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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  9/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 05/06/2014   Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 02/06/2014 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 
πέντε (5) 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  
4) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
5) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  

 

ΘΕΜΑ 11Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2014 
 
Αιτήματα Δημοτών. 
 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα της  ημερήσιας 
διάταξης έθεσε το θέμα Αιτήματα δημοτών.   
 

Ο Γ. Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη των 
μελών το αίτημα του Δημότη κ. Κετικίδη Γεώργιου του Χρήστου, ο οποίος με γραπτή αίτηση του 
προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς δήλωσε ότι το 5/2012 δίμηνο ενημερώθηκε από υδρονομέα της 
επιχείρησης ότι υπήρχε διαρροή στο υδρόμετρο του και έγινε αντικατάσταση αυτού με νέο 
υδρόμετρο. Με την έκδοση λογαριασμών διαπίστωσε ότι τα κυβικά ήταν πολλά λόγω της διαρροής 
και αιτείται την έκπτωση του λογαριασμού του συγκεκριμένου διμήνου για τον λόγο ότι η διαρροή 
ήταν στο ρακόρ σύνδεσης του υδρομέτρου στο οποίο παρεμβαίνει μόνο η ΔΕΥΑΚ και ότι εκείνο το 
διάστημα βρισκόταν στην Πελοπόννησο από όπου έλκει την καταγωγή  της η σύζυγος του 
καταναλωτή, για οικογενειακούς λόγους, και επομένως δεν είχε κατανάλωση και δεν είχε και την 
δυνατότητα να γνωρίζει για τη διαρροή ώστε να φροντίσει για την επισκευή της βλάβης 
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Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 
(ΦΕΚ 113/15-06-95), 

 

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα 

 

Την έκπτωση κατά 70% του λογαριασμού του κ. Κετικίδη Γεώργιου του Χρήστου, κατοίκου του 
οικισμού Σεβαστό του Δήμου Κιλκίς για το 5/2012 δίμηνο, επειδή η κατανάλωση που εμφανίζεται 
στο λογαριασμό αυτό του διμήνου οφείλεται σε διαρροή στο υδρόμετρο και ο καταναλωτής είχε 
άγνοια λόγω της απουσίας του και επομένως δεν είχε δυνατότητα να φροντίσει για την επισκευή 
της. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2014 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
 

Τσαντάκης Δημήτριος 
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


