
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  9/21-07-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 96/2015 Θέμα:  «Μη  επιβολή  προσαυξήσεων  σε  ληξιπρόθεσμους 

λογαριασμούς λόγω Τραπεζικής Αργίας».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 21 

Ιουλίου  2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.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. 2767/17-07-2015 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 εννιά  (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Αναγνώστου Πασχάλης
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Καραμβαλάση Γεωργία
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  2o 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, σύμφωνα με την από 28η /06/2015 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ 65) όπως αυτή παρατάθηκε και ισχύει με τις από 

30/6/2015  &  17/7/2015  Πράξεις  Νομοθ.  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  66/  Α’  &   ΦΕΚ  79/  Α’ 

αντίστοιχα ) που αφορά στην Τραπεζική Αργία αναφέρεται στην παρ. 5 αυτής: «Δεν θα 

οφείλεται  τόκος  υπερημερίας  για  τη  διάρκεια  της  τραπεζικής  αργίας  σε  ό,τι  αφορά  

απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της».

Ομοίως σύμφωνα με την ΠΟΛ 1136/30.06.2015 (ΦΕΚ 1301/30.06.2015 τεύχος Β’) 

«Παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της από 28 Ιουνίου 2015  
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τραπεζικής  αργίας  οι  προθεσμίες  καταβολής  των  βεβαιωμένων  στη  Φορολογική  Διοίκηση  

οφειλών. 'Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων  

ρυθμίσεων/διευκολύνσεων  τμηματικής  καταβολής  βεβαιωμένων  οφειλών  στη  Φορολογική 

Διοίκηση»

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

σχετική απόφαση για την μη επιβολή τόκων υπερημερίας (προσαυξήσεων) σε λογαριασμούς 

που καθίστανται απαιτητοί κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και μέχρι τρεις μέρες από 

τη λήξη της. Ομοίως μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής 

των  δόσεων  ρυθμίσεων/διευκολύνσεων  τμηματικής  καταβολής  βεβαιωμένων  οφειλών 

σύμφωνα με την με αριθμό 71/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  μη  επιβολή  τόκων  υπερημερίας  (προσαυξήσεων)  σε  λογαριασμούς  που 

καθίστανται απαιτητοί κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας σύμφωνα με τις από 30/6/2015 & 

17/7/2015 Πράξεις Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 66/ Α’ &  ΦΕΚ 79/ Α’ αντίστοιχα ) και μέχρι τρεις 

μέρες  από  τη  λήξη  της  όπως  αυτή  ορισθεί  με  έκδοση  σχετικής  Π.Ν.Π..  Ομοίως  μέχρι  την  ίδια 

ημερομηνία  παρατείνονται  και  οι  προθεσμίες  καταβολής  των  δόσεων  ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με την με αριθμό 71/2015 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 96/21-07-2015

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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