
                                                                                                                                                                

 1 

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/08-03-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 

 
 

 

 

Αρ. Απόφασης 46/2021 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκρισης ακύρωσης των μη 

εξυπηρετούμενων ρυθμίσεων μέσω 

διακανονισμού». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 

και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 

την υπ’  αριθμ. 682/24-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, 

που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, 

σύμφωνα  με τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-

2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που 

κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, 

καθώς και του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-

2020), γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη  τον Πρόεδρο 

η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης 

Στυλιανός – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος – Στάμος Βασίλειος 

Απόντες: Ζαμπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

ΑΔΑ: ΩΑΓΟΟΕΥΣ-ΑΤΚ
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 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το δέκατο όγδοο (18
ο
) τακτικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, ο οποίος ανέγνωσε της Εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας, η οποία αναφέρει τα 

εξής:  

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, κατά καιρούς βάσει ευεργετικών διατάξεων νόμων (π.χ. νόμοι 4071/2012, 

4304/2014, 4321/2015, 4483/2017, 4611/2019) παρείχε στους καταναλωτές της τη δυνατότητα - κατόπιν 

σχετικής αιτήσεως – να ρυθμίσουν σε δόσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με ευνοϊκούς όρους κάθε 

φορά.  

Οι διακανονισμοί εγκρίνονταν με αποφάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησης. Προϋπόθεση για τη ισχύ της 

ρύθμισης αποτελεί ο όρος της μη καθυστέρησης στη  καταβολή 3 (τριών) συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων 

(N. 4071/2012) ή 2 (δύο) συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων (Ν. 4304/2014 και Ν. 4321/2015). Η μη 

τήρηση του όρου σημαίνει απώλεια της ρύθμισης.   

Από έλεγχο που έχει διενεργήσει το τμήμα καταναλωτών στα αρχεία του διαπιστώθηκε ότι, από το 

σύνολο των 1774 διακανονισμών που έχουν γίνει κατά τα χρόνια από το 2008 μέχρι και το 2020 από 

αντίστοιχο αριθμό καταναλωτών για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι 360 ρυθμίσεις από 

αυτές έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται και θα πρέπει να ακυρωθούν.  

Επίσης, στους μη εξυπηρετούμενους διακανονισμούς φαίνονται διακανονισμοί με πολύ μικρά 

ανεξόφλητα ποσά, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να μηδενιστούν.  

Με την παρούσα εισηγούμαστε:  

1) την ακύρωση των διακανονισμών που έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται και με τη μεταφορά 

του υπολειπόμενου ποσού της ρύθμισης στην καρτέλα του καταναλωτή. Επίσης, εφ εξής να 

τηρείται ο όρος σχετικά με την  απώλεια της ρύθμισης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

νόμο.  

2) την εξόφληση των διακανονισμών που εμφανίζονται με ανεξόφλητες δόσεις συνολικού 

υπολοίπου μέχρι 5 ευρώ.  

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Οι  Σύμβουλοι εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα οκτώ παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς επίσης και τις διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1) Οι διακανονισμοί που έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται να ακυρωθούν και το υπολειπόμενο 

ανεξόφλητο ποσό να μεταφερθεί στην καρτέλα του καταναλωτή ώστε ο καταναλωτής να 

γνωρίζει όταν θα λαμβάνει το λογαριασμό του το ακριβές υπόλοιπο, καθώς σήμερα το ποσό του 
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διακανονισμού που εκκρεμεί, δεν συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς. Επίσης, εφ εξής να 

τηρείται απαρέγκλιτα ο όρος σχετικά με το πότε επέρχεται απώλεια της ρύθμισης, σύμφωνα με 

τα όσα προβλέπονται τόσο στο νόμο όσο και στους διακανονισμούς που εγκρίνει με αποφάσεις 

του το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

 

2) Οι διακανονισμοί σε εκκρεμότητα με ληξιπρόθεσμες δόσεις ανά καταναλωτή μέχρι του ποσού 

των 5 ευρώ να μηδενιστούν.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2021    
 
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Στάμος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   09-03-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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