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ΑΔΑ: Ψ877ΟΕΨ5-ΖΜΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 03/09-03-2021 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου).
Αριθμ. Απόφ. 41

Περίληψη: «Συζήτηση για την ρύθμιση οφειλών των
καταναλωτών με παροχές ύδρευσης κτηνοτροφικών μονάδων».

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα την 09η Μαρτίου 2021 και ημέρα Τρίτη συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ύστερα από την αριθμ. 893/05-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου του κ.
Ευάγγελου Μαυρικάκη που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) την 05/03/2021,
σε όλα τα μέλη τα οποία ενημερώθηκαν επίσης και τηλεφωνικά.
Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α΄55/1103-2020), άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών
κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19”,
παράγραφος 1 και την υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
όπως ισχύει σήμερα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (άρθρο 4 του Ν. 1069/1980),
δεδομένου ότι εκ των έντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
είναι παρόντα τα δέκα (10) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
Παρόντες
Μαυρικάκης Ευάγγελος

Απόντες
Αφορδακός Νικόλαος

Λεμπίδης Εμμανουήλ
Καρνιαδάκη Δέσποινα
Ορφανάκης Βασίλειος
Μηναδάκης Ιωάννης
Μαυρικάκης Μιχαήλ
Χαλκιαδάκη Ευτυχία
Γάλλου Μαρία - Ναυσικά
Παναγιωτάκης Βασίλειος
Μαρίνος Ιωάννης

Εισάγεται προς συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι με
αφορμή τα αιτήματα των καταναλωτών με παροχές ύδρευσης κτηνοτροφικών μονάδων,
υπάρχει αναγκαιότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. ώστε
να καταστεί δυνατή η είσπραξη τους αλλά και να διευκολυνθούν οι καταναλωτές να
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αποπληρώσουν τις οφειλές τους χωρίς επιπλέον επιβάρυνση τόκων από την ημερομηνία
του διακανονισμού έως την εξόφλησή του.
Α) Στην περίπτωση οφειλών που δημιουργήθηκαν από 01/01/2020 έως 31/12/2020
(διάστημα Πανδημίας), προτείνοντα τα παρακάτω :
1. Η ρύθμιση της οφειλής να γίνεται σε δόσεις (όσες θέλει ο καταναλωτής) και
εξόφληση έως 31/12/2022, με ελάχιστο ποσό δόσεως τα πενήντα (50,00€) ευρώ μηνιαίως.
2. Η πρώτη δόση της οφειλής να καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση
θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
3. Οι επόμενες δόσεις να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Η ρύθμιση της οφειλής να καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3)
συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:
 Την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα
στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και
 Την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Προϋπόθεση της ανωτέρω ρύθμισης θα είναι να πληρώνονται στο εξής οι τρέχοντες
λογαριασμοί.
5. Δεν εντάσσονται στο νέο διακανονισμό:
 Οφειλές που προκύπτουν από επιβολή προστίμου μετά από αποσφράγιση
υδρομέτρου, παράνομη σύνδεση ύδρευσης, παράνομη σύνδεση αποχέτευσης.
Β) Στην περίπτωση που οι οφειλές είχαν βεβαιωθεί έως 31/12/2019 δηλαδή οφειλές
προγενέστερων ετών, προτείνοντα τα παρακάτω :
1. Η ρύθμιση της οφειλής να γίνεται σε δόσεις (όσες θέλει ο καταναλωτής) και
εξόφληση έως 31/12/2021, με ελάχιστο ποσό δόσεως τα πενήντα (50,00€) ευρώ μηνιαίως.
2. Η πρώτη δόση της οφειλής να καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση
θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
3. Οι επόμενες δόσεις να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Η ρύθμιση της οφειλής να καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3)
συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:
 Την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα
στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και
 Την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Προϋπόθεση της ανωτέρω ρύθμισης είναι να πληρώνονται στο εξής οι τρέχοντες
λογαριασμοί.
5. Δεν εντάσσονται στο νέο διακανονισμό:
 Οφειλές που προκύπτουν από επιβολή προστίμου μετά από αποσφράγιση
υδρομέτρου, παράνομη σύνδεση ύδρευσης, παράνομη σύνδεση αποχέτευσης.
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή, έλαβε το λόγο και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή και τον Πρόεδρό του έχοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω,
μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα:

Την ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, ως εξής:
Α) Στην περίπτωση οφειλών που δημιουργήθηκαν από 01/01/2020 έως 31/12/2020
(διάστημα Πανδημίας).
1. Η ρύθμιση της οφειλής γίνεται σε δόσεις (όσες θέλει ο καταναλωτής) και εξόφληση

έως 31/12/2022, με ελάχιστο ποσό δόσεως τα πενήντα (50,00€) ευρώ μηνιαίως.
2. Η πρώτη δόση της οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση
θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
3. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3)
συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:
 Την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα
στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και
 Την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Προϋπόθεση της ανωτέρω ρύθμισης θα είναι να πληρώνονται στο εξής οι τρέχοντες
λογαριασμοί.
5. Δεν εντάσσονται στο νέο διακανονισμό:
 Οφειλές που προκύπτουν από επιβολή προστίμου μετά από αποσφράγιση
υδρομέτρου, παράνομη σύνδεση ύδρευσης, παράνομη σύνδεση αποχέτευσης.
Β) Στην περίπτωση που οι οφειλές είχαν βεβαιωθεί έως 31/12/2019 δηλαδή οφειλές
προγενέστερων ετών.
1. Η ρύθμιση της οφειλής γίνεται σε δόσεις (όσες θέλει ο καταναλωτής) και
εξόφληση έως 31/12/2021, με ελάχιστο ποσό δόσεως τα πενήντα (50,00€) ευρώ μηνιαίως.
2. Η πρώτη δόση της οφειλής καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση
θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
3. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3)
συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, με συνέπεια:

ΑΔΑ: Ψ877ΟΕΨ5-ΖΜΣ

 Την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα
στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και
 Την άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Προϋπόθεση της ανωτέρω ρύθμισης είναι να πληρώνονται στο εξής οι τρέχοντες
λογαριασμοί.
5. Δεν εντάσσονται στο νέο διακανονισμό:
 Οφειλές που προκύπτουν από επιβολή προστίμου μετά από αποσφράγιση
υδρομέτρου, παράνομη σύνδεση ύδρευσης, παράνομη σύνδεση αποχέτευσης.
Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται.
Άγιος Νικόλαος 09/03/2021

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λεμπίδης Εμμανουήλ

Αφορδακός Νικόλαος

Καρνιαδάκη Δέσποινα
Ορφανάκης Βασίλειος
Μηναδάκης Ιωάννης
Μαυρικάκης Μιχαήλ
Χαλκιαδάκη Ευτυχία
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γάλλου Μαρία - Ναυσικά
Παναγιωτάκης Βασίλειος
Μαρίνος Ιωάννης

