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ΑΑ ΠΠ ΟΟ  ΠΠ ΑΑ  ΜΜ ΑΑ   
 

    Από το πρακτικό της αριθ. 01/09-02-2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 

 

Αριθμός Απόφασης  05/2015 
 

ΘΕΜΑ: υζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών.   
 

    Στο  Κιάτο  και στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 

2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή  

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 112/03-02-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν. 1069/1980. 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 7. Ήτοι: 
 

     ΠΑΡΟΝΣΑ                                                      ΑΠΟΝΣΑ 

1) Σταματόπουλος Σπυρίδων                                           –                                                            

2) Θελερίτης Γεώργιος 

3) Ζάρκος Δημήτριος                            

4) Σαρχάνης Κωνσταντίνος 

5) Μπόμπολας Ιωάννης 

6) Κουτσούκος Αναστάσιος 

7) Χριστοδούλου Παναγιώτης       
     
 

Θέμα 4ο    
 

    Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑ Σικυωνίων κ. Νίκας Παναγιώτης, εισηγούμενος το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης περί: «Συζήτησης και λήψης απόφασης για παράταση ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών», υπενθύμισε στο Δ.Σ. την υπ’ αριθ. 47/2014 Α.Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΣ περί: «Συζήτησης και λήψης απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» 

(ΑΔΑ:ΩΚΝ5ΟΕΚΠ-Ε94), σύμφωνα με την οποία ψηφίστηκε σχετικό σχέδιο ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς διευκόλυνση των καταναλωτών της Επιχείρησης, εν 

μέσω οικονομικής κρίσης. 
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    Τελειώνοντας την εισήγησή του ο κ. Νίκας είπε ότι η προθεσμία υπαγωγής στην 

συγκεκριμένη ρύθμιση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλοί 

καταναλωτές που επιθυμούν να ενταχθούν στον εν λόγω διακανονισμό και ζήτησε 

την παράτασή του. 

    Αμέσως μετά την εισήγηση του Δ/ντή, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιχείρησης  

κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων και πρότεινε στο Σώμα την παράταση της ρύθμισης των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση έως και την 31η Μαρτίου 2015. 

    Επιπλέον πρότεινε, στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος οφειλέτης δεν προσέλθει 

έγκαιρα στην ΔΕΥΑΣ να κάνει διακανονισμό της οφειλής του, η Υπηρεσία να 

προβαίνει σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου του και η οφειλή να 

αποστέλλεται για βεβαίωση στην Δ.Ο.Υ..  

    Τέλος, κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

    Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω 

εκτεθέντα 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
 

 Την παράταση της ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών της 

ΔΕΥΑ Σικυωνίων (όπως αυτή αποφασίστηκε στην υπ’ αριθ. 47/2014 Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων περί: «Συζήτησης και λήψης απόφασης για ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών» (ΑΔΑ:ΩΚΝ5ΟΕΚΠ-Ε94)) έως και την 31η Μαρτίου 2015.  
 

 Ψηφίζει τις κατωτέρω ρυθμίσεις, που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 

διευκόλυνση των καταναλωτών στην ΔΕΥΑΣ: 

1. α) Εφάπαξ πληρωμή με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις. 

β) Από 2 – 12 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από τις προσαυξήσεις. 

γ) Από 13 – 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις προσαυξήσεις. 

δ) Από 25 – 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70% από τις προσαυξήσεις. 

ε) Από 37 –  48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις προσαυξήσεις. 

 στ) Από 49  –  60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 25% από τις προσαυξήσεις. 

2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στη 

ΔΕΥΑΣ μέχρι 31-03-2015. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι διαφορετικός από τον 

ιδιοκτήτη το αίτημα θα υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη. 

3. Ο πίνακας διακανονισμού που ορίζει το ποσό της δόσης και την καταληκτική 

ημερομηνία καταβολής καταρτίζεται εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της 

αίτησης. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την 

ημερομηνία υπογραφής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες 

δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επομένων μηνών, 

χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

4. Η ρύθμιση καταργείται, με συνέπεια την άμεση πληρωμή του υπολοίπου της 

οφειλής σύμφωνα με τον αρχικό πίνακα διακανονισμού και την άμεση επιδίωξη 

της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα 

εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα πέραν της μίας (1) δόσης της ρύθμισης. 

β) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής του στη 

ρύθμιση και μετά. 

5. Ελάχιστη καταβολή δόσης 50€.           
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 Στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος οφειλέτης καταναλωτής δεν προσέλθει 

έγκαιρα στην ΔΕΥΑΣ να κάνει ρύθμιση στην ληξιπρόθεσμη οφειλή του, η 

Υπηρεσία θα προβεί σε άμεση διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου του και η 

οφειλή θα αποσταλλεί για βεβαίωση στην Δ.Ο.Υ.. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  05/2015. 

υντάχθηκε και υπογράφεται. 
   

         Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα μέλη 

1) Θελερίτης Γεώργιος  

2) Ζάρκος Δημήτριος  

3) Σαρχάνης Κωνσταντίνος  

     Σταματόπουλος Σπυρίδων                                                       4) Μπόμπολας Ιωάννης 

                                                                                                             5) Κουτσούκος Αναστάσιος 

                                                                                                             6) Χριστοδούλου Παναγιώτης   
 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Πρακτικό 

Κιάτο 10-02-2015 

Ο Πρόεδρος 

 
 

Σταματόπουλος Σπυρίδων 
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