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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 9ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-299/14-11-2017. 
 
 
Αιτήματα Δημοτών.  
 
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΝΑΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.  

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 3829/12-12-2016 αίτηση 

της Παραστασίδου Φωτεινής, την με Αρ. Πρωτ. : 3942/18-10-2017 αίτηση της Μπασιά 
Αναστασίας, την με Αρ. Πρωτ. : 3563/11-11-2016 αίτηση του Μάτο Νικόλα, την με Αρ. Πρωτ. 

: 3886/15-12-2016 αίτηση της Hovakimyan Tereza, την με Αρ. Πρωτ. : 3606/16-11-2016 
αίτηση του Ηλιάδη Χαράλαμπου και την με Αρ. Πρωτ. : 471/22-02-2017 αίτηση της 
Τσοπουζίδου Όλγας, για αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου Τιμολογίου για όλο το ύψος 

των οφειλών προς εξόφληση, λόγω χαμηλού εισοδήματος. 

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που οι ανωτέρω 
προσκόμισαν στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι δύναται να ενταχθούν στο μειωμένο Τιμολόγιο.  

 

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

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
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Δέχεται την με Αρ. Πρωτ. : 3829/12-12-2016 αίτηση της Παραστασίδου Φωτεινής, την με Αρ. 
Πρωτ. : 3942/18-10-2017 αίτηση της Μπασιά Αναστασίας, την με Αρ. Πρωτ. : 3563/11-11-

2016 αίτηση του Μάτο Νικόλα, την με Αρ. Πρωτ. : 3886/15-12-2016 αίτηση της Hovakimyan 
Tereza, την με Αρ. Πρωτ. : 3606/16-11-2016 αίτηση του Ηλιάδη Χαράλαμπου και την με Αρ. 

Πρωτ. : 471/22-02-2017 αίτηση της Τσοπουζίδου Όλγας, για αναδρομική εφαρμογή του 
μειωμένου Τιμολογίου για όλο το ύψος των οφειλών προς εξόφληση, λόγω χαμηλού 
εισοδήματος.  

 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 4041/24-10-2017 αίτηση 
του Πατσιά Δημητρίου, την με Αρ. Πρωτ. : 3005/04-09-2017 αίτηση της Ζιτιρίδου Μαρίας, την 

με Αρ. Πρωτ. : 3008/04-09-2017 αίτηση της Καϊοπούλου Μαρίας, την με Αρ. Πρωτ. : 3146 
/08-09-2017 αίτηση της Γρηγορίου Χρυσής, την με Αρ. Πρωτ. : 3163/11-09-2017 αίτηση του 

Νικόλαου Σκαρλάτου, την με Αρ. Πρωτ. : 2713/25/08-2017 αίτηση του Χρήστου Κατσαμάκη, 
την με Αρ. Πρωτ. : 2779/29-08-2017 αίτηση της Παλομίδου Θεοδοσίας, την με Αρ. Πρωτ. : 
2812/30-08-2017 αίτηση της Ηλιάδου Παρθένας, την με Αρ. Πρωτ. : 3051/05-09-2017 αίτηση 

του Καλδάκη Σωτηρίου, την με Αρ. Πρωτ. : 1521/23-05-2017 αίτηση του την με Αρ. Πρωτ. : 
3056/05-09-2017 αίτηση του Σολομωνίδη Θεόδωρου και την με Αρ. Πρωτ. : 3136/08-09-

2017 αίτηση του Ιακωβίδη Τιμολέοντα, για έκπτωση του λογαριασμού ύδρευσης λόγω κρυφής 
διαρροής η οποίες δεν έγιναν αντιληπτές και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εντόπιση αυτών 
εγκαίρως. 

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από υδρονομείς της Επιχείρησης, οι διαρροές  
εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν. 

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται η έκπτωση λογαριασμού ύδρευσης του εν λόγω 
καταναλωτή. 

 

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

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
 

 Να προχωρήσει η Επιχείρηση σε έκπτωση 70% του συνολικού οφειλόμενου ποσού. 

 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της 

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 2799/29-08-2017 αίτηση 
της Λυπηρίδου Ναντεζντα, την με Αρ. Πρωτ. : 2799/29-08-2017 αίτηση της Λυπηρίδου 

Ναντεζντα και την με Αρ. Πρωτ. : 3129/07-09-2017 αίτηση του Μιχαηλίδη Χρήστου, λόγω 
κρυφής διαρροής η οποία δεν έγινε αντιληπτή και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εντόπιση 

της εγκαίρως. 

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από υδρονομέα της Επιχείρησης, οι διαρροή  
εντοπίστηκε και διορθώθηκε. 

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται η έκπτωση λογαριασμού ύδρευσης του εν λόγω 
καταναλωτή. 
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Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,  

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 

 Να χρεωθεί ο μέσος όρος των καταναλώσεων των τριών (3) προηγούμενων περιόδων, 
αρκεί η έκπτωση να μην ξεπερνάει το 70% του οφειλόμενου ποσού. 

 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της 

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 3205/13-09-2017 αίτηση 
του Τσαφρακίδη Γρηγορίου και την με Αρ. Πρωτ. : 30719/06-09-2017 αίτηση της 
Ρωσσοπούλου Κωνσταντίνας, προς αφαίρεση παγίων από τους λογαριασμούς ύδρευσης για τον 

λόγο ότι οι οικίες είναι ακατοίκητες, του κ. Τσαφρακίδη Γρηγορίου από το 2010 και της κας 
Ρωσσοπούλου Κωνσταντίνας από το 2006 

 

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

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Την αφαίρεση παγίων των λογαριασμών ύδρευσης από το 2010/5 έως το 2015/3 για τον 
κ. Τσαφρακίδη Γρηγορίου και από το 2016/1 έως το 2007/6 για την κα Ρωσσοπούλου 
Κωνσταντίνα. 

 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 3107/09-09-2017 αίτηση 
της Ιντζεκίδου Χρυσής προς έκπτωση λογααριασμού ύδρευσης λόγω διαρροής η οποία δεν 

έγινε αντιληπτή. 

 

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την Επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι κατά την 
καταγραφή του 2017/1 εξαμήνου τα κυβικά ανέρχονταν στα 52 και την επόμενη περίοδο 

2017/2 ζητήθηκε από την ιδιοκτήτρια μέτρηση για έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού, όπου 
τα κυβικά κατανάλωσης ήταν 60. 

 

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

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
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 Απορρίπτεται η με Αρ. Πρωτ. : 3107/09-09-2017 αίτηση της Ιντζεκίδου Χρυσής προς 
έκπτωση λογαριασμού ύδρευσης για τον λόγο ότι ο μέσος όρος κατανάλωσης και για τις 

δύο (2) περιόδους είναι μηδέν (0) κυβικά.  

 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με Αρ. Πρωτ. : 3764/05-02-2016 αίτηση 

του Τσολάκη Κωνσταντίνου, την με Αρ. Πρωτ. : 3583/14-11-2016 αίτηση του Κατικαρίδη 
Κωνσταντίνου, την με Αρ. Πρωτ. : 1806/16-06-2017 αίτηση του Ξυγαλατά Θεόδωρου, την με 

Αρ. Πρωτ. : 1659/12-06-2015 αίτηση του Αθανασιάδη Ιωάννη, την με Αρ. Πρωτ. : 3617/18-
11-2016 αίτηση του Κατικαρίδη Κωνσταντίνου και την με Αρ. Πρωτ. : 3616/18-11-2016 
αίτηση του Τσάμη Νικόλαου, προς έκπτωση λογαριασμών και την ένταξη αυτών προς το 

μειωμένο Τιμολόγιο. 

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που οι ανωτέρω 
προσκόμισαν στην υπηρεσία, για ένταξη τους στο μειωμένο Τιμολόγιο, διαπιστώθηκε ότι κανείς 

εκ των ανωτέρω δεν δικαιούται να ενταχθεί στο μειωμένο Τιμολόγιο λόγω εισοδήματος. 

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

 
Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Απορρίπτει την με Αρ. Πρωτ. : 3764/05-02-2016 αίτηση του Τσολάκη Κωνσταντίνου, την 
με Αρ. Πρωτ. : 3583/14-11-2016 αίτηση του Κατικαρίδη Κωνσταντίνου, την με Αρ. Πρωτ. 
: 1806/16-06-2017 αίτηση του Ξυγαλατά Θεόδωρου, την με Αρ. Πρωτ. : 1659/12-06-

2015 αίτηση του Αθανασιάδη Ιωάννη, την με Αρ. Πρωτ. : 3617/18-11-2016 αίτηση του 
Κατικαρίδη Κωνσταντίνου και την με Αρ. Πρωτ. : 3616/18-11-2016 αίτηση του Τσάμη 
Νικόλαου, έκπτωσης λογαριασμών  λόγω χαμηλού εισοδήματος. 

 
 Δεν εντάσσονται στο μειωμένο Τιμολόγιο. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-299/14-11-2017 

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 


