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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/30-11-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 286/2021 Θέμα:  «Ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  των 
πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»

Στη Θέρμη, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.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. 5815/26-11-2021 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 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Χατζηδημητρίου Φανή 

2. Δημητρίου Δημήτριος 2. Καρκατζίνος Νικόλαος

3.
Ιωσηφίδης Ιωάννης (συμμετείχε κατά 

τη συζήτηση του 1ου θέματος)
3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Λιόλιος Αντώνιος
6. Καρκαλή Μαρία
7. Παπαδάκη Αθηνά

8. Νταλακούδης Δημήτριος 
( αναπληρωματικό μέλος)

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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 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…».  Ομοίως, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο παρ. 2. Περ. θ) ‘όπως 

έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  με  το  άρθρο  3  του  Ν.  4483/17  «  Ειδικότερα  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο: ….θ) αποφασίζει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών  

της Δ.Ε.Υ.Α…». 

Ακολούθως ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με την γνωμοδότηση αριθμ. 4/2018 του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους τα Διοικητικά Συμβούλια των Δ.Ε.Υ.Α. έχουν αρμοδιότητα και διακριτική 

ευχέρεια  για  την έκδοση  αποφάσεως  ρύθμισης  ληξιπρόθεσμών οφειλών  πελατών  τους  και  η 

ρύθμιση αυτή δύναται να αφορά είτε το διακανονισμό των οφειλών, με τμηματική καταβολή τους 

σε  περισσότερες  δόσεις,  είτε  και  την  διαγραφή  μέρους  των  οφειλόμενων  τόκων  και 

ΑΔΑ: ΩΜΘ1ΟΛΖΛ-ΞΚΩ



προσαυξήσεων εκπρόθεσμού καταβολής, χωρίς πάντως, η απόφαση ρυθμίσεως να δύναται να 

περιλαμβάνει και τον περιορισμό ή τη διαγραφή οποιουδήποτε μέρους της κύριας οφειλής.

Στη συνέχεια είπε ότι λόγω της έντονης υγειονομικής και κατά συνέπεια οικονομικής κρίσης που 

καταλαμβάνει τη χώρα μας, παρατηρήθηκε ότι οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. δυσκολεύονται να 

καταβάλλουν  εφάπαξ  τις  οφειλές  τους  και  αυτό  φαίνεται  και  από  τη  συσσώρευση  των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προκειμένου αφενός μεν να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι στην 

αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και αφετέρου να αυξηθεί τόσο η ρευστότητα της 

επιχείρησης,  από  λογαριασμούς  ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης  που  καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες όσο και να μειωθούν οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προτείνεται ως 

ένα μέσο διευκόλυνσης και ΄λόγω της πανδημίας (COVID-19) η ρύθμιση αυτών των οφειλών με 

δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε δόσεις καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των οφειλόμενων 

προσαυξήσεων ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων. Επιπλέον πρόσθεσε ότι, με τις  ανωτέρω 

ενέργειες και την αύξηση της εισπραξιμότητας πιθανόν να μπορεί να καλυφθεί και ένα μέρος της 

αύξησης του κόστους της ενέργειας η οποία κατά την παρούσα έχει ανέλθει σε 40%. 

Συγκεκριμένα  πρότεινε τα κάτωθι:
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
1) Αν τα ποσά εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%).
2) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 2 έως 6 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις 
εκατό (85%).
3) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 7 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε 
τοις εκατό (75%).
4) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 13 έως 18 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις 
εκατό (65%). 
5) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 19 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις 
εκατό (50%). 

 Η απαλλαγή προσαυξήσεων θα διενεργείται μετά την τελευταία δόση ή την καταβολή του 
ποσού εφάπαξ.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η πληρωμή της 1ης δόσης η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30,00€ 

 Οι  δόσεις  να είναι  μηνιαίες  και  ισόποσες  και  δεν  δύναται  να  είναι  μικρότερες των 
30,00€
 Η  καθυστέρηση  καταβολής  δόσης  συνεπάγεται  την  επιβάρυνση  αυτής  με  μηνιαία 
προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να 
καταβληθεί.
 Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την 
καταβολή  της  τελευταίας  δόσης  για  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  δύο  (2) 
μηνών τότε καταργείται η ρύθμιση.
 Σε περίπτωση που καταργηθεί η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων και 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να 
προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση.

Στην  παρούσα  ρύθμιση  μπορούν  να  ενταχθούν  και  οι  έχοντες  απωλέσει  οποιαδήποτε  άλλη 
ρύθμιση ή θεωρούν ευνοϊκότερη την παρούσα από κάποια άλλη προγενέστερη.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προτείνεται να είναι από 
την 6η-12-2021 μέχρι και την 31η -01-2022.  

Επιπλέον,  μετά  την  λήξη  της  παραπάνω  ρύθμισης  προτείνεται  η  υιοθέτηση  ρύθμισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών (χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων) έως 24 μηνιαίες δόσεις άτοκα. Επίσης 
δεν δύναται η μηνιαία δόση να είναι  μικρότερη των 30,00€. Η παρούσα θα ισχύει  μέχρι την 
έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης και μετά τη λήξη αυτής.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα πρέπει το Δ.Σ της ΔΕΥΑΘ  να αποφασίσει, την έγκριση ρύθμισης 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών και τα καθορίσει τους όρους της ρύθμισης, έτσι 
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ώστε να δώσει την δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
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 

της Αν. Γεν. Διευθύντριας και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης με δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε δόσεις καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των 

οφειλόμενων προσαυξήσεων ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων ως κάτωθι:

1.1 Αν  τα  ποσά  εξοφληθούν  εφάπαξ,  με  απαλλαγή  προσαυξήσεων  κατά 

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

1.2 Αν τα ποσά εξοφληθούν σε  2 έως 6 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

1.3 Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 7 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

1.4 Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 13 έως 18 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). 

1.5 Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 19 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%). 

1.6 Η απαλλαγή προσαυξήσεων θα διενεργείται μετά την τελευταία δόση ή την 

καταβολή του ποσού εφάπαξ.

1.7 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η πληρωμή της 

1ης δόσης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30,00€.

1.8 Οι  δόσεις  θα  είναι  μηνιαίες  και  ισόποσες  και  δεν  δύναται  να  είναι 

μικρότερες των 30,00€.

1.9 Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης αυτή θα επιβαρύνεται με 

μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που 

όφειλε αυτή να καταβληθεί. 

1.1 Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την 

καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) 

μηνών τότε καταργείται η ρύθμιση.

1.2 Σε περίπτωση που καταργηθεί η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει 

να προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση.

2. Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι έχοντες απωλέσει οποιαδήποτε άλλη 

ρύθμιση ή θεωρούν ευνοϊκότερη την παρούσα από κάποια άλλη προγενέστερη.

3. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ως άνω ορίζεται 

από την 6η-12-2021 μέχρι και την 31η -01-2022. 

4. Μετά  την  ημερομηνία  λήξης  της  παραπάνω  ρύθμισης  δύναται  η  ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων,  έως 24 μηνιαίες δόσεις 

άτοκα.
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1.10 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση είναι  η 

πληρωμή της 1ης δόσης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30,00€.

1.11 Η μηνιαία δόση να είναι μικρότερη των 30,00€.

1.12 Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης, αυτή θα επιβαρύνεται 

με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που 

όφειλε αυτή να καταβληθεί. 

1.13 Εάν  ο  οφειλέτης  δεν  καταβάλλει  δύο  (2)  συνεχόμενες  δόσεις  ή 

καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

δύο (2) μηνών τότε καταργείται η ρύθμιση.

1.14 Σε περίπτωση που καταργηθεί  η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής 

των δόσεων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα 

ρύθμιση θα πρέπει να προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η 

πρώτη δόση.

1.15  Η παρούσα θα ισχύει μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης και 

μετά τη λήξη αυτής.

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26, απόφαση 286/30-11-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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