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

Από  το  υπ’  αριθμ.  18/30-06-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 130/2020 Θέμα:   Μετάθεση  ημερομηνίας  των  ληφθέντων  μέτρων  στα 

πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19 βάσει της 

72/2020 απόφασης του Δ.Σ.

Στη  Θέρμη,  σήμερα  30  Ιουνίου  2020  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  08:30  π.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 2685/26-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Γαντάς Σπυρίδων

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Λιόλιος Αντώνιος 
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Κουσούλης Γεώργιος
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Καρκαλή Μαρία
7. Χατζηδημητρίου Φανή

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,  

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

επιχείρηση…».  

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, λόγω των έκτακτων καταστάσεων που βιώσαμε, εξαιτίας 

της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 και στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών, όχι μόνο 

υγειονομικών  αλλά  και  των  οικονομικών,  επιπτώσεων  που  επιφέρει,  κρίθηκε  ενδεδειγμένο  η 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να συνεισφέρει κατά το δυνατό στα μέτρα αντιμετώπισης αυτών των συνεπειών. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω λήφθηκε η με αριθμό 72.2020 απόφαση με την οποία το Δ.Σ. ενέκρινε:

ΑΔΑ: ΩΦΛΡΟΛΖΛ-ΦΩΝ



- την μη επιβολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς μέχρι την 30-06-2020 σε περίπτωση 

μη καταβολής.

- την μη  επιβολή  προσαύξησης  5%  σε  περίπτωση  μη  καταβολής  της  δόσης  του 

διακανονισμού μέχρι την 30-06-2020.

- την μη απώλεια  της  ρύθμισης  σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων διακανονισμού 

μέχρι την 30-06-2020. 

- την εφαρμογή  της  τροποποιημένης  τιμολογιακής  πολιτικής  (  αρ.  απ.  31/2020  )  στις 

βεβαιώσεις που θα προκύψουν μετά την 30-06-2020, εκτός της παρ. 1.4. της 31/2020 

Α.Δ.Σ.

Ακολούθως εισηγήθηκε την μετάθεση του χρόνου ισχύος της ανωτέρω 72/2020 απόφασης του 

Δ.Σ., λαμβάνοντας αφενός υπόψη ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την επιβίωση 

αφετέρου ότι οι δύσκολες συγκυρίες συνεχίζονται για πολλούς συμπολίτες μας.

Ο  Πρόεδρος  επιπρόσθετα  σημείωσε  ότι  στα  πλαίσια  της  κοινωνικής  πολιτικής  που  η  Δ.Ε.Υ.Α. 

ακολουθεί  η  ισχύς των μέτρων στα πλαίσια  αντιμετώπισης  των συνεπειών του COVID-19 που 

εγκρίθηκαν με την με αριθμό 72/2020 απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να  παραταθεί για επιπλέον 

δύο μήνες και πρότεινε αυτά να ισχύουν μέχρι την 30η /08/2020.

Ύστερα από τα παραπάνω 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  μετάθεση  του  χρόνου  ισχύος  των  μέτρων  που  λήφθηκαν στα  πλαίσια 

αντιμετώπισης  των  συνεπειών  του  COVID-19  βάσει  της  72/2020  απόφασης  του  Δ.Σ.  για 

επιπλέον δύο μήνες ήτοι μέχρι την 30-08-2020 και ειδικότερα:

 Εγκρίνει την μη επιβολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς μέχρι την 30-08-2020 σε 

περίπτωση μη καταβολής.

 Εγκρίνει την μη επιβολή προσαύξησης 5% σε περίπτωση μη καταβολής της δόσης του 

διακανονισμού μέχρι την 30-08-2020.

 Εγκρίνει  την μη  απώλεια  της  ρύθμισης  σε  περίπτωση  μη  καταβολής  των  δόσεων 

διακανονισμού  μέχρι την 30-08-2020. 

 Εγκρίνει την εφαρμογή της τροποποιημένης τιμολογιακής πολιτικής ( αρ. απ. 31/2020 ) 

στις  βεβαιώσεις  που θα προκύψουν μετά την 30-08-2020,  εκτός  της  παρ.  1.4.  της 

31/2020 Α.Δ.Σ.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 130/30-06-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΩΦΛΡΟΛΖΛ-ΦΩΝ
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