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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της αριθ. 30/2021 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης  
 
Αριθμός Απόφασης: 384/2021 

   
ΘΕΜΑ: Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών με διακανονισμό. 
           

Στην Ασπροβάλτα σήμερα την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε μικτή συνεδρίαση  (δια ζώσης και με 
τηλεδιάσκεψη) το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αριθ. 6728/25-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ/κού Συμβουλίου, που επιδόθηκε κανονικά σε όλους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του 
Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα 
του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020, της ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ οικ.71342/06-
11-2020 καθώς και των υπ’ αριθμ. 163/33282/29-05-2020, 426/77233/13-11-2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/05-07-2021 και 643 (α.π.6947/24-09-2021) εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα  
και τα δέκα (10), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

 
Ώρα έναρξης συνεδρίασης:  11:00 
Ώρα λήξης συνεδρίασης:      13:00 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Λεμονίδου Αλεξάνδρα για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 

 

            

 
 
                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
δια ζώσης 

1. ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 
2. ΜΑΛΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δ.Σ.) 
3. ΣΕΡΑΜΠΙΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4. ΚΑΛΙΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
5. ΣΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  
6. ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αποχώρησε κατά 

τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος της 
Η.Δ.) 

7. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΦΑΝΗ  
 

με τηλεδιάσκεψη 
8. ΛΑΖΑΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗ  
9. ΔΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.) 

10. ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

2. ΔΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.) 

3. ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αποχώρησε κατά 

τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος της 

Η.Δ.) 
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 O Πρόεδρος του Δ/κου Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2, υποπαρ.θ του Ν.4483/17 :Το άρθρο 5 του ν. 1069/1980 
αντικαθίσταται ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο …. θ) αποφασίζει για τη ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της Δ.Ε.Υ.Α., 
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 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμού καταβολής, χωρίς πάντως, η απόφαση ρυθμίσεως να 
δύναται να περιλαμβάνει και τον περιορισμό ή τη διαγραφή οποιουδήποτε μέρους της 
κύριας οφειλής. 
Λόγω όμως της έντονης οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της πανδημίας του 
κορωνοϊού,  οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Β. δυσκολεύονται να καταβάλλουν εφάπαξ τις 
οφειλές τους και αυτό φαίνεται από την μείωση της εισπραξιμότητας στα ταμεία. 
Προκειμένου αφενός μεν να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι στην αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και αφετέρου να αυξηθεί η ρευστότητα της επιχείρησης, 
προτείνω οφειλές από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης που καθίστανται 
ληξιπρόθεσμες, να μπορούν να ρυθμιστούν και να εξοφληθούν με δυνατότητα τμηματικής 
καταβολής σε δόσεις καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των οφειλόμενων προσαυξήσεων 
ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων. 
Έπειτα κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου, το άρθρο 5 του Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του 
Ν.4483/2017, την γνωμοδότηση αριθμ. 4/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 28.02.2022, με διακανονισμό με τους 
εξής όρους και προϋποθέσεις: 
 

 
Α.   Σε περίπτωση που είναι ο πρώτος διακανονισμός ή υπήρξε στο παρελθόν μόνο 

ένας διακανονισμός και δεν τηρήθηκε 

– Απαιτείται προκαταβολή 10% του ποσού των οφειλών που αφορούν οικιακό και 

κτηνοτροφικό τιμολόγιο και το 15% του ποσού των οφειλών που αφορούν λοιπά τιμολόγια. 

Οφειλές συνολικού ποσού Μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων 
έως 

από      100,00 €   έως         500,00€ 17 

από      500,01 €   έως      1.000,00€ 30 

από   1.000,01 €   έως      2.500,00€ 50 

από   2.500,01 €   έως      3.500,00€ 60 

ποσά μεγαλύτερα των      3.500,00€ 100 

 

Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από         100,00€   έως  1.000,00€      τα      30€ 

Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από       1.000,01€   έως  2.500,00€     τα      50€ 

Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση από       2.500,01€   έως  3.500,00€     τα      60€ 

Ελάχιστο ποσό δόσης για ρύθμιση για ποσά μεγαλύτερα των 3.500,00€    τα      80€ 
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Β. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ήδη δύο ή τρεις διακανονισμοί που δεν 
τηρήθηκαν, 
– Απαιτείται προκαταβολή 20% του ποσού των οφειλών που αφορούν οικιακό και 
κτηνοτροφικό τιμολόγιο και το 30 % του ποσού των οφειλών που αφορούν λοιπά 
τιμολόγια. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου. 
Γ. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί ήδη τέσσερις ή περισσότεροι 
διακανονισμοί που δεν τηρήθηκαν, 
– Απαιτείται προκαταβολή 25% του ποσού των οφειλών που αφορούν οικιακό και 
κτηνοτροφικό τιμολόγιο και το 40 % του ποσού των οφειλών που αφορούν λοιπά 
τιμολόγια. Εξαιρούνται οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου. 
Στον αριθμό των διακανονισμών που δεν τηρήθηκαν, σε όλες τις περιπτώσεις, δεν 
προσμετρούνται αυτοί που απωλέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των 
περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού από τον  Μάρτιο 2020 
έως τον Μάιο του 2021. 
 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΥΣ 
 
1) Αν τα ποσά εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

2) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 2 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό 

(90%). 

3) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 3 έως 5 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό  ογδόντα τοις 

εκατό (80%). 

4) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 6 έως 12 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%). 

5) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 13 έως 20 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ο δέκα τοις 

εκατό (10%). 

 
Για δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων: 
 

- Δυνατότητα διακανονισμού σε δόσεις για όσους έχουν οφειλές άνω των 40 ευρώ. 
- Ελάχιστη δόση στο ποσό των 20 ευρώ με ανώτατο όριο δόσεων τις 72. 
- Απαλλαγή από το σύνολο των προσαυξήσεων. 
- Προκαταβολή 10% του ποσού των οφειλών. Εάν η προηγούμενη ρύθμιση είχε 

απωλεσθεί κατά το χρονικό διάστημα από Μάρτιο 2020 έως Μάιο του 2021 χωρίς 
την καταβολή προκαταβολής (λόγω κορωνοϊού) 

 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
- Με την υπαγωγή στη ρύθμιση πληρώνεται και η πρώτη δόση και η προκαταβολή 

κατά περίπτωση 
- Οι δόσεις είναι μηνιαίες.  
- 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 ή μη πληρωμής του τρέχοντος - μετά το διακανονισμό λογαριασμού-  
τότε ακυρώνεται ο διακανονισμός,  
Με την κατάργηση του διακανονισμού επανέρχονται οι τόκοι υπερημερίας, εφόσον 
είχαν αφαιρεθεί και η ΔΕΥΑΒ δύναται να κάνει απαιτητή την άμεση καταβολή του 
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υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση 
επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία 
και αποφάσεις της ΔΕΥΑΒ μέτρα. 
Το χρονικό διάστημα των δύο μηνών δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραταθεί 
με μέγιστο τον ένα επιπλέον μήνα. 

 
Η Απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 384/2021. 
                           
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                          
                            Υπογραφή         Υπογραφές 
                                                                          
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
              ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
                      ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 
 
                    Ακριβές Απόσπασμα 
 
                    Γκολιδάκης Χρήστος 
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