
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/13-05-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 71/2015 Θέμα:  «Λήψη  σχετικής  απόφασης  αναφορικά  με  τη 
δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4321/2015.».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 13 

Μαΐου  2015 ημέρα Τετάρτη 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. 1241/08-05-2015 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. Λεμονάκη Χρυσούλα
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Καλαμπίδης Δημήτριος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Καραμβαλάση Γεωργία
4. Σαμαράς Σωκράτης (Αναπληρωματικό Μέλος)
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
7. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης 
8.  Ευθυμιάδης Ευθύμιος
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  1o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80: «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου 

αυτού»  παρ1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  διαχειρίζεται  την  

περιουσίαν  και  τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί  παντός αφορώντος την επιχείρησιν  

θέματος,…»

Στη  συνέχεια  ενημέρωσε  τα  μέλη  και  είπε  ότι,  την  5η-5-2015  εκδόθηκε  από  το 

Υπουργείο Εσωτερικών η με αριθμό 15310 εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία « Αναφορικά με 

την εφαρμογή του Πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α’/21-3- 2015), στη παρ. 4 

του αρ. 1 του οποίου περιλαμβάνεται διάταξη για τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού  καθώς  και  τα  νομικά  πρόσωπα  αυτών,  σημειώνουμε  ότι,  εφόσον  δεν ορίζεται 

ειδικότερα,  την αρμοδιότητα για την υπαγωγή σε πρόγραμμα της ρύθμισης έχουν τα 
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όργανα  των  Ο.Τ.Α.  και  των  νομικών  τους  προσώπων όπως  αυτά  ορίζονται  από  τις  

ισχύουσες διατάξεις για παροχή διευκολύνσεων σε οφειλέτες» 

Ομοίως με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για 

την επανεκκίνηση της οικονομίας» ισχύει:  «  Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται 

επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών,..».

Στη  συνέχεια,  είπε  στα  μέλη  ότι  λόγω  των  ανωτέρω  κρίνεται  αναγκαίο  να  ληφθεί 

σχετική  απόφαση εφαρμογής  των  διατάξεων  του  ν.  4321/2015,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο 

Κεφάλαιο  Πρώτο  του  ανωτέρω  νόμου  «Ρύθμιση  Ληξιπρόθεσμων  Οφειλών  στη 

Φορολογική Διοίκηση» από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Επιπλέον, η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ καθώς η Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης εφάρμοσε τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου από την 14η -4-2015 καθώς αφενός δεν 

αναφερόταν ρητά στον ανωτέρω νόμο(4321/21-03-2015) κατά την έκδοση του η υποχρέωση 

λήψης  σχετικής  απόφασης  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  νομικού  προσώπου  αφετέρου  σε 

διατάξεις  προγενέστερου  νόμου  που  αφορούσε  ρύθμιση  οφειλών  (4304/14  (ΦΕΚ 

234/23.10.2014  τεύχος  Α’):  Έλεγχος  των  οικονομικών  και  πολιτικών  κομμάτων  και  των 

αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις)αναφερόταν 

συγκεκριμένα  στη  λήψη  σχετικής  απόφασης  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο «άρθρο  25  1. 

Οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες έχουν  

καταστεί  ληξιπρόθεσμες  έως  τις  30.9.2014,  δύνανται  να  ρυθμίζονται,  κατόπιν  έκδοσης  

σχετικής απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός  

των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής, τα ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόμενες  

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία  

δεν ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο» γινόταν ρητή αναφορά στη λήψη σχετικής απόφασης από τη 

Διοίκηση. Πλέον δε όλων, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και πιέσεις των πολιτών για ένταξη σε 

ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ως εκ τούτου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εφήρμοσε τις 

διατάξεις του νόμου.

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, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την  υπαγωγή  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στο  πρόγραμμα ρύθμισης  οφειλών  των 

καταναλωτών της, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4321/2015,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο  Κεφάλαιο  Πρώτο  του  ανωτέρω νόμου  «Ρύθμιση 

Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση». Η παρούσα απόφαση ισχύει και 

αναδρομικά ήτοι από την 14η-4-2015.

Μειοψήφησε ο κ. Ευθυμιάδης Ευθύμιος ψηφίζοντας λευκό.       
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 71/13-05-2015
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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