
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/07-09-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 218/2021 Θέμα:: «Λήψη σχετικής απόφασης για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4764/2020 όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις διατάξεις του ν. 4807/2021 και ισχύει, περί ρύθμισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Στη Θέρμη, σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 4169/07-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο χωριστά βάσει  των διατάξεων  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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Κουσούλης Γεώργιος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Γαντάς Σπυρίδων 3.
4. Παπαδάκη Αθηνά 4.
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Ιωσηφίδης Ιωάννης
8. Λιόλιος Αντώνιος
9. 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 Αν. Γενική Διευθύντρια το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «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 με την περ. θ) 

της παρ. 2 «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… θ) αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.»

Στη  συνέχεια  η  Αναπλ.  Γενική  Διευθύντρια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  από  25-08-2021 

εισήγηση  της  Προϊσταμένης  του  Τμήματος  Καταναλωτών  σύμφωνα  με  την  οποία:  «Έχοντας 

υπόψη το ψηφισθέν νομοσχέδιο 4764/2020 του οποίου τα άρθρα 165 και 166 τροποποιήθηκαν  

με το νομοσχέδιο 4807/2021 και τα  άρθρα 35 και 36 ,

ΑΔΑ: 6ΒΜ6ΟΛΖΛ-ΑΕΗ



Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - Πεδίο εφαρμογής

1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν  

βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς 

τους  δήμους  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  που  κατέστησαν  ληξιπρόθεσμες,  

συμπεριλαμβανομένων  των  απωλειών  ρυθμίσεων,  από  15.2.2020  έως  τη  δημοσίευση  του  

παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία  

του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να  

πραγματοποιείται  με  απαλλαγή  κατά  ποσοστό  από  τις  κατά  ΚΕΔΕ  προσαυξήσεις  και  τόκους  

εκπρόθεσμης  καταβολής,  καθώς  και  από  τα  πρόστιμα  λόγω  εκπρόθεσμης  υποβολής  ή  μη  

υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των  

προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του  

άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα  

φυσικά  πρόσωπα  και  όσα  νομικά  πρόσωπα  έχουν  υποστεί  οικονομικές  επιπτώσεις  από  την  

πανδημία του κορωνοϊού COVID19. …...

2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές, που κατά την ημερομηνία  

υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε 

προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια  

των ευεργετημάτων  της προηγούμενης  ρύθμισης  και  χωρίς  η υπαγωγή τους να συνεπάγεται  

επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική  

αμφισβήτηση  σε  οποιονδήποτε  βαθμό,  εφόσον,  στην  τελευταία  περίπτωση,  ο  οφειλέτης  

παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί  

και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το  

αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του  

δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.

3. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν  

υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

4. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς  

την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, …» και προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης για 

την « ..εφαρμογή του ανωτέρω νόμου καθώς και των αναλυτικών οδηγιών που μας εστάλησαν  

με την Εγκύκλιο 474/21-7-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις οφειλές των καταναλωτών  

της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

Η Αν. Γενική Διευθύντρια έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγήθηκε την υιοθέτηση των μέτρων για 

την ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. καθώς αφενός παρέχει διευκολύνσεις 

στους οφειλέτες λόγω της υγειονομικής κρίσης αφετέρου είναι πιθανά ένα μέσο βελτίωσης της 

εισπραξιμότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και 

τις διατάξεις του  Ν. 1069/80  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
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1. Εγκρίνει την υιοθέτηση των μέτρων για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 

καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4807/2021 και όπως αυτά 

αναλύονται στην σχετική με αριθμό 474/21-7-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

2. Εντέλλει το Τμήμα Καταναλωτών για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων προκειμένου 

στη  ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των  καταναλωτών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  που 

εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων.

3. Εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη του Τμήματος Καταναλωτών για την έγκριση ένταξης των 

σχετικών αιτημάτων στις ανωτέρω ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20, απόφαση 218/07-09-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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