
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ 

6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της  Επιχείρησης 
45 
Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε το άρθρο 

48 του Κανονισµού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρµης» 

Στη Θέρµη και στην έδρα της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήµερα 16 Ιουνίου 
2014 ηµέρα Δευτέρα 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. 2024/12-06-2014 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 
6,δηλαδή 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 
2.  Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος)                          2. Τσολάκη Ελευθερία 
3.  Χρυσοχόου Παύλος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος 
4.  Λεµονάκη Χρύσα 4. Καρκατζίνος Νικόλαος 
5.  Αντωνιάδου Μαρία 5. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης 
6.  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 δύο 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 1o 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.-
Ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς δήµους- ορίζονται τα εξής: 

«1.Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως 
ακολούθως: 
Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των 
σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. 
Β) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθµίζονται ως 
ακολούθως: 
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 



β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 
προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100 ευρώ. 
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ µέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή 
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής και των προστίµων. 
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε 
απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής και των προστίµων. 
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων». 
Ο Πρόεδρος είπε στη συνέχεια ότι µε βάσει την παρ. 2 του άρθρου 51 της παρούσας ρύθµισης 
υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και πρότεινε σύµφωνα µε τον Κανονισµό ύδρευσης την υιοθέτηση 
της ρύθµισης κατά αναλογία και για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης προκειµένου 
αυτές να διευθετηθούν καθώς επίσης εκτός των ανωτέρω και την εφαρµογή των κάτωθι µε βάσει τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του ανωτέρω νόµου: 

1. Τη δυνατότητα καταβολής των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόµενων δόσεων 
ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη. 

2. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των 
υπολοίπων και επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες 
υπολογίζονται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ 
εκατοστιαίων µονάδων ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθµισης. 

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στη Δ.Ε.Υ.Α., το αργότερο 
εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

4. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθµιζόµενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιµων 
ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση και σε περίπτωση µη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της υποβολής νέας 
αίτησης. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των 
επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

5. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής 
κατά ποσοστό επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, ίσο 
µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων. 

6. Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να 
καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης 
δόσης. 

7. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της 
οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της 
είσπραξης του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, 
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
του ενός µήνα, 
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση. 

8. Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση δεν 
επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται. 

9. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή του ν. 4257/2014. 



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. 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 και ειδικότερα: 

Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των 
σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. 
Β) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθµίζονται ως 
ακολούθως: 
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 
β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 
προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100 ευρώ. 
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ µέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή 
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής και των προστίµων. 
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε 
απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής και των προστίµων. 
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων». 

 
2. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και 
ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

3. Δίνεται δυνατότητα καταβολής των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόµενων 
δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη. 

4. Οι δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των 
υπολοίπων και επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες 
υπολογίζονται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ 
εκατοστιαίων µονάδων ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθµισης. 

5. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στη Δ.Ε.Υ.Α., το αργότερο 
εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

6. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθµιζόµενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιµων 
ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση και σε περίπτωση µη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της υποβολής νέας 
αίτησης. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των 
επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

7. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής 
κατά ποσοστό επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, ίσο 
µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται. 

8. Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να 



καταβληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της επόµενης 
δόσης. 

9. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της 
οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της 
είσπραξης του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, 
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
του ενός µήνα, 
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση. 

10. Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση δεν 
επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται. 

11. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή του ν. 4257/2014  . 
 

     Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 75/16-06-2014 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 
                                                                                                   
 
 

                                                                                                 ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

--------------------------------------------------------------- 
 
Στη Θέρµη σήµερα την 17 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 η υπογεγραµµένη Κωστίκα Μαρία, 
Γραµµατέας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης την υπ’ αριθµ. 75/2014 Α.Δ.Σ. σχετικά µε :« Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε το 
άρθρο 48 του Κανονισµού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρµης». 

 

 

 

Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν : 
1.Μιχαηλίδη Νικόλαο  
2.Ζωντανού Μαρία 

 Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό. 
 
Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση     Οι µάρτυρες 
       1. 
 
 
 

   2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ     
----------------------------------------------- 
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ  
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531 
Πληροφορίες: κ. Κωστίκα Μαρία            


