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      Αριθμός απόυασης: 92/2014                 

                                                                                               Περίληψη 
                                                                  πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο  ξύζκηζεο   

                                                                  ιεμηπξόζεζκσλ  νθεηιώλ  ζύκθσλα  κε  ην 

                                                                  άξζξν  25  ηνπ  Ν. 4304/2014. 
 

     ην Μειηζζνρώξη ζήκεξα  3  Ννεκβξίνπ  2014 εκέξα  Γεπηέξα  θαη ώξα 11.00π.κ  ζηα  

γξαθεία  ηεο  Γ.Δ.Τ.Α.Ω.  ζηελ  Γεκνηηθή  Κνηλόηεηα  Μειηζζνρσξίνπ,  ύζηεξα από ηελ 

ππ’ αξηζκ. 1262/30-10-2014 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ζπλεδξίαζαλ 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ωξαηνθάζηξνπ  

(Γ.Δ.Τ.Α.Ω.) πνπ νξίζζεθαλ κε  ηελ  ππ’  αξηζκ.  277/2014   απόθαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ, βάζεη ηεο απόθαζεο ζύζηαζεο πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 1273/16-6-2011, ησλ άξζξσλ 277 θαη 278 ηνπ Π.Γ. 410/95 θαη 

ηνπ Ν. 1069/1980. 

                     

                ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.Παπαδόπνπινο  Νηθόιανο,  Γεκνηηθόο  ύκβνπινο,  Πξόεδξνο 

2.Γνπδνπιάθαο  Γξεγόξηνο, Γεκόηεο, Αληηπξόεδξνο 

3.Βακβάθε – Ληκπαηέ  Υξηζηίλα,  Γεκνηηθή  ύκβνπινο,  Μέινο 

        4.Σεξδήο   Υξήζηνο, Γεκνηηθόο  ύκβνπινο , Μέινο 

        5.Σζηηνύθεο  Υξήζηνο,  Γεκόηεο,  Μέινο 

        6.Παπαρξήζηνο  Νηθόιανο,  Γεκόηεο,  Μέινο 

        7.Γθόηζεο  Γεκήηξηνο, Γεκόηεο,  Μέινο   

         

                    ΑΠΟΝΣΔ 
1.Μνδίηζεο  Αζαλάζηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο,  Μέινο 

        2.Υαηδή  Μαξία,  Γεκόηηζζα,  Μέινο 

        3.Μαξάλα  Γεσξγία, Γεκόηηζζα,  Μέινο 

4.Ρσθαιίθνο  Υξήζηνο,  εθπξόζσπνο  ηνπ  Γ.. Γξπκνύ,  Μέινο 

 

Γηαπηζηώζεθε πιεηνςεθία, αθνύ  επηά  από  ηα  έληεθα  κέιε ήηαλ παξόληα. 

ηελ  ζπλεδξίαζε  παξαβξέζεθε  θαη  ε  Αζηεξηάδε  Μαγδαιελή,  ππάιιεινο  ηεο  

επηρείξεζεο  γηα  ηελ  ηήξεζε  ησλ  πξαθηηθώλ. 

 Ο πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο  έθηαθηεο   ζπλεδξίαζεο θαη άξρηζε ε ζπδήηεζε  

ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Ο πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα  αλέθεξε ηα  εμήο  :     
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ύκθσλα κε ην άξζξν  25  ηνπ  Ν. 4304/2014  (ΦΔΚ   234/Α/23-10-2014)     

ιεμηπξόζεζκεο   νθεηιέο   έσο  ηηο  30-09-2014 δύλαληαη  λα  ξπζκίδνληαη  σο  εμήο :   

      “1. Οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.), οι    
        οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014, δύνανται να  ρυθμίζονται,  
        κατόπιν  έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία   

καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής, τα ποσοστά απαλλαγής  
από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια η οποία  δεν ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο. 
2. Τα προβλεπόμενα, στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, ποσοστά 
απαλλαγής τελούν απαραιτήτους σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό των 
δόσεων. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται υποχρεωτικά 
απαλλαγή κατά εκατό τοις εκατό (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής. 
3. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα 
(40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ. 
4. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 14.11.2014. Για την 
υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό  Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., 
κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας. 
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του  την ανωτέρω εισήγηση” 

 Λακβάλνληαο  ππόςε  ην  παξαπάλσ  άξζξν  25  παξάγξαθνο  1  ηνπ  Ν. 4304/2014 

νξίδνληαη  νη  θάησζη  ξπζκίζεηο :  

α)  νθεηιέο  πνπ  ζα  θαηαβάιινληαη  εθάπαμ  ζα  παξέρεηαη  απαιιαγή  100%  

(εθαηό  ηνηο  εθαηό)  ησλ  πξνζαπμήζεσλ. 

β) ν  αξηζκόο  ησλ  δόζεσλ  ηεο  ξύζκηζεο  (δηαθαλνληζκνύ)  δελ  κπνξεί  λα  είλαη  

κεγαιύηεξνο  ησλ  40  δόζεσλ   ελώ  ε  θάζε  δόζε  δελ  κπνξεί  λα  είλαη  κηθξόηεξε  

από  40 (ζαξάληα)  επξώ. 

γ) απαιιαγή  80 %  (νγδόληα  ηνηο  εθαηό)  ησλ  πξνζαπμήζεσλ  θαη  ξύζκηζε 

δηαθαλνληζκνύ  έσο  θαη  20  δόζεηο. 

δ) απαιιαγή  60%  (εμήληα  ηνηο  εθαηό)  ησλ  πξνζαπμήζεσλ  θαη  ξύζκηζε 

δηαθαλνληζκνύ  έσο  θαη 30 δόζεηο. 

ε) απαιιαγή  40%  (ζαξάληα  ηνηο  εθαηό)  ησλ  πξνζαπμήζεσλ  θαη  ξύζκηζε 

δηαθαλνληζκνύ  έσο  θαη  40 δόζεηο. 

Δθόζνλ  ππάξρνπλ  νθεηιέηεο   νη  νπνίνη  έρνπλ  ζπλάςεη  δηαθαλνληζκό  κε  ηελ  

Γ.Δ.Τ.Α.Ω  κπνξνύλ  λα αθπξώζνπλ  ην  δηαθαλνληζκό (κε  έγγξαθε  αίηεζε)  θαη  

λα ππαγνύλ  ζηηο  παξαπάλσ  ξπζκίζεηο. 

Δθόζνλ  κηα  δόζε  δελ  πιεξσζεί  κπνξεί  λα  εμνθιεζεί  κε  ηελ  επόκελε  ρσξίο  

επηπηώζεηο. 

Ο  δηαθαλνληζκόο  ζα  αθπξώλεηαη  εθόζνλ  δελ  πιεξσζνύλ  δύν  ζπλερόκελεο   

δόζεηο. 

Δθόζνλ  ν  νθεηιέηεο  επηζπκεί  ζε  νπνηαδήπνηε  ζηάδην  ηεο  ξύζκηζεο  λα  

εμνθιήζεη  εθάπαμ  ηηο  ππόινηπεο  δόζεηο  ησλ  ξπζκηζκέλσλ  νθεηιώλ,  παξέρεηαη  ε  

δπλαηόηεηα  ρνξήγεζεο  απαιιαγήο  θαηά  πνζνζηό    επί  ηνπ  ελαπνκείλαληνο  

πνζνύ  ησλ  πξνζαπμήζεσλ  εθπξόζεζκεο  θαηαβνιήο,  ίζν  κε  απηό  πνπ  

αληηζηνηρεί  ζηνλ  αξηζκό  ησλ  κεληαίσλ  δόζεσλ  πνπ  ηειηθά  δηακνξθώλεηαη. 

ΑΔΑ: 7ΟΓΜΟΚΓΟ-311



Οι  αιτήσεις  για  ρύθμιση  ουειλών  ζα  πξέπεη  λα  ππνβιεζνύλ  έως  τις  14-11-

2014. 
Πνζά  πνπ  έρνπλ  θαηαβιεζεί  κέρξη  ηελ  ππνβνιή  ηεο  αίηεζεο   γηα  ππαγσγή  

ζηελ  ξύζκηζε  δελ  επηζηξέθνληαη  νύηε  ζπκςεθίδνληαη. 

  

Σν  Γηνηθεηηθό  πκβνύιην  κεηά  από  δηαινγηθή  ζπδήηεζε  θαη  ιακβάλνληαο  

ππόςε  ην  άξζξν  25  ηνπ  Ν. 4304/2014,  ηηο  παξαπάλσ  επλντθέο  ξπζκίζεηο   

 

                               Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Σελ  πηνζέηεζε  ηεο  ξύζκηζεο  ηνπ  άξζξνπ  25  Ν. 4304/2014   πξνθεηκέλνπ  λα  

δηεπζεηεζνύλ  επλντθέο  ξπζκίζεηο  γηα  ηνπο  νθεηιέηεο  θαη  εηδηθόηεξα : Οθεηιέο  

πνπ  έρνπλ  θαηαζηεί  ιεμηπξόζεζκεο  έσο  ηηο 30-9-2014  κπνξνύλ  : 

α)  νθεηιέο  πνπ  ζα  θαηαβάιινληαη  εθάπαμ  ζα  παξέρεηαη  απαιιαγή  100%  

(εθαηό  ηνηο  εθαηό)  ησλ  πξνζαπμήζεσλ. 

β) ν  αξηζκόο  ησλ  δόζεσλ  ηεο  ξύζκηζεο  (δηαθαλνληζκνύ)  δελ  κπνξεί  λα  είλαη  

κεγαιύηεξνο  ησλ  40  δόζεσλ   ελώ  ε  θάζε  δόζε  δελ  κπνξεί  λα  είλαη  κηθξόηεξε  

από  40 (ζαξάληα)  επξώ. 

γ) απαιιαγή  80 %  (νγδόληα  ηνηο  εθαηό)  ησλ  πξνζαπμήζεσλ  θαη  ξύζκηζε 

δηαθαλνληζκνύ  έσο  θαη  20  δόζεηο. 

δ) απαιιαγή  60%  (εμήληα  ηνηο  εθαηό)  ησλ  πξνζαπμήζεσλ  θαη  ξύζκηζε  

δηαθαλνληζκνύ  έσο  θαη 30 δόζεηο. 

ε) απαιιαγή  40%  (ζαξάληα  ηνηο  εθαηό)  ησλ  πξνζαπμήζεσλ  θαη  ξύζκηζε  

δηαθαλνληζκνύ έσο  θαη  40 δόζεηο. 

Δθόζνλ  ππάξρνπλ  νθεηιέηεο   νη  νπνίνη  έρνπλ  ζπλάςεη  δηαθαλνληζκό  κε  ηελ  

Γ.Δ.Τ.Α.Ω  κπνξνύλ  λα  αθπξώζνπλ  ην  δηαθαλνληζκό (κε  έγγξαθε  αίηεζε) θαη  

λα  ππαγνύλ  ζηηο  παξαπάλσ  ξπζκίζεηο. 

Δθόζνλ  κηα  δόζε  δελ  πιεξσζεί  κπνξεί  λα  εμνθιεζεί  κε  ηελ  επόκελε  ρσξίο  

επηπηώζεηο. 

Ο  δηαθαλνληζκόο  ζα  αθπξώλεηαη  εθόζνλ  δελ  πιεξσζνύλ  δύν  ζπλερόκελεο   

δόζεηο. 

Δθόζνλ  ν  νθεηιέηεο  επηζπκεί  ζε  νπνηαδήπνηε  ζηάδην  ηεο  ξύζκηζεο  λα  

εμνθιήζεη  εθάπαμ  ηηο  ππόινηπεο  δόζεηο  ησλ  ξπζκηζκέλσλ  νθεηιώλ,  παξέρεηαη  ε  

δπλαηόηεηα  ρνξήγεζεο  απαιιαγήο  θαηά  πνζνζηό    επί  ηνπ  ελαπνκείλαληνο  

πνζνύ  ησλ  πξνζαπμήζεσλ  εθπξόζεζκεο  θαηαβνιήο,  ίζν  κε  απηό  πνπ  

αληηζηνηρεί  ζηνλ  αξηζκό  ησλ  κεληαίσλ  δόζεσλ  πνπ  ηειηθά  δηακνξθώλεηαη. 

Οι  αιτήσεις  για  ρύθμιση  ουειλών  ζα  πξέπεη  λα  πξέπεη  λα  ππνβιεζνύλ   έως  

τις  14-11-2014. 
Πνζά  πνπ  έρνπλ  θαηαβιεζεί  κέρξη  ηελ  ππνβνιή  ηεο  αίηεζεο   γηα  ππαγσγή  

ζηελ  ξύζκηζε  δελ  επηζηξέθνληαη  νύηε  ζπκςεθίδνληαη.  

Ζ απόυαση αστή πήρε τον αριθμό  92/2014 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ Γ.. ΣΖ 

Γ.Δ.Τ.Α.Ω. 

                                                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

                                         ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΝΗΚΟΛΑΟ 
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