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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  5/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 21/03/2017 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 15/03/2017 
 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα έξι (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

4) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

6) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΗ  5-69/21-03-2017 

 
 

Ρύθμιζη οθειλών λόγω παγεηού. 
 

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ πξόεδξν Ειέλε Αλαζηαζηάδνπ, ε νπνία έζεζε 
ππόςε ηνπ Δ.. ηα εμήο. 

Απηή ηε ρξνληά εκθαλίζηεθαλ αζπλήζηζηα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, κηθξόηεξεο ησλ -10ν 
θειζίνπ, νη νπνίεο έζεζαλ ην δήκν ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ωο πξνο ηελ πδξνδόηεζε 

ησλ δεκνηώλ, επεηδή νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο δελ κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηόζν ρακειέο 
ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κηα θνξά ηε δεθαεηία, πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο ζξαύζεηο 

πδξνκέηξσλ θαη δηαθνπή πδξνδόηεζεο ηόζν ιόγσ ησλ δηαξξνώλ θαη ησλ παγσκέλσλ 
ζσιελώζεσλ, ηδηαίηεξα ζηνπο νξεηλνύο νηθηζκνύο. 

Με ην πέξαο ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, θαηαηέζεθαλ αξθεηέο αηηήζεηο γηα ξύζκηζε νθεηιώλ 

θαη εθπηώζεηο ινγαξηαζκώλ, ιόγσ ηνπ παγεηνύ. 

ε πνιιά δίθαηα αηηήκαηα, ηα νπνία δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ησλ θαηαλαισηώλ θαη δελ 
κπνξνύζαλ λα πξνβιεθηνύλ, αιιά ζηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα πξνηείλεηαη λα γίλεη κείσζε 
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έσο 70%, ιακβάλνληαο πάληα ππόςε ην αθξηβέο πεξηζηαηηθό θαη ην ύθνο ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη 
ζπλεθηηκώληαο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ παζόληνο θαη ηα γεληθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηώπηζε εμαηηίαο ηνπ παγεηνύ. 

ε θακηά πεξίπησζε ε έθπησζε δελ ζα θαηαιήγεη ζε ύςνο ινγαξηαζκνύ κηθξόηεξν ηεο κέζεο 
επνρηθήο θαηαλάισζεο. 

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει 

 
 Να ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ησλ παγεηόπιεθησλ ζε δόζεηο, όπσο ηζρύεη γηα ηηο εππαζείο 

νκάδεο. 
 Να πξνβαίλεη ζε εθπηώζεηο έσο 70% γηα απμεκέλεο ρξεώζεηο εμαηηίαο ηνπ παγεηνύ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 5-69/21-03-2017. 

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 ΠΕ 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


