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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 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό  12/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της  25/06/2019  Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 20/06/2019 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5) 
 
 
1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  
7) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 13ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 12-162/25-06-2019 

Υπαγωγή οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο νέο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73Α 17/05/2019). 

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το δέκατο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.   
 
Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος 
έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπαγωγή οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο νέο πλαίσιο ρύθμισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73Α 17/05/2019), σύμφωνα με την παρακάτω 
εισήγηση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία της Επιχείρησης και έχει ως εξής: 
 

 
Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 
Γραφείο Διαχείρισης Ύδρευσης & Εξυπηρέτησης καταναλωτών  

 
Υπαγωγή των οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην ρύθμιση του Ν.4611/2019 . 

 
Κύριε Πρόεδρε  και κ.κ. Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, 
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 112 του Ν.4611/2019 (αφορά την ρύθμιση των 120 δόσεων) αναφέρει τα εξής: 

Άρθρο 112. Αρμόδια όργανα - Καταβολή δόσεων 
1. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της 
παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Οι αποφάσεις 
για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παραγράφου 6 του άρθρου 93 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/929
ΑΔΑ: ΩΤ1ΜΟΛΚ8-ΨΛ1



 

2 

Ως εκ τούτου πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. για την υπαγωγή των καταναλωτών της ΔΕΥΑ στην ανωτέρω  
ρύθμιση οφειλών. 
 
 Με την ψήφιση του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019) άρθρο 110 που αφορά την αποπληρωμή των οφειλών προς τις 
ΔΕΥΑ, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, 
δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του οικείου διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στη ρύθμιση εξόφλησης αυτών ως 
εξής: 



 Για την εφάπαξ εξόφληση οφειλής παρέχεται υποχρεωτική απαλλαγή (100%) από τις προβλεπόμενες 

προσαυξήσεις.  

 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 80%  

 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 70%  

 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 60%  

 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 50%  

 

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση 

πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 €  

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του 

ποσού της δόσης , από την επομένη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.  

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από 

την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις 

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίησης 

του οφειλέτη.  

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη ΔΕΥΑΚ το αργότερο έως 30/09/2019 και θα 

εξετάζεται από την οικεία οικονομική υπηρεσία.  

Στην ευνοϊκή ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και οφειλέτες των οποίων οι οφειλές βρίσκονται ήδη σε ισχύοντα 

διακανονισμό, όπως και αυτοί των οποίων προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν ακυρωθεί.  

Η υπαγωγή του καταναλωτή στη ρύθμιση συνεπάγεται με επανασύνδεση του -εάν έχει γίνει διακοπή- στο δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια του διακανονισμού θα 

πρέπει να πληρώνονται εμπρόθεσμα. Διαφορετικά σημαίνει απώλεια της ρύθμισης και η υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα διακοπής της παροχής χωρίς άλλη προειδοποίηση .  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης επί του θέματος.  

 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τα άρθρ110-111 και 112 του Ν. 4611/2019 
 

 

 
 

Αποφάσισε ομόφωνα και 
 

 Εγκρίνει την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με τους καταναλωτές της σύμφωνα με το Ν. 4611/2019 
(ΦΕΚ 73/Α/2019) άρθρα 110-111 και 112 ως εξής: 



 Για την εφάπαξ εξόφληση οφειλής παρέχεται υποχρεωτική απαλλαγή (100%) από τις 

προβλεπόμενες προσαυξήσεις.  

 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 80%  

 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 70%  

 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 60%  

 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 50%  
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Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των 

υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 €  

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις 

εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης , από την επομένη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.  

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρείς (3) 

εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται 

αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου 

μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίησης του οφειλέτη.  

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη ΔΕΥΑΚ το αργότερο έως 

30/09/2019 (Άρθρο 13) και θα εξετάζεται από την οικεία οικονομική υπηρεσία.  

Στην ευνοϊκή ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και οφειλέτες των οποίων οι οφειλές βρίσκονται ήδη σε 

ισχύοντα διακανονισμό, όπως και αυτοί των οποίων προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν ακυρωθεί.  

Η υπαγωγή του καταναλωτή στη ρύθμιση συνεπάγεται με επανασύνδεση του -εάν έχει γίνει διακοπή- 

στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια 

του διακανονισμού θα πρέπει να πληρώνονται εμπρόθεσμα. Διαφορετικά σημαίνει απώλεια της 

ρύθμισης και η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παροχής χωρίς άλλη προειδοποίηση .  

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, (άρθρο 117) με συνέπεια την υποχρεωτική καταβολή του 

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της 

είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

o εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις  
o καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.  
o δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί  
 

Ορίζεται ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση η 27η  Ιουνίου  2019. 

 
Η εν λόγω ρύθμιση οφειλών τυγχάνει εφαρμογής (κατάθεση αίτησης εκ μέρους των δημοτών) ως και 

τις 30-09-2019  και στη συνέχεια επανέρχεται η ρύθμιση δόσεων όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση 

142/2017 με (ΑΔΑ_Ω1Χ4ΟΛΚ8-7ΧΛ) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.   

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12-162/25-06-2019. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

 
Πογέλης Ανέστης 
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