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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
(∆.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της συνεδρίασης 2/2015 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ∆ήµου Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ).
Στo ∆ηµοτικό Κατάστηµα στα Μάλια, σήµερα ηµέρα Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015
και ώρα 13.00΄µ.µ. κατόπιν της υπ’ αριθ. 167/21-01-2015 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου, που επιδόθηκε στα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
1069/80 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης,
για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά µε τα εγγεγραµµένα θέµατα της
ηµερησίας διάταξης.
Παρόντες ήταν:
1. Αργυράκης Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Χατζάκης Ευάγγελος, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελή Καλλιόπη, Μέλος
4. Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος
5. Βρετουδάκης Ιωάννης, Μέλος
6. Γαράκη Μαρία, Μέλος
7. Κασαπάκης Ιωάννης, Μέλος
8. Πεπονάκη Αλεξάνδρα, Μέλος
9. Πετράκη Ευαγγελία, Μέλος
10. Τσαντηράκης Κων/νος, Μέλος
Απόντες ήταν:
1. Πλευράκης Εµµανουήλ, Μέλος
Στην συνεδρίαση συµµετείχαν και ο κος Γκιούλµπας Γεώργιος, Γενικός ∆ιευθυντής,
ο κος Κοσµαδάκης Εµµανουήλ, Τεχνικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑΧ και η κα Ζερβάκη
Ευαγγελία, Οικονοµική ∆ιευθύντρια της ∆ΕΥΑΧ, ο κος Τερζάκης Θεόδωρος,
Νοµικός Σύµβουλος της ∆ΕΥΑΧ για να ενηµερώσουν τα µέλη και να εισηγηθούν
θέµατα της αρµοδιότητάς τους καθώς και η κ. Ασηµιανάκη Μαρία, ∆ιοικητικός
Υπάλληλος της ∆ΕΥΑΧ, για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2015

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση στη ∆.Ο.Υ. της είσπραξης των εσόδων της ∆ΕΥΑΧ»
Εισηγούµενος το 11ο θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έδωσε τον
λόγο στην Οικονοµική ∆ιευθύντρια η οποία ενηµερώνει τα µέλη για το θέµα και στη
συνέχεια παρουσιάζει την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΧ όπου
αναφέρονται τα εξής:

ΑΔΑ: Ω8Π5ΟΛΝΞ-ΝΤΞ

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με την με αριθμ. 23/2014 απόφαση του, αποφάσισε την υποβολή
αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το
Ν.2362/1995 άρθρο 106 Υπουργική Απόφαση που:
α) να δίνει την δυνατότητα στην Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου να αναθέτει στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη ληξιπρόθεσμων εσόδων της,
β) να καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη δαπάνη για την
είσπραξη των εσόδων που θα εισπράττει η Δ.Ο.Υ. για λογαριασμό της,.
Η Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με το με αριθμ. πρωτ. 786/26-02-2014 έγγραφο της
απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ.
ζητώντας τη λήψη απόφασης περί αναθέσεως στις Δ.Ο.Υ. την είσπραξη των εσόδων της
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Σε συνέχεια του αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. ΔΠΕΙΣΑ 1065376 ΕΞ
2014/23-04-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων βάσει της οποίας δίδεται η
έγκριση:
1. Ανάθεσης στις Δ.Ο.Υ. της είσπραξης των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
2. Από το ποσό που εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ. υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. θα παρακρατείται
ποσό ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 10%.

Καλείται σήμερα το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. να εγκρίνει την Λίστα με ημερομηνία 22/01/2015 που
θα αποσταλθεί στις Δ.Ο.Υ. για Βεβαίωση. Η εν λόγω Λίστα έχει προκύψει λαμβάνοντας
υπόψη κυρίως τα βραδέως κινούμενα υπόλοιπα και επιπλέον τις αιτήσεις των
καταναλωτών για την υπαγωγή τους στην ρύθμιση του άρθρου 25 του Ν. 4304/23.10.2014
(ΦΕΚ /234/ Α) Να αναφερθεί δε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δεν έχουμε το
Α.Φ.Μ. των καταναλωτών και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στη Λίστα
Η Οικονομική Υπηρεσία έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την εύρεση των Α.Φ.Μ. ούτως
ώστε να συμπεριληφθούν σε επόμενη Λίστα.

Κατόπιν κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
•

Εγκρίνει την αποστολή της Λίστας µε ηµεροµηνία 22/01/2015 στις ∆.Ο.Υ. για
ανάθεση της είσπραξης των εσόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., αφού πρώτα η
Οικονοµική Υπηρεσία προβεί σε επανέλεγχο της εν λόγω Λίστας προκειµένου
να διαπιστώσει εάν έχουν προκύψει πληρωµές καταναλωτών µεταξύ της
ηµεροµηνίας σύνταξης της Λίστας, δηλαδή της 22.01.2015 και της
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•

ηµεροµηνίας τελικής αποστολής της στις ∆.Ο.Υ., οπότε και δεν θα συντρέχει
λόγος αποστολής των συγκεκριµένων καταναλωτών στις ∆.Ο.Υ.
Εξουσιοδοτεί την Οικονοµική ∆ιευθύντρια να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την αποστολή της Λίστας µε ηµεροµηνία 22/01/2015 στις
∆.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 14/2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ακριβές Απόσπασµα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Αργυράκης Νικόλαος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Χατζάκης Ευάγγελος
Αγγελή Καλλιόπη
Ανυφαντάκης Εµµανουήλ
Βρετουδάκης Ιωάννης
Γαράκη Μαρία
Κασαπάκης Ιωάννης
Πεπονάκη Αλεξάνδρα
Πετράκη Ευαγγελία
Τσαντηράκης Κων/νος

