ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΛΝΞ-ΦΚΔ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
(∆.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης 4/2014 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ∆ήµου Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ).
Στα Γραφεία της ∆ΕΥΑ∆ θέση Λούτρες στα Μάλια, σήµερα ηµέρα Πέµπτη 20
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 16.00΄µ.µ. κατόπιν της υπ’ αριθ. 621/14-02-2014
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. Φιλιππάκης Κων/νος, Πρόεδρος
2. Ασσαριώτη Ειρήνη - Μαρία, Μέλος
3. Βρέντζος Κων/νος, Μέλος
4. Κασαπάκης Ιωάννης, Μέλος
5. Τρευλάκη Μαρία, Μέλος
6. Χατζηανδρέου Τρύφων, Μέλος
7. Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος
Απόντες ήταν:
1. Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος
2. Βουράκης Ιωάννης, Μέλος
3. Κρασανάκη Σεβαστή, Μέλος
4. Πλευράκη ∆έσποινα, Μέλος

Στην συνεδρίαση συµµετείχαν και ο κος Γκιούλµπας Γεώργιος, Γενικός
∆ιευθυντής, ο κος Κοσµαδάκης Εµµανουήλ, Τεχνικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑΧ, η κα
Ζερβάκη Ευαγγελία, Οικονοµική ∆ιευθύντρια 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.
Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρευρέθηκε και ο κος Τερζάκης Θεόδωρος,
Νοµικος Σύµβουλος ∆ΕΥΑΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2014.

ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη ∆ΟΥ της είσπραξης των εσόδων της ∆ΕΥΑΧ
Εισηγούµενος το 2ο θέµα Εκτος Ηµερήσιας ∆ιάταξης, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έδωσε
τον λόγο στην Οικονοµική ∆ιευθύντρια η οποία ενηµερώνει τα µέλη για το θέµα
λέγοντας ότι:
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Στα πλαίσια διαχείρισης των Ληξιπρόθεσµων Οφειλών της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. κατά την διάρκεια του 2012 καθώς και εντός του 2013 έλαβε
αποφάσεις που αφορούν στον ∆ιακανονισµό Ληξιπρόθεσµων Οφειλών και πιο
συγκεκριµένα:
1. Απόφαση 85/2012 ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Χ. η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.
278/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου.
2. Απόφαση 107/2012 ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Χ. η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.
418/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου.
3. Απόφαση 202/2012 ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Χ. η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.
539/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου.
4. Απόφαση 184/2013 ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Χ. η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.
307/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου.
Επιπλέον το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την µε αριθµ. 84/2013 απόφαση του, αποφάσισε
να διαβιβαστούν στην Β ΄∆.Ο.Υ. Ηρακλείου πίνακες καταναλωτών – οφειλετών
(λογαριασµών ύδρευσης) της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. για µη χορήγηση Φορολογικής Ενηµερότητας.
Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα µέτρα έχουν συνεισφέρει στο να αναχαιτιστεί η
αυξανόµενη τάση που εµφανίζουν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές καταναλωτών τα τελευταία
χρόνια, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις η
Επιχείρηση να εισπράττει ότι βεβαιώνει εντός του έτους.
Υπάρχουν όµως και αρκετές περιπτώσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών που είναι δύσκολο
να διαχειριστούν στην πράξη. Για αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ήδη προβεί
σε ενηµερώσεις, διακοπές υδροδότησης, διακανονισµούς και τέλος αγωγές. Στο σηµείο
αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικασία των αγωγών αποδεικνύεται ιδιαίτερα
χρονοβόρα καθώς δίδονται αναβολές που φτάνουν ακόµα και στο 2016.
Για την αντιµετώπιση αυτών των εξαιρετικά δύσκολων και αµφιβόλου εισπράξεως
απαιτήσεως χρειάζεται να ληφθούν πιο δραστικά µέτρα. Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο
106 παρ. του Ν.2362/1995 περί «∆ηµόσιου Λογιστικού –Έλεγχο ∆απανών κλπ.» δίδεται
η δυνατότητα : «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ανατεθεί στις
∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων των ειδικών δηµόσιων
υπηρεσιών καθώς, και των Ειδικών Ταµείων, των οποίων οι προϋπολογισµοί
συνδηµοσιεύονται ,µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό και εφόσον η είσπραξη των εσόδων
τους δεν είναι µε τα δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη εσόδων νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις
καθορίζεται και το ποσοστό συµµετοχής των ανωτέρων νοµικών προσώπων δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που
εισπράττονται για λογαριασµό τους.»
Της παραπάνω διάταξης έχουν κάνει ήδη χρήση αρκετές ∆.Ε.Υ.Α. µεταξύ των οποίων
και η ∆.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου και Βορείου Άξονα Νοµού Χανίων, για τις οποίες έχει
εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών στις 8/12/2012 και δηµοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. 3203/30-11-2012/Β, και ήδη αποστέλλουν στην ∆.Ο.Υ. για βεβαίωση τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές τους.
Εισηγούµαστε να υποβάλλει η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ανάλογο αίτηµα προς το Υπουργείο
Οικονοµικών προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη από το νόµο Υπουργική
απόφαση που
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• να δίνει τη δυνατότητα στην ∆ΕΥΑΧ να αναθέτει στη ∆.Ο.Υ την είσπραξη
ληξιπρόθεσµων εσόδων της.
• να καθορίζει το ποσοστό συµµετοχής της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη δαπάνη για
την είσπραξη των εσόδων που θα εισπράττει η ∆.Ο.Υ. για λογαριασµό της
(Το αναµενόµενο ποσό συµµετοχής είναι 10% επί των εισπραχθέντων)
Η εξειδίκευση των τµηµάτων εσόδων που θα ανατίθεται στη ∆.Ο.Υ µετά την έκδοση
της απόφασης του Υπουργείου , θα γίνεται µετά από εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ.
∆ΕΥΑΧ.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆.Σ. ν΄ αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου να
εκδοθεί η προβλεπόµενη από το νόµο Υπουργική Απόφαση που:
α) να δίνει τη δυνατότητα στην ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου να αναθέτει στις ∆ηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες την είσπραξη ληξιπρόθεσµων εσόδων της,
β) να καθορίζει το ποσοστό συµµετοχής της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη δαπάνη
για την είσπραξη των εσόδων που θα εισπράττει η ∆.Ο.Υ. για λογαριασµό της

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 23/2014.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Φιλιπππάκης Κων/νος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ασσαριώτη Ειρήνη – Μαρία,Μέλος
Βρέντζος Κων/νος, Μέλος
Κασαπάκης Ιωάννης, Μέλος
Τρευλάκη Μαρία, Μέλος
Χατζηανδρέου Τρύφων, Μέλος
6. Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος
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