
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/02-03-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 50/2021 Θέμα:  «Διαγραφή  προσαυξήσεων  εκπροθέσμου  καταβολής 
ομάδας καταναλωτών με κωδικό 99»

Στη  Θέρμη,  σήμερα  2  Μαρτίου  2021  ημέρα  Τρίτη  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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

758/24-02-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά 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,  σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Ιωσηφίδης Ιωάννης

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Γαντάς Σπυρίδων

3. Λιόλιος Αντώνιος
4. Δημήτριου Δημήτριος
5. Καρκαλή Μαρία
6. Παπαδάκη Αθηνά

7. Νταλακούδης Δημήτριος 
( αναπληρωματικό μέλος)

8. Χατζηδημητρίου Φανή

9. Καπουσούζη Καραγιάννη 
Μαριάνθη

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 22ο  θέμα εκτός 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…»  και με  την  παρ  2  του  ιδίου  ως  άνω άρθρου  και  νόμου 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο::  θ)  αποφασίζει  για  τη  ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α. ..». 

Ομοίως σύμφωνα την με αριθμό 4/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ε’ 

Τμήμα)της  16ης  Ιανουαρίου  2018  συνεδρίασης  :  «Τα  Διοικητικά  συμβούλια  ΔΕΥΑ  έχουν 

αρμοδιότητα  και  διακριτική  ευχέρεια  για  την  έκδοση  αποφάσεως  ρυθμίσεως  ληξιπρόθεσμων  

οφειλών πελατών τους, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η είσπραξη των οφειλών αυτών 
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έχει, ήδη, ανατεθεί στις Δ.Ο.Υ . Η εν λόγω, όμως απόφαση ρυθμίσεως θα πρέπει να γίνεται με  

ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια, βάσει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή κανονισμού της  

ΔΕΥΑ, τα οποία ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής και το περιεχόμενο της ρυθμίσεως οφειλών  

πελατών, και δύναται να αφορά είτε το διακανονισμό των οφειλών, με τμηματική καταβολή τους  

σε περισσότερες δόσεις είτε και τη διαγραφή μέρους των οφειλόμενων τόκων και προσαυξήσεων  

εκπροθέσμου καταβολής, χωρίς, πάντως η απόφαση ρυθμίσεως να δύναται να περιλαμβάνει και  

τον περιορισμό ή τη διαγραφή οποιουδήποτε μέρους της κύριας οφειλής.» 

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Καταναλωτών 

και Βεβαιώσεων Λογαριασμών η οποία εισηγείται τη «διαγραφή των τόκων – προσαυξήσεων ποσού 

53.136€  που  αφορά  αυτή  την  ομάδα  καταναλωτών1.  Η  σημερινή  συνολική  οφειλή  των 

καταναλωτών με κωδικό 99…ανέρχεται στο ποσό των 84.852,08 (τόκοι και κεφάλαιο) και αφορά  

170 καταναλωτές. Οι  οφειλές  αυτές  ήταν  βεβαιωμένες  στην οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου 

Θέρμης πριν την σύσταση της ΔΕΥΑ Θέρμης το 2007(αρχικό ποσό βεβαίωσης 31.716,03€). Με την  

σύσταση της ΔΕΥΑ δεν μεταφέρθηκαν στην καρτέλα  του αντίστοιχου καταναλωτή (δεν έγινε  

συγχώνευση καρτελών καταναλωτών-διασταύρωση στοιχείων) στο νέο λογιστικό πρόγραμμα που  

η νεοσυσταθείσα ΔΕΥΑ προμηθεύτηκε, γιατί δεν υπήρχε συμβατότητα  των δυο προγραμμάτων  με  

αποτέλεσμα oι  καταναλωτές να μην  έχουν ενημερωθεί από την ΔΕΥΑ για την οφειλή τους αυτή .  

Καθότι έχει παρέλθει πενταετία  χωρίς όχληση από την ΔΕΥΑ για τις επιβαλλόμενες προσαυξήσεις,  

για  την  αποφυγή  αντεγκλήσεων  με  τους  καταναλωτές  και  στα  πλαίσια  της  καλής  πίστης  

προκειμένου να δοθεί κίνητρο  για την εξόφληση της κύριας οφειλής, προτείνεται η διαγραφή των 

προσαυξήσεων για την συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών με κωδικό 99». 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις κείμενες διατάξεις κάλεσε το Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά.

Το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Δημήτριος κατά την τοποθέτηση του συμφώνησε με την 

πρόταση  αρκεί  να  ορισθεί  μία  συγκεκριμένη  ημερομηνία  μέχρι  την  οποία  θα  μπορούν  οι 

καταναλωτές να προβαίνουν στην εξόφληση μόνο της κύριας οφειλής. 

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 διαγραφή των τόκων – προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, ποσού 53.136€, 
που  αφορά στην  ομάδα  καταναλωτών  με  κωδικό  99…και  την  καταβολή  μόνο  της  κύριας 
οφειλής( κεφαλαίου). 

2. Η  ανωτέρω  διαγραφή  θα  διενεργείται  μόνο  μετά  από  την  εφάπαξ  εξόφληση  της  κύριας 
οφειλής(  κεφαλαίου).  και  κατόπιν  αίτησης  των  καταναλωτών  η  οποία  θα  υποβάλλεται 
αυτοπρόσωπα ή κατ εξουσιοδότηση στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. .

3. Εγκρίνει την εφάπαξ εξόφληση, από τους καταναλωτές ( με κωδι

1 Καταναλωτές της ομαδας 99…
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4. κό 99…) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, της κύριας οφειλής τους (κεφαλαίου)και την κατά συνέπεια 
διαγραφή των προσαυξήσεων μέχρι την 30-12-2021.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4, απόφαση 50/02-03-2021
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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