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ΑρΠρωτ 1050 / 13.06.2019
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠPAKTIKO
της 7ης/2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Eπιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου
Στη Σκόπελο, σήμερα, 12.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο Ξενία) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Σκοπέλου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1022/07.06.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 §2 του Ν. 1069/80, σε όλα τα μέλη.
Παρόντα μέλη: 1. Βασιλούδης Χρήστος του Νικολάου, 2. Τσουκαλάς Ευάγγελος του Γεωργίου, 3. Προβιάς
Αντώνιος του Ευαγγέλου, 4. Πατσής Γεώργιος του Παναγιώτη.
Απόντα μέλη: 1. Αναγνώστου Γεώργιος του Παντελή, 2. Κλωνάρη Μάχη του Ιωάννη, 3. Κρικίδου Σοφία του
Αποστόλου.
Παρών και ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης, Aντώνιος Kεσμετζής, ως εισηγητής και γραμματέας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 3ο
Ρυθμίσεις οφειλών πελατών της ΔΕΥΑ Σκοπέλου βάσει του
Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α).

Αρ. Απόφασης: 043/2019

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται: Με τις διατάξεις του Ν.
4611/2019 (ΦΕΚ 73Α) και ιδιαιτέρως των άρθρων 110-117, επαναφέρεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών
προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Σας είναι γνωστό ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχουν
θεσπιστεί προγράμματα διευκολύνσεων αποπληρωμής των οφειλών των πελατών της ΔΕΥΑ Σκοπέλου, μετά
από ψήφιση σχετικού νόμου ή και χωρίς, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑ έχει την δυνατότητα θέσπισης διακανονι σμών των οφειλών των πελατών της. Ενδεικτικά, με την απόφαση 069/2017 (ΑΔΑ: 67Σ0ΟΡΑ3-ΣΒΘ) θεσπίστηκαν διακανονισμοί οφειλών βάσει του άρθρου 52 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ 107Α) και ομοίως με την
απόφαση 016/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΤΟΡΑ3-Ε60), με το σκεπτικό ότι στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε πρέπει να
δίνεται η ευκαιρία διευκόλυνσης της αποπληρωμής των οφειλών όσων πραγματικά επιθυμούν να τις αποπληρώσουν.
Προτείνω την επαναφορά δυνατότητας ρύθμισης οφειλών βάσει των άρθρων 110-117 του Ν. 4611/2019
(ΦΕΚ 73Α) και στο πνεύμα των προαναφερθεισών αποφάσεων του Συμβουλίου σας με αρ. 069/2017 και
016/2019.
Για τον λόγο αυτό πρέπει, μετά την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης και την
κατάθεση των αιτήσεων, να συνέλθει το συντομότερο το συμβούλιό σας για να καταρτίσει τους όρους της
κάθε μίας ρύθμισης ξεχωριστά. Θεωρώ ότι για την κατάρτιση των όρων θα πρέπει συνεκτιμώνται οι διατάξεις
του νόμου, η επιθυμία του οφειλέτη όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την αίτησή του, το είδος των τελών που
οφείλονται, η φερεγγυότητα και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα αποπληρωμής, και οι επιπτώσεις της χρονικής μετάθεσης της είσπραξης των απαιτήσεων στην ρευστότητά της επιχείρησης, στην
δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και την εν γένει οικονομική της κατάσταση.
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει:
α) Οι αιτήσεις των υδροληπτών για ένταξη στην ρύθμιση του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α, άρθρα 110-117) που
έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019 και θα αφορούν τέλη με ημερομηνία χρέωσης
μέχρι και 17 Ιουλίου 2019, θα γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
β) Στην απόφαση του ΔΣ θα ορίζονται ρητώς το υπόχρεο πρόσωπο και ενδεχομένως οι συνοφειλέτες-συνυπόχρεοι, το είδος των τελών που εντάσσονται στην ρύθμιση, ο τρόπος ενημέρωσης των οφειλετών για την
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ένταξη ή μη της οφειλής τους στην ρύθμιση, αναλυτικά τα ποσά που περιλαμβάνονται στην ρύθμιση, το πλήθος των δόσεων, ο τρόπος και ο χρόνος χρέωσης των προσαυξήσεων καθώς και το ποσοστό της απαλλαγής
από αυτές, το ύψος κάθε δόσης, οι ημερομηνίες καταβολής τους, οι συνέπειες της καθυστέρησης καταβολής
των δόσεων, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αναιρείται η ρύθμιση και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
γ) Η κατάθεση της αίτησης προς ρύθμιση των τελών αναστέλλει την διακοπή ύδρευσης και αποχέτευσης
λόγω οφειλών, που περιγράφονται στα άρθρα 7 και 14 της απόφασης 127/2018 - «Τιμολογιακή Πολιτική
2019» (ΑΔΑ: ΡΠΩ3ΟΡΑ3-Χ09) των ενεργών παροχών, και αντιστοίχως, η ενεργοποίηση της ρύθμισης για τις
παροχές σε κατάσταση διακοπής.
H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 043/2019.
O Πρόεδρος

Tα μέλη
ακολουθούν υπογραφές
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