
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  11/29-05-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 125/2019 Θέμα: Υπαγωγή  οφειλετών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στον 

ν.4611/2019,  τεύχος  Α’73/17.5.2019,  ΜΕΡΟΣ  Γ  -  ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ προς Ο.Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ, Άρθρο 110-117.

 
Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 Μαΐου 

2019  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. 2454/23-05-2019 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Λεμονάκη Χρυσούλα

3. Δημητρίου Δημήτριος 3. Κουσούλης Γεώργιος
4. Σαμαράς Σωκράτης 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Χρυσοχόου Παύλος
6. Πιστέλας Ευστάθιος
7. Καλαμπίδης Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι βάσει των 

διατάξεων του άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,  

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.…».  και  σύμφωνα με το άρθρο 5 

παρ.  2  περ.  θ): Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:….  θ)  αποφασίζει  για  τη  ρύθμιση  

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 1 του Ν.1069/80  «…Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις  

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4  

του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), … και διέπονται από τους κανόνες της  

ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος,  

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α' 87)». Επιπλέον, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 170  του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων … 

αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι  το διοικητικό συμβούλιο  αυτών, το  

οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα  

όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου».

ΑΔΑ: 7Χ7ΡΟΛΖΛ-Μ3Ξ



Με τα άρθρα 110-117 του ν. 4611/2019 δίνεται η δυνατότητα « Οφειλές προς τους Δήμους 

και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από  

την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, …, να ρυθμίζονται …». Όμοια με την παρ.1 του άρθρου 

112 του ιδίου ως άνω νόμου: « Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια  

κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  

(ν.  3463/2006,  Α’  114).  Οι  αποφάσεις  για  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  δεν  εμπίπτουν  στους  

περιορισμούς  της  παραγράφου  6  του άρθρου  93  του  Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων  και  της  

παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι, επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 48 του Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  «..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» και πρότεινε στα μέλη την αναλογική εφαρμογή του Μέρους Γ’, άρθρων 

110-117 του ν.  4611/2019 που αφορά στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ο.Τ.Α.  και 

στους οφειλέτες  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Επίσης πρότεινε την εκχώρηση της αρμοδιότητας παροχής 

των διευκολύνσεων στην υπάλληλο κ. Ζωντανού Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Καταναλωτών 

και  Βεβαιώσεων Λογαριασμών και  κατά την απουσία  της  από  την υπάλληλο του Τμήματος  κ. 

Ανδρονικίδου Βαρβάρα .

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 αναλογική εφαρμογή του Μέρους Γ’, άρθρων  110-117 του ν. 4611/2019 που αφορά 

στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ο.Τ.Α. και  για τους οφειλέτες  της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης. 

2. Εγκρίνει  την  εκχώρηση  της  αρμοδιότητας  παροχής  των  διευκολύνσεων  (απόφαση 

υπαγωγής) στην υπάλληλο κ. Ζωντανού Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Καταναλωτών 

και Βεβαιώσεων Λογαριασμών και κατά την απουσία της στην υπάλληλο του Τμήματος κ. 

Ανδρονικίδου Βαρβάρα.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 125/29-05-2019

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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