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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  13/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25/07/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 19/07/2017 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5) 

 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, 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 10ο - ΑΠΟΦΑΣΗ  13-194/25-7-2017 
 
 
Αιτήματα Δημοτών.  
 
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.  

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον. 

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. : 1333/16-05-2016 αίτηση 

του Μποντζώρη Γεωργίου, την με Αρ. Πρωτ. : 1346/16-05-2016 αίτηση της Ιωάννου Αργυρίου 
Αικατερίνης, την με Αρ. Πρωτ. : 1584/01-06-2016 αίτηση του Τακαβάκη Μάριου, την με Αρ. 
Πρωτ. : 1824/22-06-2016 αίτηση της Αλμπανίδου Λαμπρινής, την με Αρ. Πρωτ. : 1357/17-05-

2016 αίτηση του Κοτανίδη Μιχαήλ, την με Αρ. Πρωτ. : 1392/18-05-2016 αίτηση του 
Μιχαηλίδη Αριστοτέλη, την με Αρ. Πρωτ. : 1478/24-05-2016 αίτηση του Κουτσουκανίδη 

Γεωργίου και την με Αρ. Πρωτ. : 1566/31-05-2016 αίτηση του Σαλτσίδη Σταύρου, έκπτωσης 
λογαριασμών και τον διακανονισμό αυτών 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 για τους ανωτέρω οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο 

μειωμένο Τιμολόγιο να γίνει αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο 
της οφειλής τους.  
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Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται να προχωρήσει η Επιχείρηση σε διακανονισμό και την 
αποπληρωμή των οφειλών του συνολικού ποσού αναδρομικά. 

 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

Δέχεται την με Αρ. Πρωτ. : 1333/16-05-2016 αίτηση του Μποντζώρη Γεωργίου, την με Αρ. 
Πρωτ. : 1346/16-05-2016 αίτηση της Ιωάννου Αργυρίου Αικατερίνης, την με Αρ. Πρωτ. : 
1584/01-06-2016 αίτηση του Τακαβάκη Μάριου, την με Αρ. Πρωτ. : 1824/22-06-2016 αίτηση 

της Αλμπανίδου Λαμπρινής, την με Αρ. Πρωτ. : 1357/17-05-2016 αίτηση του Κοτανίδη 
Μιχαήλ, την με Αρ. Πρωτ. : 1392/18-05-2016 αίτηση του Μιχαηλίδη Αριστοτέλη, την με Αρ. 

Πρωτ. : 1478/24-05-2016 αίτηση του Κουτσουκανίδη Γεωργίου και την με Αρ. Πρωτ. : 
1566/31-05-2016 αίτηση του Σαλτσίδη Σταύρου, έκπτωσης λογαριασμών με αναδρομική 
εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για το σύνολο της οφειλής τους και τον διακανονισμό 

αυτών 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. : 1813/16-06-2017 αίτηση 

του Καμίδη Πολυμέρου ένταξη του στο μειωμένο Τιμολόγιο καθώς και έκπτωση λογαριασμού 
ύδρευσης συνολικού ποσού 1.082,00 €.  

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που ο ανωτέρω 

προσκόμισε στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι εντάσσεται στο μειωμένο Τιμολόγιο. 

 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Την ένταξη του ανωτέρω καταναλωτή στο μειωμένο Τιμολόγιο. 
 

 Την έκπτωση του  λογαριασμού με αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για 
το σύνολο της οφειλής του και τον διακανονισμό αυτού 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. : 1526/27-05-2016 αίτηση 
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του Ασλανίδη Ηλία για μείωση του λογαριασμού ύδρευσης συνολικού ποσού 1.174,00 € λόγω 
μειωμένου εισοδήματος και ένταξή του στο μειωμένο Τιμολόγιο. 

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που ο ανωτέρω 

προσκόμισε στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι εντάσσεται στο μειωμένο Τιμολόγιο. 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Την ένταξη του ανωτέρω καταναλωτή στο μειωμένο Τιμολόγιο. 
 

 Την έκπτωση του  λογαριασμού με αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για 
το σύνολο της οφειλής του και τον διακανονισμό αυτού 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. : 1364/17-05-2016 αίτηση 
του Μιχαηλίδη Βασιλείου για μείωση του λογαριασμού ύδρευσης συνολικού ποσού 1.380,00 € 
λόγω μειωμένου εισοδήματος. 

Μετά από έλεγχο της Δ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς των δικαιολογητικών έγγραφών που ο ανωτέρω 

προσκόμισε στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι εντάσσεται και στο μειωμένο Τιμολόγιο. 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Την ένταξη του ανωτέρω καταναλωτή στο μειωμένο Τιμολόγιο. 
 

 Την έκπτωση του  λογαριασμού με αναδρομική εφαρμογή του μειωμένου τιμολογίου για 
το σύνολο της οφειλής του και τον διακανονισμό αυτού 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. : 1048/20-04-2017 αίτηση 
του Αλεξανδρίδη Φιλίππου, την με Αρ. Πρωτ. : 1012/12-04-2017 αίτηση του Μάρκου Δαυίδ-
Αθανασίου, την με Αρ. Πρωτ. : 1021/18-04-2017 αίτηση του Μιμίδα Ιωάννη, την με Αρ. 

Πρωτ.: 1016/13-04-2017 αίτηση της Χατζηιωαννίδου Σουλτάνας, την με Αρ. Πρωτ. : 876/03-
04-2017 αίτηση της Τριανταφυλλίδου Άλλας, την με Αρ. Πρωτ. : 992/11-04-2017 αίτηση της 

Ραγιοπούλου Μαρίας, την με Αρ. Πρωτ. : 997/12-04-2017 αίτηση της Ζαφειριάδου Βαλεντίνας, 
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την με Αρ. Πρωτ. : 1003/12-04-2017 αίτηση του Απιδόπουλου Παναγιώτη, την με Αρ. Πρωτ. : 
1018/18-04-2017 αίτηση του Σαββόπουλου Αποστόλου και την την με Αρ. Πρωτ. : 1031/19-

04-2017 αίτηση της Νικολαϊδου Χαρίκλειας για έκπτωση των λογαριασμών ύδρευσης λόγω 
κρυφής διαρροής η οποία δεν έγινε αντιληπτή και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εντόπιση 

της εγκαίρως. 

Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τους υδρονομείς της Επιχείρησης, οι διαρροές  
εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν. 

Για τους ανωτέρω λόγους ζητείται η έκπτωση λογαριασμών ύδρευσης των εν λόγω 
καταναλωτών. 

 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

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. : 2304/24-07-2017 αίτηση 
του Κομνηνού Δημητρίου του Σπυρίδωνος για έκπτωση του λογαριασμού ύδρευσης λόγω του 

ότι μέχρι το 2014 το ακίνητο ενοικιαζόταν από την Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν. Δημοκρατίας, 
οι οποίοι φεύγοντας δεν προχώρησαν στην διακοπή του υδρομέτρου, με αποτέλεσμα να 
συσσωρευτεί η οφειλή από πάγιους λογαριασμούς χωρίς κατανάλωση.  

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, έπειτα από 

διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
 

 Να σταλεί επιστολή στη Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν. Δημοκρατίας προκειμένου να 
εξοφλήσουν την οφειλή που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο μίσθωσης του ως άνω 
ακινήτου. 

 Να γίνει αφαίρεση παγίου των 20 κυβικών για λογαριασμούς από το 2015 και έπειτα. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13-194/25-7-2017 

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 


