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Γ.Π.:
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ΑΟ. ΑΞΝΦ.:
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ΘΔΚΑ ΖΓ 11ο:

ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΓΗΑ ΞΑΓΗΑ ΟΘΚΗΠΖ ΙΖΜΗΞΟΝΘΔΠΚΥΛ ΝΦΔΗΙΥΛ ΣΟΖΠΡΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΔΑΘ

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΞΟΑΘΡΗΘΩΛ ΡΖΠ 21ηρ/2018 ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Πηε Θήβα ζήκεξα, 29ε Λνεκβξίνπ 2018, εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 15:00, ζπλήιζε ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο, ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Γ.Δ..Α.Θ., κε ηε κε αξηζκφ 2591/23-11-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ
ηνπ Γ.Π., αθνχ απηή επηδφζεθε ζε θάζε κέινο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1069/80 «Ξεξί θηλήηξσλ δηα ηελ
ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» (ΦΔΘ Α’191/23-08-1980) θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε
λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα έμη (6) δειαδή :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1. ΡΠΗΡΟΑΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
2. ΒΔΛΗΕΔΙΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
3. ΘΟΗΑΘΝ ΓΗΝΚΖΓΖΠ
4. ΙΑΚΞΟΝ ΦΥΡΗΝΠ
5. ΞΔΡΟΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
6. ΤΝΛΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ

Αληηπξφεδξνο
Ραθηηθφ κέινο
Ραθηηθφ κέινο
Ραθηηθφ κέινο
Ραθηηθφ κέινο
Ραθηηθφ κέινο

ΑΞΝΛΡΔΠ
1. ΠΡΑΦΘΝΠ ΑΙΔΘΝΠ
2. ΚΔΙΗΠΠΑΟΖΠ ΞΔΙΝΞΗΓΑΠ
3. ΠΟΝ ΠΡΙΗΑΛΖ

Ξξφεδξνο
Ραθηηθφ κέινο
Ραθηηθφ κέινο

Ξαξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη επίζεο ε γελ. δηεπζχληξηα θ. Ρζακαδηά Βαζηιηθή, ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο
θαηαλαισηψλ θ. Ιακπξφπνπινο Λεθηάξηνο, ε λνκηθή ζχκβνπινο θ. Ππνπξιή Αηθαηεξίλε θαη ν γξακκαηέαο Γ.Π. θ.
Γεκφπνπινο Ππκεψλ.
Πηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε απφληνο ηνπ πξνέδξνπ ιφγσ θσιχκαηνο, πξνεδξεχεη ν αληηπξφεδξνο θ. Ρζίηξαο Σαξάιακπνο.
ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
Ζ Γεληθή Γηεπζχληξηα εηζεγνχκελε ην 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη έρνληαο ππφςε:
1.

Ρν Άξζξν 5 παξ. 1 θαη παξ. 2 πεξ. α θαη ζ ηνπ Λ. 1069/1980 «Ξεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο
θαη Απνρεηεχζεσο» (ΦΔΘ Α’191/23-8-1980), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, φπνπ νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Ρν
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηνηθεί ηελ επηρείξεζε, δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηνπο πφξνπο απηήο θαη απνθαζίδεη γηα
θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ επηρείξεζε, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν. 2. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην: α) κεξηκλά γηα ηηο ππνζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο, ζ) απνθαζίδεη γηα ηε ξχζκηζε
ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο Γ.Δ..Α.».

2.

Ρελ κε αξηζ. 4/2018 γλσκνδφηεζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο (Δ’ Ρκήκα Ππλεδξίαζε ηεο 16εο Ηαλνπαξίνπ
2018), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε θαηά ην άξζξν 5 παξ. 2 πεξ. ζ ηνπ Λ. 1069/1980, αξκνδηφηεηα θαη δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ , γηα ηε ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πειαηψλ Γ.Δ..Α., ζα πξέπεη
λα ζπλδέεηαη κε εληαία θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, βάζεη ζρεηηθήο απνθάζεσο ηνπ Γ.Π. ή Θαλνληζκνχ ΓΔΑ, ηα νπνία
ξπζκίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο, θαη δχλαηαη λα αθνξά είηε ην
δηαθαλνληζκφ ησλ νθεηιψλ κε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπο ζε πεξηζζφηεξεο δφζεηο, είηε θαη ηε δηαγξαθή κέξνπο ησλ
νθεηινκέλσλ ηφθσλ θαη πξνζαπμήζεσλ εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο, ρσξίο πάλησο, ελ φςεη ησλ αλσηέξσ, ε απφθαζε
ξπζκίζεσο λα δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε δηαγξαθή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο θχξηαο νθεηιήο».

3.

Ρελ κε αξηζκφ 57/04-06-2007 Απφθαζε Γ.Π. Γ.Δ..Α.Θ. κε ζέκα «Ρηκνινγηαθή Ξνιηηηθή 2007-2008» κε ηελ νπνία έρεη
θαζνξηζηεί ε ηζρχνπζα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή.

4.

Ρελ κε αξηζκφ 177/29-09-2016 απφθαζε Γ.Π. Γ.Δ..Α.Θ. κε ζέκα «Οχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηε
Γ.Δ..Α.Θ. ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Λ. 3463/06 (Θψδηθαο Γήκσλ & Θνηλνηήησλ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία
παξέρεηαη απφ ηε ΓΔΑΘ ζηνπο νθεηιέηεο ηεο, ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπο, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζηελ ππνπαξάγξαθν Α.2 ηεο
παξαγξάθνπ Α΄ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Λ. 4152/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
δηαθνξέο θαη ηεξψληαο αλαινγία δηθαίνπ.

5.

Ρελ κε αξηζκφ 58/21-03-2017 Απφθαζε Γ.Π. Γ.Δ..Α.Θ. κε ζέκα: «Δπαλαθαζνξηζκφο ηνπ επηηνθίνπ πξνζαπμήζεσλ
γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο».
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6.

Ρνλ αξηζκφ ησλ νθεηιεηψλ αλά θαηεγνξία πνζνχ νθεηιήο ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Απφ ηνλ αξηζκφ ησλ νθεηιεηψλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα ηηκνιφγηα Γήκνπ Θεβαίσλ θαη Γεκνζίνπ

7.

Θαηηγοπία
οθειλήρ ζε €

Απιθμόρ οθειλεηών
(ενεπγά ςδπόμεηπα)

Πςνολικό ποζό οθειλήρ
ζηην καηηγοπία
(ενεπγά ςδπόμεηπα)

Απιθμόρ
οθειλεηών
(ζε διακοπή)

Πςνολικό ποζό οθειλήρ
ζηην καηηγοπία
(ζε διακοπή)

200 - 500
501 - 800
801 - 1.200
1.201 - 1.700
1.701 - 5.000
>5.000
Πύνολα

985
340
225
117
161
32
1860

310.949,33
215.668,18
220.688,15
164.499,48
448.565,25
267.554,97
1.627.925,36

212
61
35
25
31
7
371

64.541,96
38.265,52
35.209,68
36.141,31
81.222,21
60.546,47
315.927,15

Ρνπο θαη’ έηνο εηζπξαρζέληεο ηφθνπο ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

2

Έηορ

Αποδείξειρ
είζππαξηρ

Αποδείξειρ
διακανονιζμού
ύδπεςζηρ

Θανονικοί
Ιογαπιαζμοί

Αποδείξειρ νέων
ζςνδέζεων
ύδπεςζηρ

Αποδείξειρ νέων
ζςνδέζεων
αποσέηεςζηρ

Πύνολο

2015
2016
2017
20182
Πύνολα

35.662,43
52.530,53
34.041,62
23.679,35
145.913,93

14.553,52
8.128,48
29.372,26
37.412,42
89.466,68

4.184,89
5.233,28
4.651,09
4.003,79
18.073,05

31,60
11,29
0,58
589,82
633,29

959,52
1.474,61
540,44
545,40
3.519,97

57.406,96
69.394,19
70.622,99
86.411,78
283.835,92

Κέρξη 26-11-2018

8.

Ρελ επηηαθηηθή αλάγθε, θαη ιφγσ ηεο παξαηεηλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηα ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ
δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο, γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο κε εληαία θαη
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη κε επλντθφηεξνπο φξνπο ζε ζρέζε κε ηελ ξχζκηζε ηεο κε αξηζκφ 177/2016 απφθαζεο ηνπ
Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ.

9.

Ρελ απφ 29-11-2018 ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Θαηαλαισηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ & Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ ηεο ΓΔΑΘ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία λέα απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑΘ γηα παξνρή δηεπθνιχλζεσλ
ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο, γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπο, κε πνιχ επλντθνχο φξνπο θαη ζε πνιιέο δφζεηο, ζα
επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ εηζπξαμηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε ηελ θίλεζε ινγαξηαζκψλ νηθνλνκηθά αλελεξγψλ, θαζψο ζα
δψζεη ηελ επθαηξία λα εμνθιεζνχλ ή λα ξπζκηζηνχλ φιεο νη νθεηιέο, θαη θπξίσο νη κεγάιεο θαη ιηκλάδνπζεο. Ρν
ηειεπηαίν απνηειεί δηαξθέο αίηεκα πνιιψλ θαηαλαισηψλ καο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ νηθνλνκηθά ζηε
ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ζε δψδεθα κήλεο, φπσο ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 177/2016 απφθαζε ηνπ Γ.Π.
Διζηγείηαι

1.

Λα ιεθζεί απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Γ.Δ..Α.Θ., πξνθεηκέλνπ, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο πεξ.
ζ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1069/1980, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, λα παξάζρεη ε Γ.Δ..Α.Θ. ζηνπο
νθεηιέηεο ηεο, ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ή ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπο, κε επλντθνχο φξνπο, ζχκθσλα
κε ηνπο πην θάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ππφςε ηνπ Γ.Π..

ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
ΓΗΑ ΔΜΝΦΙΖΠΖ Ζ ΟΘΚΗΠΖ ΙΖΜΗΞΟΝΘΔΠΚΩΛ ΝΦΔΗΙΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΞΟΝΠ ΡΖ Γ.Δ..Α.Θ.
1.

ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΟΘΚΗΠΖΠ
1.1. Νθεηιέο χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο πξνο ηε Γ.Δ..Α.Θ., δχλαληαη, θαηφπηλ αίηεζεο ησλ νθεηιεηψλ, λα ξπζκίδνληαη
άπαμ θαη λα εμνθινχληαη ή λα θαηαβάιινληαη ζε δφζεηο. Αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ:
α) Ρν θπζηθφ πξφζσπν ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή (ππφρξενο ή ηδηνθηήηεο ηνπ
πδξεπφκελνπ αθηλήηνπ) ή ζε πεξίπησζε εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν νκφξξπζκνο εηαίξνο ή ην
θπζηθφ πξφζσπν πνπ επζχλεηαη γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ αληίζηνηρα, β) Νη θιεξνλφκνη
απνβησζάλησλ νθεηιεηψλ, αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο (Δγθ. π. Νηθνλ.
ΞΝΙ.1172/09-07-2013). Απφ ηελ παξνχζα ξχζκηζε εμαηξνχληαη νη νθεηιέο απφ ζπκβάζεηο (άξζξν 170 παξ. 5 Λ.
3463/2006), θαζψο θαη νη νθεηιέο απφ λέεο ζπλδέζεηο κε ην δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. πφρξενη πνπ
επζχλνληαη γηα κέξνο ηεο νθεηιήο, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε ξχζκηζε κφλν γηα ην κέξνο απηφ. Πε πεξίπησζε
θνηλφρξεζηεο παξνρήο, ε αίηεζε γηα ξχζκηζε ππνβάιιεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή (απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
πξαθηηθνχ ζπλέιεπζεο ή θαηάζηαζεο θνηλνρξήζησλ).

2.

ΝΦΔΗΙΔΠ ΞΝ ΞΑΓΝΛΡΑΗ ΠΡΖ ΟΘΚΗΠΖ
2.1. Πηε ξχζκηζε ππάγεηαη ππνρξεσηηθά ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, δειαδή ην
ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
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πξνζηηζεκέλσλ ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη ησλ ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, αθαηξνπκέλεο ηεο ηξέρνπζαο
πεξηφδνπ θαη αξθεί απηφ λα ππεξβαίλεη ηα 200€. Κπνξνχλ, επίζεο, λα ππαρζνχλ θαη νθεηιέο πνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο:
2.1.1. ηεινχλ ζε αλαζηνιή, δηνηθεηηθή ή εθ ηνπ λφκνπ ή
2.1.2. έρνπλ ππαρζεί ζε πξνεγνχκελε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ, κε
απψιεηα ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο θαη ρσξίο ε ππαγσγή ηνπο λα ζπλεπάγεηαη
επηζηξνθή θαηαβιεζέλησλ πνζψλ,
2.1.3. δελ έρνπλ βεβαησζεί, ιφγσ ηνπ φηη εθθξεκεί γηα απηέο δηθαζηηθή ακθηζβήηεζε ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ
εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν νθεηιέηεο παξαηηεζεί απφ ηα αζθεζέληα έλδηθα βνεζήκαηα ή κέζα.
Αλ κε ην έλδηθν βνήζεκα είρε ππνβιεζεί θαη αίηεκα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ε αλσηέξσ
παξαίηεζε θαηαιακβάλεη θαη ην αίηεκα απηφ. Βεβαίσζε ηεο γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, φπνπ
εθθξεκνχζε ε ππφζεζε, φηη έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηελ ξχζκηζε.
3.

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΖΛΗΑΗΩΛ ΓΝΠΔΩΛ
3.1. Νθεηιέο πξνο ηε Γ.Δ..Α.Θ. κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη θαη λα θαηαβάιινληαη κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ απφ
πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, θαζψο θαη απφ ηα πξφζηηκα ιφγσ εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ή
κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ή ιφγσ κε θαηαβνιήο ηέινπο, σο εμήο:
3.1.1. εμφθιεζε εθάπαμ, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%),
3.1.2. πξνθαηαβνιή 15% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο νθεηιήο, εμφθιεζε ζε δχν (2) έσο δψδεθα (12) δφζεηο, απαιιαγή
απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 60%,
3.1.3. πξνθαηαβνιή 25% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο νθεηιήο, εμφθιεζε ζε δεθαηξείο (13) έσο είθνζη ηέζζεξεηο (24)
δφζεηο, απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 30%,
3.1.4. γηα νθεηιέο κεγαιχηεξεο ησλ 2.500€, πξνθαηαβνιή 30% ηνπ θεθαιαίνπ ηεο νθεηιήο, εμφθιεζε ζε είθνζη
πέληε (25) έσο ηξηάληα έμη (36) δφζεηο.
3.2. Νη δφζεηο είλαη κεληαίεο θαη ηζφπνζεο πιελ ηεο ηειεπηαίαο πνπ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ησλ
ππνινίπσλ.
3.3. Ζ πξνθαηαβνιή θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ξχζκηζεο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ
επφκελνπ κήλα θαη νη επφκελεο δφζεηο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα, ρσξίο λα
απαηηείηαη ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε.
3.4. Θάζε δφζε πιελ ηεο ηειεπηαίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) επξψ. Γηα ηηο νθεηιέο απφ
επαγγεικαηηθή ρξήζε, θάζε δφζε πιελ ηεο ηειεπηαίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100) επξψ.
3.5. Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο δφζεο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβάξπλζε απηήο κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο θαηά ηα
νξηδφκελα ζηε κε αξηζκφ 58/21-03-2017 απφθαζε Γ.Π. Γ.Δ..Α.Θ. κεηά ηελ πάξνδν 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο απηήο.
3.6. Γελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαξξχζκηζεο νθεηιψλ πξηλ ηελ πάξνδν ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ξχζκηζεο.

4.

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
4.1. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο ΑΗΡΖΠΖΠ θαη ηελ ΑΞΝΓΝΣΖ ηεο Οχζκηζεο ζα πξέπεη γηα ιφγνπο εγθπξφηεηαο λα
ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα παξαζηαηηθά:
4.1.1. Αληίγξαθν απνδεηθηηθνχ ηαπηνπξνζσπίαο (ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην θ.ιπ.).
4.1.2. Δμνπζηνδφηεζε ή πιεξεμνχζην (ζε πεξίπησζε ηξίηνπ).
4.1.3. Θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Θ. Δηαηξείαο (ζε πεξίπησζε Δηαηξείαο). Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ην λφκηκν
εθπξφζσπν.
4.2. Δπηπιένλ, εάλ ε παξνρή πδξεχεη κηζζσκέλν αθίλεην:
4.2.1. Έγθπξν Κηζζσηήξην ζπκβφιαην απφ Taxisnet.
4.2.2. Θεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο πεχζπλε Γήισζε Λ.1599/86 κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε.
4.3. Πε πεξίπησζε θνηλφρξεζηεο παξνρήο ή αλειίθνπ ηδηνθηήηε, ε ΑΗΡΖΠΖ θαη ε ΑΞΝΓΝΣΖ ηεο ξχζκηζεο
ππνγξάθνληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ή Θεδεκφλα αληίζηνηρα.

5.

ΔΔΟΓΔΡΖΚΑΡΑ ΞΑΓΩΓΖΠ ΠΡΖ ΟΘΚΗΠΖ
5.1. Κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζε αθνξά κφλν ρξέε πνπ
ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ζ αλαζηνιή απηή δελ ηζρχεη γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ
επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ πηζηψλνληαη κε άιιεο νθεηιέο
πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί. Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη δπλαηή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ
νθεηιέηε ε άξζε ηεο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίησλ, εθφζνλ εμνθιεζεί ην 25% ηεο νθεηιήο πνπ έρεη ππαρζεί ζηε
ξχζκηζε. Ξνζά πνπ απνδίδνληαη απφ επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ πέξαλ ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ
δελ επηζηξέθνληαη. Αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί
ζπλερίδνληαη.
5.2. Ζ δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο απαιιάζζεη ηελ βαζηθή νθεηιή- δειαδή ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ησλ
βεβαησκέλσλ νθεηιψλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξνζηηζεκέλσλ ησλ
πξνζαπμήζεσλ θαη ησλ ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο- απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε δηεπθφιπλζε.
5.3. Ζ ππαγσγή ζηελ ελ ιφγσ ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη ε ζπλεπήο ζπκκφξθσζε ζε απηή παξέρεη ζηνλ
νθεηιέηε ηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ηεο πδξνδφηεζεο.
5.4. Πε πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ιφγσ ρξεψλ, κε ηελ απνδνρή ηεο ξχζκηζεο γίλεηαη
επαλαζχλδεζε απηήο, θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήζεσο ηνπ ππφρξενπ θαη κε ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε
επί εηεξνπξνζσπίαο.
5.5. Αλ ν νθεηιέηεο απσιέζεη ηε ξχζκηζε, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη.
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6.

7.

ΞΟΝΩΟΖ ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΟΘΚΗΠΖΠ
6.1. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο, εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ
ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, παξέρεηαη απαιιαγή θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ησλ πξνζηίκσλ, ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ
ηειηθά δηακνξθψλεηαη, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο παξαγξάθνπ 10.
ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΖ ΞΙΖΟΩΚΖ ΓΝΠΖΠ
7.1. Ζ ξπζκηδφκελε νθεηιή δχλαηαη λα εμνθιείηαη εθάπαμ ή ζα πξέπεη ε πξνθαηαβνιή λα θαηαβάιιεηαη κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ξχζκηζεο. Νη δφζεηο ζα θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα
θαηαβαιινκέλεο ηεο πξψηεο απφ ηνλ επφκελν κήλα, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε. Ζ
θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο δφζεο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβάξπλζε απηήο κε ηηο λφκηκεο πξνζαπμήζεηο ζχκθσλα κε
ηελ κε αξηζκφ 58/21-03-2017 απφθαζε Γ.Π Γ.Δ..Α.Θ.

8.

ΑΞΩΙΔΗΑ ΡΖΠ ΟΘΚΗΠΖΠ
8.1. Δπέξρεηαη απψιεηα ηεο ξχζκηζεο κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
ηεο βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
κέηξα, εάλ ν νθεηιέηεο: α) δελ θαηαβάιεη δχν (2) ζπλερφκελεο δφζεηο β) θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο
ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ θαη γ) δελ εμνθιεί εκπξφζεζκα ηνπο
ηξέρνληεο ινγαξηαζκνχο.

9.

ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΡΖΠ Γ.Δ..Α.Θ.
9.1. Ζ Γ.Δ..Α.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε ζπκςεθηζκφ ησλ ηπρνπζψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαη’
απηήο θαη κέρξη ην χςνο ησλ νθεηιψλ ηνπ, έζησ θαη αλ ν νθεηιέηεο ζπκκνξθψλεηαη ζηε ξχζκηζε. Ρα πνζά πνπ
εηζπξάηηνληαη θαηφπηλ ζπκςεθηζκνχ, θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο.

10. ΑΟΚΝΓΗΑ ΝΟΓΑΛΑ
10.1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην σο ην θαηεμνρήλ αξκφδην φξγαλν γηα ηελ παξνρή ησλ δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο νθεηιέηεο
ηεο Γ.Δ..Α.Θ., εθρσξεί ηελ αξκνδηφηεηα ζχλαςεο Οπζκίζεσλ θαη αθχξσζήο ησλ ζηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο
απηψλ, ζηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ελ ηε απνπζία απηνχ
ζηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Θαηαλαισηψλ. Έπεηηα απφ ηελ αίηεζε ηνπ ρξήζηε, ε Οχζκηζε ζα ζπληάζζεηαη
απφ ην Ρκήκα Θαηαλαισηψλ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν κέξε. Ν αηηψλ ζα ιακβάλεη γλψζε ησλ φξσλ θαη ζα
απνδέρεηαη ηε Οχζκηζε ππνγξάθνληαο θαη νινγξάθσο ην έληππν ΑΞΝΓΝΣΖ / ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΝΟΥΛ
ΟΘΚΗΠΖΠ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η).

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η
ΑΞΝΓΝΣΖ / ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΝΟΥΛ ΟΘΚΗΠΖΠ
1.

ΞΟΝΥΟΖ ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΟΘΚΗΠΖΠ
1.1. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο, εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ
ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, παξέρεηαη απαιιαγή θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ησλ πξνζηίκσλ, ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ
ηειηθά δηακνξθψλεηαη, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο παξαγξάθνπ 10.

2.

ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΖ ΞΙΖΟΥΚΖ ΓΝΠΖΠ
2.1. Νη δφζεηο ζα θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα, ρσξίο λα απαηηείηαη
ηδηαίηεξε εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε. Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο δφζεο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβάξπλζε απηήο κε ηηο
λφκηκεο πξνζαπμήζεηο θαηά ηα νξηδφκελα ζηε κε αξηζκφ 58/21-03-2017 απφθαζε Γ.Π. Γ.Δ..Α.Θ.

3.

ΑΞΥΙΔΗΑ ΟΘΚΗΠΖΠ
3.1. Κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ θαζίζηαηαη γλσζηφ πσο επέξρεηαη απψιεηα ηεο ξχζκηζεο κε
ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο
θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηεο εάλ ν νθεηιέηεο
3.1.1. δελ θαηαβάιεη δχν (2) ζπλερφκελεο δφζεηο
3.1.2. θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ θα
3.1.3. δελ εμνθιεί ηνπο ηξέρνληεο ινγαξηαζκνχο.

4.

ΡΟΔΣΝΛΡΔΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ
4.1. Νη ηξέρνληεο ινγαξηαζκνί κεηά ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ζα πξέπεη λα εμνθινχληαη εγθαίξσο θαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηνπο. Πε πεξίπησζε πνπ πξνζηεζνχλ ζην πδξφκεηξν λέεο
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, πέξαλ ησλ λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ (απφθαζε 58/21-03-2017 Γ.Π) ε Γ.Δ..Α.Θ., έρεη ην
δηθαίσκα λα ιάβεη θάζε λφκηκν κέηξν θαη λα αζθήζεη φια ηα έλδηθα κέζα πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο
ηεο. Γηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα πξνβεί αθφκα θαη ζηε δηαθνπή πδξνδφηεζεο ηνπ αθηλήηνπ.




Έιαβα γλψζε ησλ Όξσλ ηεο Οχζκηζεο θαη ηνπο απνδέρνκαη πιήξσο.
Αλαιακβάλσ ηε Οχζκηζε θαη Δμφθιεζε ησλ νθεηιψλ κνπ θαηά ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δφζεσλ θαη πνζφ δφζεο,
φπσο απηά ζπκθσλήζεθαλ.
Ξαξέιαβα έλα αληίγξαθν απηήο ηεο Οχζκηζεο.
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2.

Λα θαηαξγεζεί θάζε πξνγελέζηεξε απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε νθεηιψλ ρξεζηψλ δηθηχσλ ΓΔΑΘ.

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο γεληθήο δηεπζχληξηαο
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ
Νμόθωνα
1.

Θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο πεξ. ζ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1069/1980, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, λα παξάζρεη ε Γ.Δ..Α.Θ. ζηνπο νθεηιέηεο ηεο, ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ή ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.

2.

Λα θαηαξγεζεί θάζε πξνγελέζηεξε απφθαζε ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε νθεηιψλ ρξεζηψλ δηθηχσλ ΓΔΑΘ.

Ζ παπούζα απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 184/2018
Ρο παπόν αθού ζςνηάσθηκε ςπογπάθεηαι
Ν Αληηπξφεδξνο (σο πξνεδξεχσλ)

ΡΠΗΡΟΑΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από SYMEON
DIMOPOULOS
Ημερομηνία:
2019.03.21
08:53:42 EET
Αιτία: Ακριβές
αντίγραφο από
τα Πρακτικά
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