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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  3/10-03-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 39/2015 Θέμα:  «Ορισμός  πλήθους  ληξιπρόθεσμων  οφειλών 

καταναλωτή για την αποστολή αυτών στις αρμόδιες ΔΥΟ προς 
είσπραξη».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 
Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.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. 556/05-03-2015 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Αναγνώστου Πασχάλης
7. Κεσίδη Αναστασία
8. 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 5o 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,..» 

Με την με αριθμό 31/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η 
υποβολή  σχετικού  αιτήματος  στο  Υπουργείο  Οικονομίας  και  Οικονομικών  προκειμένου  στην 
ανάθεση είσπραξης των εκπρόθεσμών οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Το αίτημα αφορούσε την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 2.000,00€.
Η γενική γραμματεία εσόδων με Την αριθμό πρωτ. ΔΕΙΣΑ 1168261 εξ. 18/12/2014 απόφαση 

της,  ανέθεσε στις αρμόδιες ΔΟΥ τη δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων με προμήθεια επί 
των εισπραχθέντων 10%.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  ως  κριτήριο  για  την  αποστολή  των  ληξιπρόθεσμων 
οφειλών  στις  αρμόδιες  Δ.Ο.Υ.  να  οριστεί  συγκεκριμένο  πλήθος  λογαριασμών  οι  οποίοι  να 
ανέρχονται  αθροιστικά  στις  2.000,00€,  καθώς  υπάρχει  πιθανότητα  εξόφλησης  κάποιου 
λογαριασμού ο οποίος να ανέρχεται  μεν στις  2.000,00€ αλλά να μην είναι  ληξιπρόθεσμος για 
αρκετό χρονικό διάστημα ( π.χ. ένα τετράμηνο) και αυτός να έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο 
οφειλών προς είσπραξη από τη Δ.Ο.Υ., ενώ ο καταναλωτής οφειλέτης να θελήσει να τον εξοφλήσει 
στο μεταξύ στα ταμεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. Όπως είναι εμφανές μια τέτοια κατάσταση θα οδηγούσε σε 
ταλαιπωρία των καταναλωτών οι οποίοι λόγω κάποιου πρόσκαιρου λόγου δεν στάθηκαν συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους αλλά και σε επιπλέον έξοδα της επιχείρησης όπως η προμήθεια είσπραξης 
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(10%). Προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις, ο Πρόεδρος πρότεινε το πλήθος των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα αποστέλλονται για είσπραξη στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να είναι τρεις 
(3) λογαριασμοί (ήτοι 3 τετράμηνα) οι οποίοι αθροιστικά θα δίνουν αποτέλεσμα 2.000,00€.
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 παραπάνω διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α
1. Ορίζει  ως  κριτήριο  αποστολής  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  προς  τις 

αρμόδιες Δ.Ο.Υ για είσπραξη, με προμήθεια 10% επί των εισπραχθέντων,  αυτές τις οφειλές 
οι οποίες προέρχονται από τρεις (3) λογαριασμούς ύδρευσης (πλήθος λογαριασμών τρεις) 
και οι οποίοι αθροιστικά ανέρχονται στις 2.000,00€. 

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ κ. Παπαδόπουλος Αριστοτέλης εκπρόσωπος των Εμπόρων 
Καταστηματαρχών Δήμου Θέρμης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 39/10-03-2015
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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