβάνει µόνο τις πάγιες χρεώσεις της κρίσιµης περιόδου.
Αποτελέσµατα ενεργειών – ∆ιοικητική ανταπόκριση
Η ΕΥΑΘ µε το 8694/22-6-2007 έγγραφό της έκανε δεκτή την πρόταση της Αρχής.
Ακύρωσε τον λογαριασµό και περιόρισε το οφειλόµενο ποσό στα 113,00 ευρώ που
αφορά στις πάγιες χρεώσεις της κρίσιµης περιόδου (11 τετράµηνα), µε την
προϋπόθεση ότι η ιδιοκτήτρια θα προσκοµίσει στην εταιρεία το µισθωτήριο
συµβόλαιο προκειµένου αυτή να στραφεί εναντίον των µισθωτών για την είσπραξη
των οφειλοµένων.

