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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  8/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 11/05/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 05/05/2017 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) 

 

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) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος 
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 8-115/11-5-2017. 
 

Διαδικασία σύνδεσης ιδιωτικών παροχών στο αποχετευτικό δίκτυο Ν. Σάντας. 

   

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΡΩΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.  

Στην εισήγησή της μεταξύ άλλων ανέφερε ότι: 

Σε συσκέψεις που έγιναν με υπηρεσιακά στελέχη και αιρετούς, τέθηκε το θέμα των συνδέσεων 
αποχέτευσης στη Νέα Σάντα ενόψει της αναμενόμενης ολοκλήρωσης του έργου. 

Έχοντας υπόψη τα ισχύοντα της τιμολογιακής πολιτικής και θέτοντας ως όριο το τέλος 

Σεπτεμβρίου για την έναρξη λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, προτείνονται τα εξής: 

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ  

1. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης Νέας Σάντας ορίζεται σε διακόσια πενήντα 
ευρώ (250,00 €) πλέον ΦΠΑ, (σύνολο με ΦΠΑ τριακόσια δέκα ευρώ (310,00 €)) για κάθε 
υδρόμετρο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων υδρομέτρων σε ένα  ακίνητο, το τέλος 
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σύνδεσης ορίζεται στο 50% της αξίας σύνδεσης, δηλαδή σε εκατόν είκοσι πέντε ευρώ 
(125,00 €) πλέον Φ.Π.Α. για τα επόμενα υδρόμετρα. 

2. Το παραπάνω ποσό θα χρεωθεί με τέσσερις ισόποσες δόσεις των 77,50 € στους τέσσερις 
λογαριασμούς ύδρευσης που ακολουθούν την ημερομηνία της παρούσης αίτησης. 
Αντίστοιχα για την περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός υδρομέτρου σε κάθε ακίνητο 
θα χρεωθεί το ποσό των 38,75 € για κάθε υδρόμετρο. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η 
αίτηση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017, οι χρεώσεις θα ξεκινήσουν με την έκδοση του 
Έναντι λογαριασμού του Β΄ Εξαμήνου του έτους 2017 

3. Το τέλος σύνδεσης  θα επιβληθεί σε όλους τους καταναλωτές, είτε συνδεθούν είτε όχι,  που 
έχουν οικόπεδα με κτίριο εντός του σχεδίου του οικισμού  και διέρχεται από την πρόσοψή 
τους ο αγωγός αποχέτευσης. 

4. Η τιμολόγηση της αποχέτευσης θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή 
πολιτική της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία σήμερα ανέρχεται σε εξήντα ευρώ (60€) ανά έτος ανά 
υδρόμετρο, πλέον ΦΠΑ 24%.  

5. Η παραπάνω τιμολόγηση που αφορά στο τέλος σύνδεσης θα ισχύει μέχρι 30-09-2017. 
Μετά την ημερομηνία αυτή θα ισχύει ότι ορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ 
Κιλκίς. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Τηλεφωνικό κέντρο ΔΕΥΑ Κιλκίς: 23410 29330 
Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

1. Καπασακαλίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
2. Αποστολίδης Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός ΠΕ 
3. Παραγιός Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Διαδικαστικά, κάθε ενδιαφερόμενος θα καταθέτει συμπληρωμένη την προτυπωμένη αίτηση 
σύνδεσης στην ΕΕΛ Νέας Σάντας. Η παραπάνω αίτηση θα διανεμηθεί σε όλους τους κατοίκους. 

Από την ΔΕΥΑ Κιλκίς θα εκδίδεται άδεια σύνδεσης και ο καταναλωτής θα φροντίζει να 
εκτελέσει τις εργασίες σύνδεσης με την υπάρχουσα διακλάδωση της αποχέτευσης. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου, 

 
Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 

1. Ορίζει ως τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης Νέας Σάντας ορίζεται σε διακόσια 
πενήντα ευρώ (250,00 €) πλέον ΦΠΑ, (σύνολο με ΦΠΑ τριακόσια δέκα ευρώ (310,00 €)) 
για κάθε υδρόμετρο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων υδρομέτρων σε ένα  ακίνητο, 
το τέλος σύνδεσης ορίζεται στο 50% της αξίας σύνδεσης, δηλαδή σε εκατόν είκοσι πέντε 
ευρώ (125,00 €) πλέον Φ.Π.Α. για τα επόμενα υδρόμετρα. 

2. Το παραπάνω ποσό θα χρεωθεί με τέσσερις ισόποσες δόσεις των 77,50 € στους τέσσερις 
λογαριασμούς ύδρευσης που ακολουθούν την ημερομηνία της παρούσης αίτησης. 
Αντίστοιχα για την περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός υδρομέτρου σε κάθε ακίνητο 
θα χρεωθεί το ποσό των 38,75 € για κάθε υδρόμετρο. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η 
αίτηση έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017, οι χρεώσεις θα ξεκινήσουν με την έκδοση του 
Έναντι λογαριασμού του Β΄ Εξαμήνου του έτους 2017 

3. Το τέλος σύνδεσης  θα επιβληθεί σε όλους τους καταναλωτές, είτε συνδεθούν είτε όχι,  που 
έχουν οικόπεδα με κτίριο εντός του σχεδίου του οικισμού  και διέρχεται από την πρόσοψή 
τους ο αγωγός αποχέτευσης. 

4. Η τιμολόγηση της αποχέτευσης θα είναι σύμφωνη με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή 
πολιτική της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία σήμερα ανέρχεται σε εξήντα ευρώ (60€) ανά έτος ανά 
υδρόμετρο, πλέον ΦΠΑ 24%.  



 
3 

5. Η παραπάνω τιμολόγηση που αφορά στο τέλος σύνδεσης θα ισχύει μέχρι 30-09-2017. 
Μετά την ημερομηνία αυτή θα ισχύει ότι ορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ 
Κιλκίς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8-115/11-5-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 

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 


