ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ετέθησαν από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου προς την
Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης με το αρ. πρωτ. 1844/149-2020 έγγραφο ερωτήματα για την παροχή νομικής γνωμοδότησης ως εξής:
“Αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 1 της με αρ. 55905/29-7-2019

ΚΥΑ με θέμα «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2020, τροποποίηση της αρ. 7028/2004 απόφασης» (Β’ 3054) και
περαιτέρω του με αρ. πρωτ. 8783/7-2-2020 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Τ.Α. του
Τμήματος

Οικονομικής

Διοίκησης

και

Προϋπολογισμού

του

Υπουργείου

Εσωτερικών, έχουν ανακύψει τα κάτωθι ερωτήματα:
1) Εάν η επιβαλλόμενη με τις ανωτέρω διατάξεις υποχρέωση των Δήμων για
διαγραφή από τους προϋπολογισμούς αυτών των υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης
πενταετίας (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4270/2014) με αναμόρφωση αυτών
ισχύει και για τις Δ.Ε.Υ.Α.;
2) Εάν η παραγραφή αφορά σε γεννημένες/ βεβαιωμένες οφειλές –υποχρεώσεις και
πριν την 1-1-2015 δεδομένων του άρθρου 183 ν. 4270/2014 που ορίζει ότι η ισχύς
των διατάξεων αρχίζει από 1-1-2015;
3) Πότε θεωρείται ότι συντρέχει ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης, εξαιτίας του
οποίου θα πρέπει να πραγματοποιείται αντίστοιχη εγγραφή στον προϋπολογισμό και
επομένως εξαίρεση από τη διαγραφή, αφού η δικαστική διεκδίκηση είναι πάντα
δυνατή όταν υπάρχουν και ληξιπρόθεσμες οφειλές;»
Κατά τη γνώμη μας προσήκει η κάτωθι απάντηση.
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***

Ι. Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο

Α. Ειδικές διατάξεις περί Δ.Ε.Υ.Α. - Ν. 1069/1980
Κατ’ άρθρ. 1 ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως.- (Α' 191)» ορίζεται ότι «1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4
του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α` 87).».
Ακολούθως στο άρθρο 5 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Το Διοικητικό Συμβούλιο
διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα νόμο... ε) εγκρίνει, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κάθε
οικονομικού έτους, τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το
σκέλος των εξόδων το οποίο προσαρμόζεται στο, κατά το προηγούμενο εδάφιο,
πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμολογιακής
πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α., στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα επενδύσεων,
επισυνάπτεται μελέτη κόστους -οφέλους στην οποία αναλύονται τα έσοδα της
επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007, οι λειτουργικές δαπάνες
της επιχείρησης, τα έσοδα επενδύσεων και οι δαπάνες επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια
του οικονομικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί τον
προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εσόδων και τις ανάγκες που
παρουσιάζονται, μπορεί δε να αποφασίζει για τη χορήγηση έκτακτων και
συμπληρωματικών πιστώσεων..»
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Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές ύδρευσης και αποχέτευσης [Δ.Ε.Υ.Α.] , διαθέτουν
πλήρη νομική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έναντι και αυτού του
αντίστοιχου Δήμου, καθόσον ειδικότερα με τις επιμέρους ρυθμίσεις του ως άνω
νόμου (ν. 1069/1980) ορίζεται ότι: α) η δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και
αποχέτευσης, αποτελούσα, κατά τα προαναφερθέντα, αυτοτελές ΝΠΙΔ, διοικείται από
ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 3 παρ.1), β) με Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας, που συντάσσεται με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και εγκρίνεται
από τον Υπουργό Εσωτερικών, καθορίζεται η οργάνωση, η σύνθεση και η
αρμοδιότητα των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού
της, το οποίο συνδέεται με την επιχείρηση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
ανάλογα προς τις ανάγκες της επιχείρησης, η κατά μισθολογικά κλιμάκια κατανομή
των θέσεων αυτού κατά ομάδες ειδικοτήτων και ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης,
οι αποδοχές, καθώς και ο τρόπος πρόσληψης και απόλυσης και το αρμόδιο προς
τούτο όργανο (άρθρο 7 παρ.1 και 2), γ) η επιχείρηση έχει ιδία περιουσία και δικούς
της πόρους (άρθρα 8 και 10), δ) η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης
ενεργείται με βάση δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, έχει δε η
επιχείρηση δική της, αυτοτελή, ταμειακή υπηρεσία και διατάκτης αυτής είναι ο
Γενικός Διευθυντής σε σύμπραξη με τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών
της επιχείρησης (άρθρο 17 παρ.1), ε) τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της
επιχείρησης, σύμφωνα με τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές,
ρυθμίζονται κάθε φορά με κανονισμούς που συντάσσονται και ψηφίζονται από το
Δ.Σ. της επιχείρησης και ελέγχονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 21
παρ.1) (βλ. ΑΠ 113/2017).
Συνεπώς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, που αποτελούν
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διεπόμενα από τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας, έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διαθέτοντας ίδια
διοίκηση, ανεξάρτητη ταμειακή υπηρεσία και ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και
εξόδων, με βάση τον οποίο γίνεται η οικονομική διαχείρισή τους, ίδια περιουσία και
δικούς τους πόρους, ανεξάρτητη και αυτοτελή εσωτερική οργάνωση και λειτουργία
με βάση κανονισμούς που συντάσσονται από τα όργανα διοίκησης αυτών, δεν
υπάγονται στην κατηγορία των ΟΤΑ, ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από τον
οποίο αντιθέτως ρητά εξαιρούνται (ΑΠ 2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010).
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Β. Νέες διατάξεις περί κατάρτισης προϋπολογισμού Δήμων έτους 2020
Με το άρθρο 64 ν. 4270/2014 (Νέο Δημόσιο Λογιστικό) όπως αντικαταστάθηκε με
το

άρθρο 78 Ν.4316/2014, υπό τον τίτλο ««Κατάρτιση και έγκριση των

προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. - Ειδικό Αποθεματικό» ορίζεται ότι:
«Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, εκτός από τις
διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να
εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού
στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται τον
Ιούλιο κάθε έτους και με την οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την
κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των
σχεδίων των προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι
σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου
σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, το Παρατηρητήριο
αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον
προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη
ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προϋπολογισμών που
είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών, δύναται να προβλέπεται για κάθε οικονομικό έτος η εγγραφή
πίστωσης ειδικού αποθεματικού στους προϋπολογισμούς των δήμων και των
περιφερειών, ως ποσοστό επί του συνόλου των τακτικών εσόδων τους. Από το
αποθεματικό αυτό δεν μεταφέρονται πιστώσεις για ενίσχυση άλλων πιστώσεων
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό ή για εγγραφή νέων που δεν είχαν προβλεφθεί.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος του ως άνω ποσοστού, το οποίο μπορεί να
μεταβάλλεται εντός της χρήσης, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων που αναλογούν
στον ενοποιημένο προϋπολογισμό των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του εκάστοτε
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, καθώς και κάθε σχετικό
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Περαιτέρω, στο άρθρο 77 ν. 4172/2013 υπό τον τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων» ότι:
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«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται
τον Ιούλιο κάθε έτους, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ), παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του
προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την
εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση, μπορεί επίσης να
καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων
τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες
αυτών.2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται
ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της
παραγράφου 1 και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με
τις οδηγίες αυτές.»
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εξεδόθη η με αρ. οικ. 55905/29-07-2019
ΚΥΑ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων,
οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης.».
και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 15 αυτής ορίσθηκε ότι:
«Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να
συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά θα πρέπει τα
αρμόδια όργανα του τελευταίου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη
διαγραφή τους».
Ακολούθως, εξεδόθη η με αρ. 7/2020 Εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 8783/7-2-2020 έγγραφο)
της Δ/σης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με την
οποία:
« ...Λαμβανομένων υπόψιν όσων αναφέρουμε παραπάνω, οι φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης οφείλουν κατά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του
[προϋπολογισμού], όπως ρητά προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα των ΚΥΑ
οδηγιών

κατάρτισης

προϋπολογισμού

τους,

ή

εφόσον

αυτή

έχει

ήδη

πραγματοποιηθεί, στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση που θα αποσταλεί για έλεγχο
νομιμότητας στην αρμόδια αρχή, να έχουν προβεί στη διαγραφή όλων των
παραγεγραμμένων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό, κατά την πρώτη
υποχρεωτική αναμόρφωση αυτού...».
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Γ. Ερμηνεία διατάξεων
Οι ως άνω διατάξεις που αναφέρονται στην υποχρέωση διαγραφής των
παραγεγραμμένων

υποχρεώσεων

ή

απαιτήσεων

των

Δήμων

από

τους

προϋπολογισμούς, στο σύνολο τους τόσο συστηματικά όσο και γραμματικά
ερμηνευόμενες, αφορούν ρητώς και αποκλειστικά τους Δήμους, χωρίς να
επεκτείνεται αναλογικά η εφαρμογή των και στα νομικά πρόσωπα των οικείων
δήμων.
Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν
ΝΠΙΔ με έχει ιδία περιουσία και δικούς της πόρους (άρθρα 8 και 10) και η
οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση δικό της προϋπολογισμό
εσόδων και εξόδων, έχει δε η επιχείρηση δική της, αυτοτελή, ταμειακή υπηρεσία.
Επομένως, και σύμφωνα με τα ως άνω ερμηνευτικά επιχειρήματα και τις
νομολογιακές παραδοχές οι διατάξεις των ανωτέρω ΚΥΑ και της αρ. 7/2020
Εγκυκλίου δεν δύνανται να τύχουν αναλογικής εφαρμογής και στις Δ.Ε.Υ.Α, οι
οποίες υπάγονται σε ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η δε γραμματική διατύπωση της
εγκυκλίου «φορείς τη τοπικής αυτοδιοίκησης» μάλλον είναι ατυχής ενώ στην
πραγματικότητα οι συντάκτες της εννοούσαν τους Δήμους και της Περιφέρειες.
Ακόμη, όμως, και αν η επιλογή της χρήσης του όρου «φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης», καθ’ ο τρόπο να αναφέρεται και στα Νομικά Πρόσωπα των
ΟΤΑ, έγινε σκόπιμα, αυτή παρίσταται ως μη νόμιμη (ψευδερμηνευτική
εγκύκλιος) διότι οι οικείες διατάξεις (ν. 4270/2014, 4172/2013 και των κατ’
εξουσιοδότηση εκδοθεισών ΚΥΑ) αναφέρονται μόνον στους Ο.Τ.Α. και όχι στα
Ν.Π. αυτών. Με εγκύκλιο δεν είναι νόμιμη η εισαγωγή νέων κανόνων δικαίου
ούτε η επέκταση του πεδίου εφαρμογής ήδη υπαρχόντων στην έννομη τάξη
κανόνων δικαίου, αλλά δια εγκυκλίου επιτρέπεται μόνο η ερμηνεία ήδη
υπάρχοντος κανόνα δικαίου.
Εάν δεν ο νομοθέτης ήθελε να περιλάβει στην ρύθμιση περί υποχρέωσης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού και διαγραφής παραγεγραμμένων απαιτήσεων
και οφειλών και τα Ν.Π. των ΟΤΑ θα έπρεπε να το είχε ορίσει ρητώς.
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ΙΙ. Επί των επιμέρους ερωτημάτων (2ο και 3ο)

Επειδή, το 1ο ερώτημα απαντήθηκε αρνητικά, η εξέταση των επόμενων 2ο και 3ο
τεθέντων ερωτημάτων παρέλκει ως αλυσιτελής, εντούτοις για λόγους συνέπειας εν
συντομία, λεκτέα τα ακόλουθα.

Α. Επί του 2ου ερωτήματος
Όσον αφορά τις οφειλές προς τους ΟΤΑ, το άρθρο 2 του Ν. 344/68, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 άρθρο 61 του Ν. 1416/84, ΦΕΚ Α’ 18, το οποίο
προβλέπει αναφορικά με την προθεσμία βεβαίωσης οφειλών (αναλογικά
εφαρμοζόμενης και στις Δ.Ε.Υ.Α.) ότι:
«…η βεβαίωσις των φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής
εργασίας ενεργείται υπό των δήμων και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίας
πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ό ανάγονται..» και «κατ’
εξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αν: α)
είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η
φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η
βεβαίωση έγινε σε πρόσωπο που δεν είχε μερική ή ολική φορολογική υποχρέωση και δ)
η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική
υποχρέωση".
Όσον αφορά τις απαιτήσεις κατά του ΟΤΑ, στο άρθρο 140 παρ. 1 Ν. 4270/2014 –
δυνάμει του οποίου καταργήθηκαν, από ενάρξεως ισχύος αυτού (01/01/2015), οι
διατάξεις των άρθρων 1 έως και 108 του ανωτέρω ν. 2362/1995 (άρθρο 177 παρ. 1
περ. α΄ ν. 4270/2014) – προβλέπεται ότι «Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου,
πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας,
εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής
αυτής», και στο άρθρο 141 εδ. α΄ αυτού ότι «Η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης
κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο
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γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, με την επιφύλαξη κάθε άλλης
ειδικής διάταξης του νόμου αυτού».
Παρελθούσης της ως άνω αποσβεστικής προθεσμίας ο ΟΤΑ ή αναλόγως η ΔΕΥΑ ως
δικαιούχος είσπραξης των τελών ύδρευσης κ.ο.κ. η αξίωση της απαίτησης έχει πλεόν
αποσβεσθεί δυνάμει των ως άνω διατάξεων χωρίς δικαίωμα βεβαίωσης ή είσπραξης
αυτής.
Οι διατάξεις της επίμαχης ΚΥΑ περί υποχρέωσης διαγραφής παραγεγραμμένων
απαιτήσεων και οφειλών αφορά τις οφειλές ή τις απαιτήσεις των ΟΤΑ οι οποίες
είναι παραγεγραμμένες όταν διώκεται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους
2020.

Β. Επί του 3ου ερωτήματος
Οφειλές ή απαιτήσεις των Δ.Ε.Υ.Α. δεν διαγράφονται από τους οικείους
προϋπολογισμούς μόνον όταν υφίσταται εκκρεμοδικία, δηλαδή εκκρεμή ένδικα
βοηθήματα ή μέσα (προσφυγή, αγωγή, έφεση κο.κ.) ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή, εφόσον δεν υφίσταται εκκρεμής
ένδικη διαφορά, οι οφειλές ή απαιτήσεις που έχουν παραγραφεί κατά τις ως άνω
διατάξεις μπορούν να διαγραφούν κατά την αναμόρφωση των Προϋπολογισμών τους.

Συμπερασματικά:
1) Η με αρ. αρ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ με θέμα «παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020,
τροποποίηση της αρ. 7028/2004 απόφασης» (Β’ 3054) και η εκδοθείσα
7/2020 Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ περί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ διαγραφής
παραγεγραμμένων οφειλών και απαιτήσεων αφορά αποκλειστικά τους
Δήμους και όχι τα Ν.Π. αυτών (π.χ. Δ.Ε.Υ.Α.). Επομένως οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν
υποχρεούνται να προβούν σε αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους
οικονομικού έτους 2020 κατά τα ανωτέρω. Βέβαια, εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών η αναμόρφωση
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του Προϋπολογισμού για τη διαγραφή παραγεγραμμένων οφειλών όταν
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις (παραγραφής/απόσβεσης).
2) Η διαγραφή, εφόσον επιλεγεί να γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., γίνεται
επί των οφειλών και απαιτήσεων της Δ.Ε.Υ.Α. που είναι παραγεγραμμένες
την ημερομηνία λήψης απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης
προϋπολογισμού.
3) Περιορισμό στη διαγραφή συνιστά μόνον η εκκρεμοδικία που υφίσταται
από εκκρεμείς ένδικες διαφορές στα αρμόδια Δικαστήρια. Κατά τα λοιπά,
παραγεγραμμένες νομίμως οφειλές ή απαιτήσεις της Δ.Ε.Υ.Α. μπορούν να
διαγράφονται ελευθέρως.

Αθήνα, 28-09-2020
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης
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