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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  19/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 18/11/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 08/11/2017 

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

παρόντα πέντε (5) 
 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 

5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-295/14-11-2017. 

Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών με ενήλικα παιδιά και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια 

στο μειωμένο Τιμολόγιο.  

 Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κα Αναστασιάδου Ελένη, Πρόεδρο της 

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ένταξη τρίτεκνων οικογενειών με ενήλικα 
παιδιά και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στο μειωμένο Τιμολόγιο σύμφωνα με την παρακάτω 
εισήγηση που έχει ως εξής: 

Στις 8-11-2017 η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, κα Αναστασιάδου Ελένη, κατέθεσε στην 

υπηρεσία μας την με αριθμό πρωτόκολλου 4264/08-11-2017, έγγραφο που αφορά εκπτώσεις 
σε Δημοτικά τέλη και ύδρευσης  βάσει του Ν.4368/Αρ. Φύλλου 21, Άρθρο 13/21-02-2016, το 

οποίο κατατέθηκε στον Δήμο Κιλκίς με αριθμό πρωτοκόλλου 44494/3-11-2017 και εν συνεχεία 
κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο οι τρίτεκνες οικογένειες εξομοιώθηκαν με τους πολύτεκνους 

σε ότι αφορά τις μειώσεις σε Δημοτικά τέλη και τέλη ύδρευσης που ψηφίστηκε στις 20-02-
2016 (Ν.4368 2016 ΦΕΚ 21 Α’).  

 

Συγκεκριμένα επισυνάπτεται κατά τα το εν Άρθρο 13 οριζόμενα: 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Άρθρο 13 
 

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους 
 
1.Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α' 114) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, 
είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, 
τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των 
ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του 
ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με 
την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η 
επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία 
συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης 
εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών 
αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το 
φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, 
εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων 
κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.» 

 
Η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Κιλκίς προβλέπει τα εξής:  
 

5.1. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνες 
οικογένειες, τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα μέλη, άποροι, κλπ (όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά 
από τον νόμο) με τους παρακάτω όρους: 

1. Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι 50% της αξίας του λογαριασμού για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα 
κατανάλωσης νερού το μήνα. 

2. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου,  ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη. 
3. Η ισχύς της έκπτωσης είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση του λογαριασμού του 4ου διμήνου ή τρίτου 

τριμήνου (κάθε Ιούλιο). Για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι ισόβια και επανελέγχεται κάθε τρία (3) έτη. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση  της έκπτωσης λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
Κιλκίς, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. 

Η μείωση στην περίπτωση των πολυτέκνων υπολογίζεται ως εξής: 

5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Αριθμός προστατευόμενων 

τέκνων 

Έκπτωση 

4 50% για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

5 60% για τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

6 70% για τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

7 80% για τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

8 90% για τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα  

9 και πάνω Απαλλαγή για τα πρώτα 55 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση έχουν ως εξής: 

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3463%2F2006
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4320%2F2015
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3. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από τον σύλλογο πολυτέκνων Ν. Κιλκίς. 

 
Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το αίτημα του συλλόγου τριτέκνων και να αλλάξει η ισχύουσα 
έκπτωση του 50% σε τρίτεκνους με ανήλικα (προστατευόμενα)  τέκνα και να διευθυνθεί σε όλους 
τους τρίτεκνους για τους οποίους θα ισχύει  έκπτωση 40% γα τα πρώτα 20 κυβικά μέτρα νερού το 
μήνα. 
 
Μετά από αυτές τις αλλαγές ο πίνακας 5.2. διαμορφώνεται ως εξής: 

5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 

Αριθμός προστατευόμενων 

τέκνων 

Έκπτωση 

3 40% για τα πρώτα 20 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

4 50% για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

5 60% για τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

6 70% για τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

7 80% για τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

8 90% για τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα  

9 και πάνω Απαλλαγή για τα πρώτα 55 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

 
 
Το τεθέν ζήτημα είναι η ισχύς του ανωτέρω νόμου και στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, προς ένταξη τρίτεκνων 
οικογενειών με ενήλικα παιδιά και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στο μειωμένο Τιμολόγιο 
 

 

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης  
 
 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,  
 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Την εισήγηση της κας Αναστασιάδου Ελένης. 
 

 Την ένταξη τρίτεκνων οικογενειών με ενήλικα παιδιά και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στο 
μειωμένο Τιμολόγιο. 

 

Την διαμόρφωση των κεφαλάιων 5.1 και 5.2. της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2018 ως εξής: 

 

5.1. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνες 
οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες , άποροι, κλπ (όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από τον νόμο) με 
τους παρακάτω όρους: 

1. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου,  ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη. 
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2. Η ισχύς της έκπτωσης είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση του λογαριασμού του 4ου διμήνου ή τρίτου 
τριμήνου (κάθε Ιούλιο). Για τις πολύτεκνες οικογένειες και τρίτεκνες οικογένειες είναι ισόβια και 
επανελέγχεται κάθε τρία (3) έτη. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η απόφαση  της έκπτωσης λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
Κιλκίς, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. 

Η μείωση στην περίπτωση των πολυτέκνων υπολογίζεται ως εξής: 

5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 

Αριθμός προστατευόμενων 

τέκνων 

Έκπτωση 

3 40% για τα πρώτα 20 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

4 50% για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

5 60% για τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

6 70% για τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

7 80% για τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

8 90% για τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα  

9 και πάνω Απαλλαγή για τα πρώτα 55 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση έχουν ως εξής: 

4. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
5. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. 
6. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από τον σύλλογο πολυτέκνων Ν. Κιλκίς και τριτεκνικής ιδιότητας από το 
σύλλογο τριτέκνων. 

Οι παραπάνω αλλαγές να ενσωματωθούν στο κείμενο της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-295/14-11-2017. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

Αναστασιάδου Ελένη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


