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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  3/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 22/02/2018 Ημέπα: Πέκπηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 16/02/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι (6) 

 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΗ 3-37/22-2-2018. 

Δέζμεςζη ΑΦΜ μεγάλων οθειλεηών.  

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, Δηεπζπληή Οηθνλνκηθήο 
θαη Δηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο  Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ δηαδηθαζία 

ηεο δέζκεπζεο ησλ Α.Φ.Μ. κεγάισλ νθεηιεηώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη 
σο εμήο : 

 

Η ΔΕΤΑ Κηιθίο θαηόπηλ επαλεηιεκκέλσλ επηζηνιώλ πνπ έζηεηιε ζε νθεηιέηεο,  πξνο εμόθιεζε 

ινγαξηαζκώλ θαη εθόζνλ πξνρώξεζε ζε δηαθαλνληζκό αλεμόθιεησλ ινγαξηαζκώλ κε κεληαίεο 
δόζεηο νη νπνίεο δελ ηεξήζεθαλ από έλα κεγάιν πνζνζηό θαηαλαισηώλ, πξέπεη λα πξνρσξήζεη 
ζηελ εληαηηθνπνίεζε αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο ησλ κεγάισλ νθεηιώλ. 

Η δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε απνζηνιή αηηήκαηνο γηα ηελ δέζκεπζε ηεο θνξνινγηθήο 
ελεκεξόηεηαο  ησλ  θαηαλαισηώλ κε κε ξπζκηζκέλεο θαη αλεμόθιεηεο νθεηιέο. Σν αίηεκα ζα 

απεπζύλεηαη  ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. ηνπ θαηαλαισηή θαη ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δέζκεπζε 
επηζηξνθήο θάζε θόξνπ θαη αλαζηνιήο θάζε επηρνξήγεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηή. 
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Σα αηηήκαηα ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο αθνξνύλ πεξίπνπ 3.000 πεξηπηώζεηο, θαηαλαισηώλ πνπ έρνπλ 
αδηαθνξήζεη ζηηο εηδνπνηήζεηο γηα ξύζκηζε ή εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ην 

νηθνλνκηθό άλνηγκα από ηηο νθεηιέο λα βαξαίλεη ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Επηρείξεζεο. 

Η δηαδηθαζία πιεξσκήο ηεο νθεηιήο θαη άξζε ηεο δέζκεπζεο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνύ 
γίλεηαη κε ελέξγεηεο θαη επζύλε ηνπ νθεηιέηε θαη όρη ηεο Δ.Ο.Τ.  

ε όζεο πεξηπηώζεηο δεζκεπζεί ε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο, κε έγγξαθε 
ελεκέξσζε ηεο αξκόδηαο Δ.Ο.Τ. ηνπ ππόρξενπ, ε δέζκεπζε απηή αίξεηαη ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηώζεηο: 

 κε ηελ νιηθή εμόθιεζε ηεο νθεηιήο, 
 κε ξύζκηζε ηνπ ζπλόινπ ηεο νθεηιήο θαη εκπξόζεζκε πιεξσκή ησλ ηξερόλησλ 

ινγαξηαζκώλ γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ξύζκηζε, 
 κε Δηθαζηηθή Απόθαζε. 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι. 
 

 Σελ Δέζκεπζε ησλ Α.Φ.Μ. ησλ θαηαλαισηώλ κε ιεμηπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο άλσ ηνπ 

πνζνύ πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ λνκνζεζία, δειαδή 293,47 €. 
 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 3-37/22-2-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 
Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 
 

 

Αναζηαζιάδος Ελένη  

Απσιηέκηων Μησανικόρ 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 

 


