
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/22-01-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 10/2013 Θέμα:  «Διακανονισμός  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που έχουν σχέση με 
τη  χρήση  αποχέτευσης  από  τη  Δημοτική  Επιχείρηση 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  22 
Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μ.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’ αριθμ. 229/17-01-2013 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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
6,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης(προσήλθε 
κατά την έναρξη του 1ου θέματος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2
Χρυσοχόου Παύλος(προσήλθε κατά την 
έναρξη του 1ου θέματος)

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Τσολάκη Ελευθερία 

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Λεμονάκη Χρυσούλα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με το Άρθρο 5 του Ν. 1069/80 : «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού Το 
Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους  
ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος,..» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι ο φορέας στον οποίο δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 2937/2001 και της από 27-7-2001 τριμερούς σύμβασης που 
υπογράφτηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε. παραχωρήθηκε 
το  αποκλειστικό  δικαίωμα  παροχής  υπηρεσιών  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  στις  περιοχές  που 
εκτείνεται η δραστηριότητά της όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 26 του εν λόγω Νόμου. 

Η Δημοτική Κοινότητα Θέρμης, του Δήμου Θέρμης ανήκει  στην περιοχή που η ΕΥΑΘ Α.Ε. 
παρέχει μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης. Διαθέτει πλήρες δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάστηκε 
σε διάφορα στάδια από την ΕΥΑΘ Α.Ε. με χρηματοδότηση της και κυρίως με χρηματοδότηση του 
πρώην Δήμου Θέρμης ο οποίος σε αντιστάθμισμα ανέλαβε και την εκμετάλλευση του δικτύου. Το 
κατασκευασθέν  δίκτυο  έχει  ως  τελικό  αποδέκτη  την  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Λυμάτων  που 
βρίσκεται στην περιοχή Σίνδου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.Δ.787/70 (ΦΕΚ 292Α) οι ιδιοκτήτες 
των  ακινήτων  που  βρίσκονται  στην  περιοχή  δραστηριότητας  της  ΕΥΑΘ  Α.Ε.  και  έχουν  τη 
δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης υποχρεούνται να καταβάλλουν στην ΕΥΑΘ Α.Ε. 
‘‘Δικαίωμα  Χρήσεως  Υπονόμων’’  το  ύψος  των  οποίων  καθορίζεται  με  ΚΥΑ  των  Υπουργών  που 
συνεποπτεύουν την ΕΥΑΘ Α.Ε.

Με το δεδομένο ότι η εκμετάλλευση των δικτύων αποχέτευσης, της Δημοτικής Κοινότητας 
Θέρμης,  εκχωρήθηκαν  από  τον  Δήμο  στην  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  –  Αποχέτευσης  του 
Δήμου Θέρμης (ΔΕΥΑ Θέρμης), τα σχετικά τιμολόγια της ΕΥΑΘ Α.Ε. εκδόθηκαν έπ’ ονόματι της και 
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οι  οφειλές  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  έχουν  διαμορφωθεί  για  τα  έτη  2010  και  2011  στο  ύψος  των 
410.973,75€ μαζί με το ΦΠΑ (195.108,75 + 215.865,00) ενώ για το έτος 2012 έχει διαμορφωθεί  
στο ποσό των 200.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Συνεπώς η συνολική οφειλή ανέρχεται σε 656.973,75€.

Με την με αριθμό 191/2012 απόφαση είχε εγκριθεί ο διακανονισμός των οφειλών για τα έτη 
2010 και 2011. Για το λόγο ότι έχει εκπνεύσει το έτος 2012 και οι οφειλές που αφορούν το 2012 
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί εκ νέου απόφαση για το διακανονισμό του 
συνόλου των οφειλών στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και αυτές του 2012.

Η αποπληρωμή της ληξιπρόθεσμης οφειλής ύψους 656.973,75€ με τον ΦΠΑ προτείνεται να 
γίνει με καταβολή του ποσού ύψους 56.973,75€ με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 
διακανονισμού των οφειλών, το δε υπολειπόμενο ποσό ύψους 600.000€ θα καταβληθεί σταδιακά σε 
ισόποσες δόσεις των 25.000€ εκάστη, την 15η ημέρα των είκοσι τεσσάρων επόμενων μηνών από 
της υπογραφής αυτού. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μιας δόσης καταργείται η παραπάνω ρύθμιση και 
αναβιώνει η αρχική οφειλή ύψους 656.973,75€ με το ΦΠΑ, ενώ τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί 
εν τω μεταξύ καταλογίζονται σε αυτήν, το δε υπολοιπόμενο ποσό θα εισπραχθεί εφάπαξ μέσω του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4 του 
αρθ. 25 του Ν. 2737/2001. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

Εγκρίνει τον διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προς την Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε.,  που  έχουν  σχέση  με  τη  χρήση  του  δικτύου  αποχέτευσης  από  τη  Δημοτική  Επιχείρηση 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης, το οποίο κατασκευάσθηκε  σε διάφορα στάδια από την ΕΥΑΘ Α.Ε. με 
χρηματοδότηση  της  και  με  συγχρηματοδότηση  του  πρώην  Δήμου  Θέρμης  ο  οποίος  σε 
αντιστάθμισμα ανέλαβε και την εκμετάλλευση του δικτύου,  οι οποίες ανέρχονται σε  656.973,75€ 
μαζί με το ΦΠΑ (195.108,75 + 215.865,00+246.000,00€) ως εξής: 

1. Αρχική καταβολή ποσού 56.973,75€.
2. Εξόφληση  του   υπολειπόμενου  ποσού  ύψους  600.000€  σε  εικοσιτέσσερις   (24) 

ισόποσες δόσεις των 25.000€.
3. Το  ποσό  της  δόσης  των  25.000€  θα  καταβάλλεται  την  15η ημέρα  των  είκοσι 

τεσσάρων  επόμενων  μηνών  από  την  υπογραφή  του  σχετικού  συμφωνητικού 
διακανονισμού.

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 10/22-01-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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