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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2012 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  Αποχέτευσης του ∆ήµου Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ). 
Στα Γραφεία της ∆ΕΥΑΧ θέση Βιολογικός στα Μάλια, σήµερα ηµέρα Παρασκευή  

7 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 16.00΄µ.µ. κατόπιν της υπ’ αριθ. 3421/04-12-2012 
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. ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ, Πρόεδρος  
2. Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος, (αναπληρωτής της Ασσαριώτη Ειρήνης – 

Μαρίας) 
3. Βρέντζος Κων/νος, Μέλος 
4. Βουράκης Ιωάννης, Μέλος 
5. Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος 
6. Χατζάκης Ευάγγελος, Μέλος 
7. Χατζηανδρέου Τρύφων, Μέλος 
 
Απόντες ήταν: 
 
1. Κασαπάκης Ιωάννης, Μέλος  
2. Κρασανάκη Σεβαστή, Μέλος 
3. Τρευλάκη Μαρία, Μέλος 
4. Πλευράκη ∆έσποινα, Μέλος 

 
 

Στην συνεδρίαση συµµετείχαν ο κος Γκιούλµπας Γεώργιος, Γενικός ∆ιευθυντής 
∆ΕΥΑΧ,  ο κος Κοσµαδάκης Εµµανουήλ, Τεχνικός ∆ιευθυντής 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: 202/2012. 

 
ΘΕΜΑ :  Παράταση δυνατότητας διακανονισµών παλαιών οφειλών 
 
 
Εισηγούµενος το 7ο θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης, ο ∆ιευθυντής της Επιχείρησης είπε 

στα µέλη ότι  µε την 85/2012 απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑΧ η οποία εγκρίθηκε από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου δόθηκε η δυνατότητα διακανονισµών 

παλαιών οφειλών µέχρι και την 31/8/2012. Με την 107/2012 απόφαση του ∆Σ 

∆ΕΥΑΧ η παραπάνω προθεσµία παρατάθηκε µέχρι και την 30η/11/2012. 
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Ειδικότερα, η 85/2012 απόφαση προέβλεπε τα παρακάτω: 
 

1. Μέχρι 31/08/2012 παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης και εξόφλησης 
κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου των οφειλών από τέλη ύδρευσης, τέλη 
χρήσης αποχέτευσης ή τέλη σύνδεσης αποχέτευσης.  
 
2. Οι παραπάνω οφειλές ρυθµίζονται και εξοφλούνται όπως παρακάτω: 
Α) Εξόφληση εφάπαξ (µέχρι 31/8/2012).  
Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 85% των προσαυξήσεων. Το 50% του 
τελικού ποσού θα καταβάλλεται µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου και το 
υπόλοιπο θα εξοφλείται µέχρι 31/8/2012. 
 
Β1) Εξόφληση σε 6 µήνες µε ισόποσες δόσεις (µέχρι 28/2/2013) και 
προκαταβολή του 30% του ποσού.   
Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 70% των προσαυξήσεων. Το 30% του 
τελικού ποσού θα καταβάλλεται µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου και το 
υπόλοιπο θα εξοφλείται µέχρι 28/2/2013 µε ισόποσες δόσεις.  
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 1.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι 
µηνιαίες, διµηνιαίες ή και τριµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 10.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι 
µηνιαίες, ή διµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό πάνω από 10.000 € οι δόσεις είναι µηνιαίες και 
κατατίθενται αντίστοιχες επιταγές ή συναλλαγµατικές στην ∆ΕΥΑΧ. Οι 
επιταγές πρέπει να είναι Τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές του οφειλέτη. 
  
Β2) Εξόφληση σε 6 µήνες µε ισόποσες δόσεις.   
Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 60% των προσαυξήσεων. Το τελικό ποσό 
εξοφλείται εντός εξαµήνου, µε ισόποσες δόσεις, η πρώτη των οποίων 
καταβάλλεται µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου.   
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 1.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι 
µηνιαίες, διµηνιαίες ή και τριµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 10.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι 
µηνιαίες, ή διµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό πάνω από 10.000 € οι δόσεις είναι µηνιαίες και 
κατατίθενται αντίστοιχες επιταγές ή συναλλαγµατικές στην ∆ΕΥΑΧ. Οι 
επιταγές πρέπει να είναι Τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές του οφειλέτη. 
 
Γ1) Εξόφληση σε 12 µήνες µε ισόποσες δόσεις (µέχρι 31/9/2013) και 
προκαταβολή του 30% του ποσού οφειλής.   
Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 50% των προσαυξήσεων. Το 30% του 
τελικού ποσού θα καταβάλλεται µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου και το 
υπόλοιπο θα εξοφλείται µέχρι 31/8/2012 µε ισόποσες δόσεις.  
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 1.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι 
µηνιαίες, διµηνιαίες, τριµηνιαίες ή εξαµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 10.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι 
µηνιαίες, διµηνιαίες ή τριµηνιαίες. 
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Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής πάνω από 10.000 € οι δόσεις είναι 
µηνιαίες και κατατίθενται αντίστοιχες επιταγές ή συναλλαγµατικές στην 
∆ΕΥΑΧ. Οι επιταγές πρέπει να είναι Τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές του 
οφειλέτη. 
 
Γ2) Εξόφληση σε 12 µήνες µε ισόποσες δόσεις.   
Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται το 40% των προσαυξήσεων. Το τελικό ποσό 
εξοφλείται εντός δωδεκαµήνου, µε ισόποσες δόσεις, η πρώτη των οποίων 
καταβάλλεται µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου.   
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 1.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι 
µηνιαίες, διµηνιαίες, τριµηνιαίες ή εξαµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής έως 10.000 € οι δόσεις µπορεί να είναι 
µηνιαίες, διµηνιαίες ή τριµηνιαίες. 
Για οφειλές µε συνολικό ποσό οφειλής πάνω από 10.000 € οι δόσεις είναι 
µηνιαίες και κατατίθενται αντίστοιχες επιταγές ή συναλλαγµατικές στην 
∆ΕΥΑΧ. Οι επιταγές πρέπει να είναι Τραπεζικές ή προσωπικές επιταγές του 
οφειλέτη. 
 
3. Η παραπάνω δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθµισης οφειλών µέχρι 31/08/2012 
δεν συνεπάγεται την αναστολή των ενεργειών της επιχείρησης (π.χ. διακοπή 
υδροδότησης) για είσπραξη οφειλών σε καταναλωτές που δεν ρυθµίζουν τις 
οφειλές τους για το ενδιάµεσο από σήµερα µέχρι 31/08/2012 χρονικό 
διάστηµα.  
 
4. Ενδεχόµενοι διακανονισµοί που έχουν γίνει κατά το παρελθόν συνεχίζουν 
να είναι σε ισχύ, εκτός αν µε αίτηση του ενδιαφερόµενου ζητηθεί η υπαγωγή 
τους στις παραπάνω προβλεπόµενες δυνατότητες ρύθµισης.  
 
5. Σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος οφειλέτης έχει περισσότερες της µιας παροχής 
ύδρευσης µε οφειλή, η ρύθµιση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά για το σύνολο 
των παροχών του, ανεξάρτητα από το ακίνητο που αυτές υδροδοτούν. 
 
6. ∆ιακοπή παροχής λόγω χρέους συνεπάγεται την ταυτόχρονη διακοπή και 
άλλων παροχών ύδρευσης που ενδεχοµένως υπάρχουν στο όνοµα του ίδιου 
καταναλωτή και υδροδοτούν το ίδιο ή όµορο ακίνητο ανεξαρτήτως από την 
ύπαρξη ή µη ανεξόφλητων λογαριασµών στο όµορα ακίνητα. 
 
7. Η µη τήρηση των όρων της απόφασης διακανονισµών από την πλευρά του 
οφειλέτη έχει σαν συνέπεια την απώλεια του ευεργετήµατος της ρύθµισης.  
 
8. Οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθµιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω µε 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής µέχρι την εξόφλησή τους,  εφόσον 
τηρηθεί η ρύθµιση  

 
9. Η ρύθµιση θα είναι σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται 
εµπρόθεσµα όλοι οι νέοι λογαριασµοί που θα εκδοθούν. Σε αντίθετη 
περίπτωση η ρύθµιση θα ακυρώνεται και θα χάνονται τα ευεργετήµατα της.   
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10. Το τέλος επανασύνδεσης ορίζεται στο ποσό των 15 € πλέον ΦΠΑ 
 
11. Η διαγραφή - µείωση του ποσού για κάθε οφειλέτη που προκύπτει από την 
ρύθµιση που αυτός επέλεξε σύµφωνα µε την παράγραφο 2, πραγµατοποιείται  
κατά την εξόφληση της τελευταίας δόσης. Για καλύτερη λειτουργία τήρησης 
και ελέγχου των διακανονισµών, όλες προβλεπόµενες δόσεις κατά την 
παράγραφο 2 θα έχουν ηµεροµηνία πληρωµής της τελευταία ηµέρα έκαστου 
µήνα. 
12. Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης επιβαρύνεται κατά µήνα µε 1% 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης για 
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών έχει σαν συνέπεια την απώλεια των 
ευεργετηµάτων της ρύθµισης, την καταβολή του υπόλοιπου της οφειλής και 
την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα 
νοµοθεσία µέτρα. 
13. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Χερσονήσου.  
14. Σύντοµη περίληψη της απόφασης αυτής να δηµοσιευτεί σε 2 ηµερήσιες 
εφηµερίδες του Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου 
Χερσονήσου.  

 

ενώ µε την 107/2021 απόφαση, η ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην 85/2012 

απόφαση παρατάθηκαν κατά τρείς µήνες.  

 

Σε εφαρµογή των παραπάνω αποφάσεων πολλοί οφειλέτες ανεξόφλητων ποσών 

έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους, µετά από πίεση της επιχείρησης, µε διακοπή των 

παροχών. Όπως προκύπτει από στοιχεία της Οικονοµικής µας υπηρεσίας, µέχρι 

σήµερα έχουν γίνει 448 διακανονισµοί παλαιών οφειλών, το ανεξόφλητο ποσό των 

οποίων ήταν 1.453.136 €. Από το ποσό αυτό 511.417 € έχουν ήδη εισπραχθεί, ενώ το 

υπόλοιπο προβλέπεται να εξοφληθεί σε ηµεροµηνίες που προβλέπονται στους 

διακανονισµούς.  

 

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος είπε ότι το σύνολο σχεδόν των παραπάνω 

διακανονισµών έγινε µετά από πίεση της υπηρεσίας προς τους οφειλέτες, διαδικασία 

η οποία µέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σήµερα, συνεχίζεται η πίεση της 

υπηρεσίας Προκειµένου περισσότεροι οφειλέτες να µπορέσουν να ρυθµίσουν τις 

παλαιές οφειλές τους, προτείνεται η χρονική παράταση της δυνατότητας ρύθµισης 

των ανεξόφλητων ποσών µέχρι και την 31/5/2013. 
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Ειδικότερα, προτείνεται η λήψη απόφασης η οποία θα προβλέπει: 

1. Παρατείνει το χρόνο ισχύος της απόφασης 85/2012 του ∆Σ ∆ΕΥΑΧ κατά εννέα 
µήνες. Έτσι, η ρύθµιση και εξόφληση κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου των οφειλών 
από τέλη ύδρευσης, τέλη χρήσης αποχέτευσης ή τέλη σύνδεσης αποχέτευσης. µπορεί 
να γίνει µέχρι και την 31/5/2013, µε τους ίδιους όρους όπως αυτοί προβλέπονται 
στην 85/2012 απόφαση.   

2. Όλες οι αναφερόµενες στην 85/2012 απόφαση του ∆Σ ∆ΕΥΑΧ ηµεροµηνίες 
τροποποιούνται ανάλογα κατά εννέα µήνες.  

 
Στην παραπάνω πρόταση, όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφώνησαν. 
 
Στην συνέχεια ο ∆ιευθυντής της Επιχείρησης είπε ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για 

την αντιµετώπιση περιπτώσεων όπου οφειλέτης έκανε διακανονισµό, σύµφωνα µε τις 

85/2012 και 107/2012 αποφάσεις, δεν τήρησε τον διακανονισµό και επανέρχεται µε 

αίτηµα για σύναψη νέου διακανονισµού, προκειµένου να µην διακοπή η παροχή του. 

Ακόµη, πρόσθεσε ότι η υπηρεσία προσπαθεί µε συνεχείς οχλήσεις προς τους 

οφειλέτες αυτούς να εξοφλήσουν τις δόσεις του διακανονισµού τους και να µην 

υπάρξει ακύρωση του διακανονισµού, όµως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.   

Τέλος, πρότεινε την λήψη απόφασης σύµφωνα µε την οποία  

∆ιακανονισµοί που έγιναν στα πλαίσια εφαρµογής των αποφάσεων 85/2012 και 107/2012 
του ∆Σ ∆ΕΥΑΧ και δεν τηρήθηκαν,  αυτοδίκαια αναιρούνται. Οι ιδιοκτήτες – οφειλέτες 
των διακανονισµών αυτών, µπορούν να συνάψουν νέο διακανονισµό, χωρίς τα 
ευεργετήµατα της µείωσης προσαυξήσεων που προβλέπονται στην 85/2012 απόφαση του 
∆Σ ∆ΕΥΑΧ και µε ηµεροµηνία οριστικής εξόφλησης την 30/9/2013. 

 

Ο κ. Χατζηανδρέου εξέφρασε τον προβληµατισµό του µήπως είναι σωστότερο να 

επιτρέπεται στους οφειλέτες αυτούς να προβαίνουν και σε νέο διακανονισµό. Στο 

σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του ∆Σ πρότεινε να γίνεται δεκτό το αίτηµα των οφειλετών 

αυτών, µόνο εάν ζητούν να ενταχθούν στην προβλεπόµενη από την 85/2012 απόφαση 

ρύθµιση µε εφάπαξ εξόφληση του οφειλόµενου ποσού.   
 
Κατόπιν κάλεσε τα µέλη ν΄ αποφασίσουν σχετικά. 
 
Το ∆.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Παρατείνει το χρόνο ισχύος της απόφασης 85/2012 του ∆Σ ∆ΕΥΑΧ κατά εννέα 

µήνες. Έτσι, η ρύθµιση και εξόφληση κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου των οφειλών 

από τέλη ύδρευσης, τέλη χρήσης αποχέτευσης ή τέλη σύνδεσης αποχέτευσης µπορεί 
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να γίνει µέχρι και την 31/5/2013, µε τους ίδιους όρους όπως αυτοί προβλέπονται στην 

85/2012 απόφαση.   

2. Όλες οι αναφερόµενες στην 85/2012 απόφαση του ∆Σ ∆ΕΥΑΧ ηµεροµηνίες 

τροποποιούνται ανάλογα κατά εννέα µήνες.  

3. ∆ιακανονισµοί που έγιναν στα πλαίσια εφαρµογής των αποφάσεων 85/2012 και 

107/2012 του ∆Σ ∆ΕΥΑΧ και δεν τηρήθηκαν, αυτοδίκαια αναιρούνται. Οι ιδιοκτήτες 

– οφειλέτες των διακανονισµών αυτών, µπορούν να συνάψουν νέο διακανονισµό, 

χωρίς τα ευεργετήµατα της µείωσης προσαυξήσεων που προβλέπονται στην 85/2012 

απόφαση του ∆Σ ∆ΕΥΑΧ και µε ηµεροµηνία οριστικής εξόφλησης την 30/9/2013, 

εκτός εάν ζητήσουν εφάπαξ εξόφληση σύµφωνα µε την 85/2012 απόφαση, οπότε 

παραµένουν τα ευεργετήµατα που η απόφαση αυτή προβλέπει.  

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 202/2012. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
Ακριβές Απόσπασµα. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  

       ΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ     Ανυφαντάκης Εµµανουήλ 
                                                                                    Βρέντζος Κων/νος 

Βουράκης Ιωάννης 
Πλευράκης Εµµανουηλ 
Χατζηανδρέου Τρύφων 
Χατζάκης Ευάγγελος 
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