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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  13/07-08-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 121/2014 Θέμα: «Παράταση ρύθμισης αναφορικά με την με 

αριθμό  75/2014  Α.Δ.Σ.  όπως  αυτή  έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  7 
Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.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. 2771/07-08-2014 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 
7 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Χρυσοχόου Παύλος 2. Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

4
.

Χριστοφόρου Γεώργιος 4. Τσολάκη Ελευθερία

5
.

Λεμονάκη Χρύσα

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Κεσίδη Αναστασία

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο…  διαχειρίζεται  την 
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….».

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού Ύδρευσης -Πόροι, έσοδα, διάφορες χρεώσεις και  
εισπράξεις αυτών, «….Δύναται με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης να εφαρμόζονται  από την  
επιχείρηση  οι  κατά  καιρούς  εκδιδόμενες  αποφάσεις  Υπουργείων  που  αφορούν  διακανονισμό  –  
ρύθμιση εκπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους  και για τις δικές της εκπρόθεσμες οφειλές».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4257/2014 -Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών-  και  την  με  αριθμό  36/2014  εγκύκλιο  του  Υπ.  Εσωτ. 
καθορίστηκε η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους.

Με την με αριθμό 75/2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμό 103/2014 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει  εγκρίθηκε η υιοθέτηση της ρύθμισης του άρθρου 51 του ν. 
4257/2014-Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών-κατά αναλογία και για τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού Ύδρευσης 
προκειμένου αυτές να διευθετηθούν.

Με την παράγραφο 11 της με αριθμό 75/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 
ότι «Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή του ν. 4257/2014».

ΑΔΑ: Β2Β7ΟΛΖΛ-ΠΤΒ



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 3 « Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή 
στη  ρύθμιση  υποβάλλεται  στον  οικείο  Δήμο,  το  αργότερο  εντός  τεσσάρων  (4)  μηνών  από  τη  
δημοσίευση του παρόντος νόμου» ήτοι μέχρι την 14η -08-2014. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι,  για  το  λόγο  ότι  η  σχετική  75/2014  απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου, υιοθέτησης της ρύθμισης του άρθρου 51 του ν. 4257/2014, λήφθηκε την 
16η-06-2014(ήτοι  δύο  μήνες  αργότερα  από  την  ψήφιση  του  σχετικού  νόμου  προκειμένου  να 
διερευνηθεί  η  δυνατότητα  υιοθέτησης  της)  και  υπάρχει  σημαντική  ανταπόκριση  των  πολιτών 
προκειμένου να ενταχθούν στην ρύθμιση προτείνεται η παράταση του χρόνου ένταξης στη ρύθμιση 
για δύο τουλάχιστον επιπλέον μήνες ήτοι μέχρι την 16η-10-2014 ώστε να ισχύει  η τετραμηνιαία 
διάρκεια εφαρμογής της ρύθμισης και στην περίπτωση που δοθεί επιπλέον παράταση από το αρμόδιο 
Υπουργείο να ισχύσει η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων που θα θέσει η αρμόδια αρχή.

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

Το Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά από  διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Εγκρίνει την παράταση χρόνου υποβολής των αιτήσεων που αφορά την με αριθμό 75/2014 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με την  υιοθέτηση της ρύθμισης 
του άρθρου 51 του ν. 4257/2014-Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών-
κατά αναλογία και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σύμφωνα με το άρθρο 
48 του Κανονισμού Ύδρευσης προκειμένου αυτές να διευθετηθούν.

2. Ορίζει ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση 
την 16η-10-2014 ώστε  να  ισχύει  η  τετραμηνιαία  διάρκεια  εφαρμογής  της  ρύθμισης.  Στην 
περίπτωση που εντός του ανώτερου χρόνου δοθεί παράταση από το αρμόδιο Υπουργείο και 
είναι ανώτερη της παρούσης θα ισχύει αυτή του αρμόδιου Υπουργείου. Στην περίπτωση που 
δοθεί παράταση και είναι συνέχεια της δοθείσης θα ισχύει και η παράταση που θα δοθεί από 
το αρμόδιο Υπουργείο.    

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 121/07-08-2014
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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