
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 
Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Αποτελούμενο από τα παρόντα μέλη κ.κ. Εμμανουήλ Χαιρέτη – Αντιπρόεδρο (ο οποίος προεδρεύει 

μετά την αποχώρηση του Προέδρου κ. Ιωάννη Ρασούλη), Γεώργιο Βουρεξάκη, Εμμανουήλ Καροφυλάκη, 
Γεώργιο Λιαντράκη, Γρηγόρη Μακαρόνα, Μυρωνία Πλερωνάκη, Διονυσία Σαριδάκη και Μαρία Σφακιανάκη. 

Απόντες οι κ.κ. Ιωάννης Ρασούλης – Πρόεδρος Δ.Σ., Ιωάννα Ασμαργιανάκη – Κουτσάκη, Ευανθία 
Σαμαριτάκη και Ευγενία Στυλιανού, μέλη του Δ.Σ. 

Σημειώνεται ότι, η κα Διονυσία Σαριδάκη παρίσταται ως αναπληρώτρια, στη θέση του τακτικού 
μέλους κας Ευανθίας Σαμαριτάκη, η οποία, αν και προσκλήθηκε δεν προσήλθε, λόγω κωλύματος. 

Στη Συνεδρίαση, επίσης, παρίστανται : Ο Γενικός Δ/ντής κ. Χαρίλαος Παπαματθαιάκης, ο Δ/ντής 
Δ/Ο Υπηρεσίας κ. Μιχάλης Φοινικιανάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών κα 
Καλλιόπη Τζαβλάκη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού – Αποχέτευσης κ. 
Χαράλαμπος Παπαδογιάννης, καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας, υπάλληλοι της 
Επιχείρησης. 

Συνεδρίασε στις 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30, στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Κ. 
Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, 71500 Ηράκλειο), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που 
αναγράφονται στη με αρ. πρωτ. 12248/30-11-2018 Πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, προς όλα τα μέλη 
του Δ.Σ.  

Χρέη Γραμματέων εκτελούν οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Αντωνία Φουρναράκη και Καλλιόπη 
Τρευλάκη.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο είναι σε νόμιμη απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος ανέφερε στο Σώμα ότι, το ακόλουθο θέμα εισάγεται προς συζήτηση 

ως κατεπείγον και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον ή όχι. Το Σώμα, ομόφωνα, 
δέχτηκε τη συζήτηση του θέματος ως “κατεπείγον”. 

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  :  440 / 2018  
 
ΘΕΜΑ 10ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ :  
Α)     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡ. 189/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Η. ΚΑΙ  
Β) ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
O Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης, κ. Εμμανουήλ Χαιρέτης, έθεσε υπόψη των μελών, προς 

συζήτηση και λήψη απόφασης, τη με αρ. πρωτ. : 12444/06-12-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, σχετική με 
το θέμα, η οποία έχει ως εξής : 

 
«Με την υπ’ αρ. 189/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η. ρυθμίστηκαν ειδικότερα ζητήματα 

σχετικά με τη λειτουργία του Σταθμού Υποδοχής Βοθρολυμάτων (τιμολόγηση, παραλαβή, έλεγχος) κ.λπ. 

Με την απόφαση αυτή, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σταθμού, που αποτελεί τμήμα του ισχύοντος 

Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τις παλιότερες σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η., αλλά 

ΑΔΑ: 6ΧΓΧΟΡΙΗ-ΠΑΑ



και την πρόσφατη νομοθεσία, που αφορά στην καθιέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 

ρυθμίζονται η λειτουργία και η τιμολόγηση των υπηρεσιών για την παραλαβή και επεξεργασία 

βοθρολυμάτων. 

Με την παρούσα εισήγηση, προτείνεται : α) τροποποίηση στη διαδικασία τιμολόγησης της σχετικής 

υπηρεσίας, κατόπιν του υπ’ αρ. 42851/19-09-2018 εγγράφου της ΑΑΔΕ, καθώς και νέος τρόπος 

εξόφλησης των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών  και β) πλαίσιο διακανονισμού των ήδη ληξιπρόθεσμων 

οφειλών των βυτιοφορέων λυμάτων. 

Συγκεκριμένα : 

α)  Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 42851/19-09-2018 έγγραφο της ΑΑΔΕ, ο βυτιοφορέας τιμολογεί 

τον πελάτη του για το σύνολο της υπηρεσίας άντλησης και μεταφοράς, ενώ η Δ.Ε.Υ.Α.Η. τιμολογεί τον 

ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου για τα τέλη εκκένωσης. Αναφέρεται επίσης ότι : «από τούδε και στο εξής να 

μην λαμβάνετε υπόψη σας τυχόν προηγούμενη διαφορετική θέση μας επί του θέματος». Η 

τιμολόγηση ήδη, δυνάμει της ως άνω οδηγίας, λαμβάνει χώρα στο όνομα του επαγγελματία βυτιοφορέα.  

Κατόπιν της ως άνω οδηγίας της ΑΑΔΕ, προτείνεται όπως η εξόφληση των συνολικών τιμολογίων 

κάθε μήνα λαμβάνει χώρα το αργότερο μέχρι τη 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα (π.χ. τα 

τιμολόγια του μηνός Ιανουαρίου θα εξοφλούνται μέχρι την 10η Φεβρουαρίου κ.ο.κ.). Σε περίπτωση 

ανεξόφλητης οφειλής, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας, τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται να 

μην παραλαμβάνουν λύματα του οφειλέτη – βυτιοφορέα, ενώ μόλις παρέλθει ημερολογιακά ολόκληρος ο 

επόμενος μήνας από τον μήνα τιμολόγησης, θα λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.  

β)  Από 01-03-2019 δεν θα γίνονται δεκτοί βυτιοφορείς με ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες μέχρι 

την ημερομηνία εκείνη δεν θα έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν ρυθμιστεί. 

Ως προς τη ρύθμιση, οι βυτιοφορείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις            

28-02-2019 ως ακολούθως : 

 

- Εφάπαξ εξόφληση, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τόκους. 

- Για οφειλές από 2.000,00 έως 5.000,00 ευρώ, με προκαταβολή 10% ευρώ, το υπόλοιπο σε δέκα 

(10) δόσεις, με χρέωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των νόμιμων τόκων υπερημερίας τελευταίας 

πενταετίας.  

- Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 12.000,00 ευρώ, με προκαταβολή 5% και το υπόλοιπο σε 

είκοσι τέσσερεις (24) δόσεις, με χρέωση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των νόμιμων τόκων 

υπερημερίας τελευταίας πενταετίας. 

- Για οφειλές από 12.000,01 ευρώ και άνω, με προκαταβολή 5% και το υπόλοιπο σε τριάντα έξι (36) 

δόσεις, με χρέωση κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των νόμιμων τόκων υπερημερίας τελευταίας 

5ετίας. 

Τυχόν υπερημερία για δύο συνεχόμενες δόσεις, θα συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωση από τη 

ρύθμιση και αναβίωση της αρχικής οφειλής, με τους τόκους στο σύνολό τους (μείον τις καταβολές που 

έχουν λάβει χώρα), διακοπή της παραλαβής λυμάτων από τον βυτιοφορέα και μέτρα αναγκαστικής 

είσπραξης (βεβαίωση των οφειλών στη Δ.Ο.Υ.)»  

 

Μετά την ανακοίνωση των ανωτέρω, ακολούθησε σχετική διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
παρευρισκομένων και στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη για τη λήψη απόφασης επί του 
θέματος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Αφού έλαβε υπόψη : 
 
1. Τη με αρ. πρωτ. 12444/06-12-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας 
2. Τη με αρ. 189/2018 απόφασή του 
3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σταθμού Υποδοχής Βοθρολυμάτων, που αποτελεί τμήμα 
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του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
4. Τη Νομοθεσία, που αφορά στην καθιέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 
5. Το με αρ. πρωτ. 42851/19-09-2018 έγγραφο της ΑΑΔΕ 
6. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80, ο οποίος ως τροποποιηθείς ισχύει 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 
8. Τις ανάγκες της Επιχείρησης και   
9. Το σχετικό Πρακτικό Συνεδρίασης, 
 

Αποφασίζει, ομόφωνα : 
 
Α. Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας 

 

Β. Τροποποιεί τη με αρ. 189/2018 απόφασή του, ως προς τα κάτωθι : 

 
α) τη διαδικασία τιμολόγησης των υπηρεσιών για την παραλαβή και επεξεργασία 

βοθρολυμάτων (κατόπιν του με αρ. 42851/19-09-2018 εγγράφου της ΑΑΔΕ), καθώς και του τρόπου 

εξόφλησης των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών και 

  β) του πλαισίου διακανονισμού των ήδη ληξιπρόθεσμων οφειλών των βυτιοφορέων 

λυμάτων.      

Συγκεκριμένα : 

 

α)  Όσον αφορά στη διαδικασία τιμολόγησης της σχετικής υπηρεσίας, κατόπιν του με αρ. 

42851/19-09-2018 εγγράφου της ΑΑΔΕ : 

  

Η εξόφληση των συνολικών τιμολογίων κάθε μήνα θα λαμβάνει χώρα το αργότερο μέχρι την 

10η ημέρα ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα (π.χ. τα τιμολόγια του μηνός Ιανουαρίου θα 

εξοφλούνται μέχρι την 10η Φεβρουαρίου κ.ο.κ.). Σε περίπτωση ανεξόφλητης οφειλής, μετά την 

πάροδο της ως άνω ημερομηνίας, τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται να μην παραλαμβάνουν 

λύματα του οφειλέτη – βυτιοφορέα, ενώ μόλις παρέλθει ημερολογιακά ολόκληρος ο επόμενος 

μήνας από τον μήνα τιμολόγησης, θα λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

 
β) Διαμορφώνει το πλαίσιο διακανονισμού των ήδη ληξιπρόθεσμων οφειλών των 

βυτιοφορέων λυμάτων ως κάτωθι : 

 
Από 01-03-2019 δεν θα γίνονται δεκτοί βυτιοφορείς με ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες 

μέχρι την ημερομηνία εκείνη δεν θα έχουν εξοφληθεί ή δεν θα έχουν ρυθμιστεί. Ως προς τη ρύθμιση, 

οι βυτιοφορείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 28-02-2019, ως             

ακολούθως :  

 

1. Εφάπαξ εξόφληση, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τόκους.  

 

2. Για οφειλές από 2.000,00 έως 5.000 ευρώ, με προκαταβολή 10% ευρώ και το υπόλοιπο σε 

δέκα (10) δόσεις, με χρέωση κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των νόμιμων τόκων 

υπερημερίας τελευταίας πενταετίας.  

 

3. Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 12.000,00 ευρώ, με προκαταβολή 5% ευρώ και το 

υπόλοιπο σε είκοσι τέσσερεις (24) δόσεις, με χρέωση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των 

νόμιμων τόκων υπερημερίας τελευταίας πενταετίας.  

ΑΔΑ: 6ΧΓΧΟΡΙΗ-ΠΑΑ



 

4. Για οφειλές από 12.000,01 ευρώ και άνω, με προκαταβολή  5% ευρώ και το υπόλοιπο σε 

τριάντα έξι (36) δόσεις, με χρέωση κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των νόμιμων τόκων 

υπερημερίας τελευταίας πενταετίας.  

 

Τυχόν υπερημερία για δύο συνεχόμενες δόσεις θα συνεπάγεται αυτοδίκαιη έκπτωση από 

τη ρύθμιση και αναβίωση της αρχικής οφειλής, με τους τόκους στο σύνολό τους (μείον τις 

καταβολές που έχουν λάβει χώρα), διακοπή της παραλαβής λυμάτων από τον βυτιοφορέα και 

μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. 

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 189/2018 απόφασή του. 

 

 

 
Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

Ο Αντιπρόεδρος         Τα Μέλη 
(Ακολουθούν υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο 
ατελές για Δημ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 31-01-2019 
Η Γραμματέας 
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