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ΔΑθήνα 

 

 

Ακινα 1 Φεβρουαρίου 2017 

 

Ερϊτθςθ προσ  

1. τον Υπουργό Οικονομικϊν 

2. τον Υπουργό Εςωτερικϊν 

 

Θέμα: «Νομοθετικό κενό στην εξόφληση λογαριασμών φδρευσης μζσω POS στον Δήμο 

Βριλησσίων» 

Ο τρόποσ λειτουργίασ του δικτφου φδρευςθσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Διμου 

Βριλθςςίων διζπεται από τον κανονιςμό φδρευςθσ, ο οποίοσ εκδίδεται β ςει του  ρκρου 

79 του    3463 2006   ϊδικασ Διμων και  οινοτιτων , κακϊσ και τθσ Υγειονομικισ 

δι ταξθσ τθσ  οινισ Υπουργικισ Από αςθσ   ΥΑ  Υ2 2600 2001   οιότθτα του νεροφ 

ανκρϊπινθσ καταν λωςθσ , όπωσ τροποποιικθκε με τθν  ΥΑ ΔΥ 2      οικ  38295 ΦΕ  

630 Τβ 26-4-2007) και αποτελεί κανονιςτικι πρ ξθ με ιςχφ ουςιαςτικοφ νόμου   

Ωσ εκ τοφτου, ο Διμοσ Βριλθςςίων εκδίδει λογαριαςμοφσ φδρευςθσ ςτουσ οποίουσ 

περιλαμβ νονται το π γιο τζλοσ φδρευςθσ και θ αξία τθσ ποςότθτασ νεροφ που 

καταναλϊκθκε κατ  τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο που γίνεται θ χρζωςθ, με β ςθ το ιςχφον 

εκ ςτοτε τιμολόγιο   τουσ λογαριαςμοφσ ενδζχεται να ςυμπεριλαμβ νονται και ο ειλζσ 

από προθγοφμενεσ καταναλϊςεισ, κακϊσ και ο αναλογοφν κ κε  ορ  Φ   Α   

Οι λογαριαςμοί εξο λοφνται με τουσ εξισ τρόπουσ   τ  ταμείο του Διμου, ςτο δίκτυο των 

καταςτθμ των των Ε ΤΑ πανελλαδικ  κακϊσ και μζςω του διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ 

Δ Α  και με τρόπο που παρζχει κ κε Τρ πεηα και επιλζγει ο υπόχρεοσ   

 ρος  τωσ, ο εν λόγω Διμοσ προμθκεφτθκε POS για τθν εξό λθςθ των λογαριαςμϊν 

φδρευςθσ μζςω χρεωςτικϊν και πιςτωτικϊν καρτϊν, ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ των 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν  

Ωςτόςο οι πλθρωμζσ δεν δφνανται να πραγματοποιθκοφν κατ’ αυτόν  τον τρόπο διότι ςτον 

λογιςτικό λογαριαςμό του Διμου δεν προβλζπεται να εμ ανίηεται το ποςοςτό προμικειασ 

3%, το οποίο παρακρατείται από τθν τρ πεηα κατ  τθν εκτζλεςθ τθσ ςυναλλαγισ   Ζτςι, ε ν 

γίνει αποδεκτι θ εξό λθςθ λογαριαςμοφ μζςω POS, τότε το ταμείο του Διμου κα 

εμ ανίςει ζλλειμμα ιςόποςο με τθν τραπεηικι προμικεια   



 

Με β ςθ τα ανωτζρω ερωτϊνται οι αρμόδιοι Υπουργοί   

 α  Με ποιον τρόπο ςκοπεφουν να καλφψουν το νομοκετικό κενό που διαπιςτϊνεται ςτθν 

εξό λθςθ των λογαριαςμϊν φδρευςθσ μζςω POS ςτον Διμο Βριλθςςίων;  

 

Ο ερωτϊν Βουλευτισ 

 

Θεοχ ρθσ  Χ ρθσ  Θεοχ ρθσ 


