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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Από το πρακτικό της αριθμό 10/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/07/2014   Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 07/07/2014 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τέσσερα (4) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  

3) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
4) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  
7) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2014 
 
 
Ρύθμιση οφειλών 

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος και η ενημέρωση για το παραπάνω 
θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Αβραμίδη Ηλία, ο οποίος έθεσε υπόψη 

του Δ.Σ. τα εξής: 

 

 ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

 ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των ανταποδοτικών τελών από τη ΔΕΥΑ 

Κιλκίς - Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 Επί του ανωτέρω θέματος λεκτέα είναι τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με το άρ. 1 του ν. 1069/1980 ορίζεται ότι «…Αι  επιχειρήσεις  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως  

λειτουργούν  υπό μορφήν  Δημοτικής  ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, 

εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των  
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υπό  των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικος…». 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου «1. Πόροι της Επιχειρήσεως είναι: α.  Το  ειδικόν  τέλος  

δια  την  μελέτην  και  κατασκευήν  έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. β. Το ειδικόν τέλος επί του εισοδήματος εξ 

οικοδομών. γ. Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχετεύσεως. 6. Η δαπάνη διακλαδώσεως και συνδέσεως προς 

τον αγωγόν υδρεύσεως και αποχετεύσεως. ε. Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου υδρεύσεως. στ. Το τέλος χρήσεως 

υπονόμου. ζ. Η αξία καταναλισκομένου ύδατος. η. Η εγγύησις χρήσεως υδρομετρητού. θ.  Η δαπάνη  μετατοπίσεως  

αγωγών  διακλαδώσεων  και  συνδέσεων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών. ι. 

Αι συνεισφοραί τρίτων προς εκτέλεσιν κατα προτεραιότητα έργων. ια. Επιχορήγησις εκ του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων δια την μελέτην και κατασκευήν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως. ιβ.  Αι πρόσοδοι εκ της περιουσίας 

ή το τίμημα εκ της εκποιήσεως  ταύτης. ιγ.  Δάνεια,  κληρονομίαι,  δωρεαί και λοιπαί επιχορηγήσεις,  2. Οι πόροι της 

Επιχειρήσεως της παραγράφου  1  εδάφια  (α)  (β) χρησιμοποιούνται    αποκλειστικώς   δια   την   μελέτην,   

κατασκευήν, ανακατασκευήν ή επέκτασιν υδρεύσεως και αποχετεύσεως ή  την  εξόφλησιν έργων  τοκοχρεωλυσίων εκ 

δανείων, ο δε του εδαφίου (ια) αποκλειστικώς, δια την μελέτην, κατασκευήν, ανακατασκευήν ή επέκτασιν έργων 

υδρεύσεως και αποχετεύσεως. 3. Στους πόρους της επιχείρησης, που διευρύνεται με το αντικείμενο της 

τηλεθέρμανσης, περιλαμβάνονται. α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης, β) τα εισπραττόμενα ποσά για 

τη δαπάνη της μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών, γ) η 

αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων, δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρμανσης κατά 

προτεραιότητα και ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες από το νέο αντικείμενο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις 

διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 1069/1980. 4. 

Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και περιλαμβάνει και τη μελέτη, κατασκευή, 

συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, την εμφιάλωση και εμπορία 

του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται: α) το τέλος 

σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων 

του φυσικού αερίου ή άλλων εργασιών, γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου, δ) οι συνεισφορές τρίτων για 

εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα, ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη 

σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης και στ) τα έσοδα από την εμπορία 

εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 

εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αντικείμενα της τηλεθέρμανσης, του φυσικού αερίου και των άλλων 

δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει διευρυνθεί το αντικείμενο της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 του Ν. 1069/1980». 

 Σύμφωνα δε, με το άρθρο 11 του ως άνω νόμου «1.  Επιβάλλεται  υπέρ  των κατά τας διατάξεις του παρόντος 

νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς τον  σκοπόν  μελέτης,  κατασκευής  ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και 

αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από τής  1ης  Ιανουαρίου  του  επομένου  της συστάσεώς των έτους πρόσθετον 

ειδικόν τέλος υπολόγιζόμενον  εις  ποσοστόν  80%  επί  της  αξίας  του καταναλισκομένου ύδατος, το αυτό τέλος 

επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της Επιχειρήσεως 

.***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113): Παρατείνεται  για μια δεκαετία από την κατά 

περίπτωση λήξη του ο  χρόνος επιβολής του προσθέτου ειδικού τέλους, που προβλέπεται από  την παράγραφο 1 του 

άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 26 παρ.3 του Ν.3013/2002(ΦΕΚ 

Α`102/1.5.2002): "Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου 
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ειδικού τέλους 80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 

(ΦΕΚ 191 Α`)". 

 2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλος βεβαιούται και  εισπράττεται  υπό  της  επιχειρήσεως  

κατά  τα  ορισθησόμενα  υπό  του κανονισμού λειτουργίας και διαχειρίσεως αυτής». 

 Εν συνεχεία, κατά το αρ. 17 του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι «1.  Η οικονομική διαχείρισις εκάστης 

επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.  Η  επιχείρησις  έχει ιδίαν  

ταμιακήν  υπηρεσίαν,  διατάκτης  δε  των  δαπανών αυτής είναι ο  Γενικός Διευθυντής εν συμπράξει μετά του 

προϊσταμένου των  οικονομικών  υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι αναπληρωταί των. 2.  Το οικονομικόν έτος 

της  διαχειρίσεως  αντιστοιχεί  προς  το οικονομικόν  έτος  της  Δημοτικής ή Κοινοτικής διαχειρίσεως, άμα δε τη λήξει 

αυτόν  κλείονται  οι  ενιαύσιοι  λογαριασμοί  και  ενεργείται  η απογραφή της περιουσίας της επιχειρήσεως». 

 Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ως άνω νόμου «1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από 

το διοικητικό συμβούλιο της επιχειρήσεως και ελέγχονται από το δημοτικό ή κοινοτικά συμβούλιο του δήμου ή της 

κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, ρυθμίζονται κάθε φορά τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της 

επιχείρησης, σύμφωνα με τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές. 2.  Οι  ανωτέρω  κανονισμοί 

δύνανται να τροποποιούνται, εφ` όσον επιβάλλεται τούτο εκ των αναγκών λειτουργίας της επιχειρήσεως κατά την αυτήν 

ως άνω διαδικασίαν. 3. Μέχρι της συντάξεως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων κανονισμών λειτουργίας 

και διαχειρίσεως της επιχειρήσεως, εφαρμόζονται οι υπάρχοντες αντίστοιχοι κανονισμοί του  Δήμου  ή  Συνδέσμου  και  

εν περιπτώσει  μη υπάρξεως τοιούτων αι σχετικαί περί Δήμων και Κοινοτήτων διατάξεις». 

 Επί των ανωτέρω διατάξεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:   

 Το ανταποδοτικό τέλος είναι μεν, όπως και ο φόρος, αναγκαστική παροχή καταβάλλεται όμως από τους πολίτες 

έναντι ειδικής προς αυτούς παρεχομένης δημοσίας υπηρεσίας, προς την οποία τελεί, σε σχέση αντιστοιχίας, αφού 

αποσκοπεί την κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας (ΣτΕ 649/1981 Αρμ 1981.577). Παγίως δε έχει κριθεί, το 

ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από το φόρο κατά το ότι αποτελεί μεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική παροχή, 

καταβάλλεται, όμως, έναντι ειδικής αντιπαροχής ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, προς την 

οποία μάλιστα τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, γιατί αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας. Η δημόσια δε 

αυτή υπηρεσία, προς την οποία αντιστοιχεί το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται προεχόντως χάριν δημοσίου σκοπού, 

εξυπηρετούνται, όμως, με αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι την χρησιμοποιούν, που φέρουν και το βάρος των δαπανών 

της. (ΣτΕ 2000/2010 ΤρΝΠλΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 2483/1999, ΑΕΔ 5/1984). 

 Oι δημοτικές επιχειρήσεις που συστήνονται από τους δήμους για να ασκήσουν πάσης φύσεως δραστηριότητα 

σχετικά με την ύδρευση και την αποχέτευση (άρθ.1 του Ν 1069/1982), τις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και 

αποβλήτων (παρ. 2, άρθ. 1 του Ν 1069/1982) και άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες (παρ.1, άρθ 2 του Ν 1069/1982), 

αποτελούν κοινωφελείς επιχειρήσεις τόσο κατά τον χαρακτηρισμό τους από τον νόμο (άρθ.1 παρ.1 του Ν 1069/1982, 

περ.α παρ.1 άρθ 252 και παρ.1 άρθ. 254 του Ν 3463/2006), όσο και κατά τον προορισμό τους, ενώ διέπονται ως 

προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση των έργων της αρμοδιότητός τους καθώς και τις 

πηγές της χρηματοδοτήσεώς τους (μεταξύ των οποίων και τα τέλη) από τις διατάξεις του Ν 1069/1982, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος" (άρθ.254-264 Ν 

3463/2006) κατά την ρητή πρόβλεψη του νόμου αυτού (άρθ 1, παρ. 1 τελευταίο εδάφιο Ν 1069/1982). Όταν η 

επιχείρηση ιδρύεται από έναν Δήμο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και 

Αντιπρόεδρος ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο (παρ. 1 άρθ 255 Ν 3463/2006) 
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ένα δε από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που ορίζονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 

προέρχεται από τη μειοψηφία του οικείου Δήμου (παρ. 1 του αρθ.3 του Ν 1069/1982 και παρ.1 του άρθ 255 του Ν 

3463/2006). Επίσης εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση οι αποφάσεις 

του διοικητικού τους συμβουλίου που αφορούν α) στον κανονισμό με τον οποίο καθορίζονται τα της λειτουργίας του 

δικτύου αποχετεύσεως, β) σε όλα τα σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου υδρεύσεως , γ) στα χωριστά τιμολόγια για 

την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δ) στο ποσοστό κατά το οποίο τα τέλη θα υπερβαίνουν τις δαπάνες 

ύδρευσης και αποχέτευσης και ε) στην διαφοροποίηση των εισπραττομένων τελών από τις επιχειρήσεις (παρ.1 και 3 

του άρθ.23, παρ.1 και 2 άρθ 25, άρθ. 26 του Ν 1069/1982). Ακόμη ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ασκεί έλεγχο νομιμότητας σε μία σειρά από αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών 

επιχειρήσεων (άρθ.20 Ν 1069/1980), ενώ το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει α) για την επέκταση της περιοχής 

αρμοδιότητας της συνιστώμενης επιχείρησης η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (παρ. 2, άρθ. 2 του Ν 1069/1982) β) για την διεύρυνση του σκοπού των επιχειρήσεων 

(παρ. 1, άρθ. 2 Ν 1069/1982) και τέλος ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας εγκρίνεται από τον Υπουργό 

Εσωτερικών μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου (παρ.1, άρθ. 7 Ν 1069/1982).  

 Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι μόνον κατά πλάσμα του νόμου όλες οι ως άνω επιχειρήσεις, όπως και εν 

προκειμένω η ΔΕΥΑ Κιλκίς, αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώ κατ΄ ουσία δεν πρόκειται για 

αυτόνομα νομικά πρόσωπα, όπως αρμόζει στα ιδιωτικού δικαίου, αλλά για ετεροκαθοριζόμενα νομικά πρόσωπα, τα 

οποία, ως αρμόζει στην φύση, στην αποστολή και στην νομοθετημένη λειτουργία και διοίκησή τους, τελούν σε 

καθεστώς έντονης εξαρτήσεως από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών (αλλά και 

του δημοσίου) στα οποία υπάγονται. Αυτοί ήταν και οι λόγοι που οδήγησαν τον νομοθέτη να ορίσει ότι οι δημοτικές 

αυτές επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για 

τέτοια, αλλά για αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες, απαραίτητες για την άσκηση των τοπικών υπηρεσιών κοινής 

ωφελείας, δηλαδή για υπηρεσίες νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Συνεπώς πρόκειται για νομικά πρόσωπα 

διφυούς χαρακτήρα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) καθότι εκτός των προαναφερθέντων τους απονέμονται από το 

δίκαιο που τα διέπει και αρμοδιότητες που προσιδιάζουν σε δημόσια αρχή και φορέα δημόσιας εξουσίας, όπως της 

κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως (παρ. 1, αρθ. 24 Ν. 1069/1980), συστάσεως αναγκαστικώς δουλείας (παρ. 

1, αρθ. 24 Ν. 1069/1980), επιβολής τελών (άρθ. 11 Ν. 1069/1980 ), θεσπίζεται δε απειλή ποινικών κυρώσεων για 

παράβαση των κανονισμών τους (άρθ. 27 του Ν 1069/1980), με αποτέλεσμα όταν τα ιδιαίτερα αυτά νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, ασκούν τις ως άνω αρμοδιότητες να ενεργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΣτΕ Ολ. 

108/1991 ΔΔΙΚΗ/1992.808, ΣτΕ 1809/2003 ΤρΝΠλΝΟΜΟΣ, ΕιρΧρυσ112/2012), δηλαδή ως αποκεντρωμένες καθ’ 

ύλην δημόσιες, και εν προκειμένω δημοτικές, υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει κατά την λειτουργία τους ως δημοσίου 

δικαίου να διέπονται και από το δίκαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

  Επειδή δεν ορίζεται από τον Ν. 1069/1980 κάτι ειδικότερο ως προς την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών που 

επιβάλλονται από τις δημοτικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση αρνήσεως καταβολής τους, ισχύουν σύμφωνα με την 

παραπεμπτική διάταξη του αρθ. 1 εδ. τελευταίο Ν.1069/1982 οι σχετικές ρυθμίσεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα. Συνεπώς ισχύει και η διάταξη του άρθ. 167 του Κώδικα αυτού κατά την παρ. 1 της οποίας ορίζεται ότι « 1. Με 

την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος, για την είσπραξη των εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Eισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Τα ταμειακά 

όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ασκούν αντιστοίχως όλες τις Αρμοδιότητες που προβλέπουν οι 

διατάξεις αυτές» , ενώ κατά την παρ. 3 της οποίας ορίζεται ότι « 3. Στις Κοινότητες της Χώρας, στους Συνδέσμους 

Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και στα ιδρύματα και νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι 

δυνατή η Σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας με σχετική πρόβλεψη στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών 

(Ο.Ε.Υ.)». Συνακόλουθα για την αναγκαστική είσπραξη των υπέρ των επιχειρήσεων αυτών τελών εφαρμοστέες είναι οι 



 

5 

διατάξεις του Ν.Δ. 356 της 27.3/5.4.1974 " Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και όπου στις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ αναφέρεται «Δ/ντης Δημοσίου Ταμείου» θα νοείται ο ειδικός δημοτικός ταμίας ή ο προϊστάμενος της ταμειακής 

υπηρεσίας της δημοτικής επιχείρησης. Η εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε. στην περίπτωση εισπράξεως των ανταποδοτικών 

τελών, επιβάλλεται επιπροσθέτως διότι οι δημοτικές επιχειρήσεις του Ν.1069/1982 στις περιπτώσεις αυτές 

λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και πρόκειται για έννομη σχέση δημοσίου δικαίου που 

προκαλείται από τον καταλογισμό ανταποδοτικών τελών.   

 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, σε περίπτωση που δεν ορίζει κάτι σχετικό ο κανονισμός της 

ΔΕΥΑ Κιλκίς, σύμφωνα με το αρ. 11 του ν. 1069/1980, που επιβάλλονται από αυτές, θα εφαρμοστούν, 

σχετικά με τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη των τελών, με την επιφύλαξη των ειδικών 

διατάξεων  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι διατάξεις του Ν.Δ.356 της 27.3/5.4.1974 περί Κώδικος 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενώ όπου στις διατάξεις του ΚΕΔΕ αναφέρεται «Δ/ντης Δημοσίου 

Ταμείου» θα νοείται ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας της δημοτικής επιχείρησης.  

 

Με τιμή,  

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ 

                 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.  

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 

 Το σύνολο της εισήγησης του  Χατζηαποστόλου Β. Ιωάννη. 
 

 Να γίνει μια τελευταία προσπάθεια είσπραξης, μέσω τηλεφωνικής ειδοποίησης (σημειωτέον 

ότι σε κάθε λογαριασμό που εκδίδεται υπάρχει έντονη σημείωση για καθυστερούμενα τέλη) 
στους οφειλέτες των οποίων ο λογαριασμός παρουσιάζει καθυστερημένες  ανείσπρακτες 

οφειλές στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και εν συνεχεία σε όσους καταναλωτές δεν ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους να καταλογιστούν και βεβαιωθούν οι οφειλές τους στην Δ.Ο.Υ. 
Κιλκίς προς είσπραξη ως βεβαιωτικός χρηματικός κατάλογος. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2014. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 
 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
Τσαντάκης Δημήτριος 

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


