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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 22/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 19/12/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 18/12/2017

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) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 22-353/19-12-2017.

Ανάκληση της απόφασης της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αριθμό 17-276/26-10-2017 και θέμα
«Τιμολογιακή πολιτική έτους 2018» λόγω αλλαγής νομοθετικού πλαισίου.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της έκτακτης
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή  της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ηλία
Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΥΑ Κιλκίς με
αριθμό 17-276/26-10-2017 και θέμα «Τιμολογιακή πολιτική έτους 2018», λόγω αλλαγής
νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Με την απόφαση 135275 με τίτλο «έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης
υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος
στις διάφορες χρήσεις του» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β’ με αριθμό φύλλου 1751 και
ημερομηνία 22 Μαΐου 2017, τέθηκε σε νέα βάση η τιμολόγηση και οι διαδικασίες έγκρισης της
τιμολογιακής πολιτικής.

Οι δύο σημαντικότερες αλλαγές είναι:

1. Με την εφαρμογή αυτού του νόμου ζητείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 να
κατατεθεί μελέτη προσδιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους για τις υπηρεσίες
ύδατος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω απόφασης που υπάρχουν μέσα στο
ΦΕΚ.
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2. Τα τιμολόγια υπηρεσιών ύδατος πρέπει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018 να
κοινοποιηθούν στην διεύθυνση υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία
μπορεί να εκδώσει «συστάσεις» εφόσον απαιτείται κατά την κρίση της.

Παράλληλα, με την τροποποίηση του Νόμου 1069/80 (ΦΕΚ 191/1980 τεύχος Α΄) «Περί
κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» με το νόμο ν.
4483/2017, αντικαταστάθηκε μεταξύ άλλων και το άρθρο 5 του ν. 1069/1980, το οποίο στο σημείο 2ε

αναγράφει ότι:

Άρθρο 3

Το άρθρο 5 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου

2ε) εγκρίνει, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, τον ετήσιο
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, το σκέλος των εξόδων το οποίο προσαρμόζεται
στο, κατά το προηγούμενο εδάφιο, πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της
τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α., στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα επενδύσεων,
επισυνάπτεται μελέτη κόστους -οφέλους στην οποία αναλύονται τα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα
με το άρθρο 8 παρ. 3 του π.δ. 51/2007, οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τα έσοδα επενδύσεων
και οι δαπάνες επενδύσεων.

Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να κατατεθεί νέα τιμολογιακή πολιτική εντός του πρώτου
εξαμήνου, η οποία θα διαβιβαστεί στην Διεύθυνση υδάτων για την έκδοση ή μη συστάσεων και
μετά στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης Ν. Κιλκίς για έλεγχο νομιμότητας με την μελέτη
κόστους οφέλους.

Επομένως, η ψηφισθείσα τιμολογιακή πολιτική, εκτός των διαδικαστικών ζητημάτων που
προέκυψαν από την αλλαγή της νομοθεσίας  έχει και περιορισμένη χρονική ισχύ, επειδή εκ
νέου εντός του πρώτου εξαμήνου πρέπει να κοινοποιηθεί στην διεύθυνση υδάτων για
συστάσεις  και ούτω καθεξής.

Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάκλησή της και η επαναφορά της εντός του πρώτου
εξαμήνου με την εξής σειρά:

1. Να υποβληθεί και εγκριθεί από το ΔΣ η μελέτη προσδιορισμού χρηματοοικονομικού
κόστους με ξεχωριστή απόφαση (όχι ενσωματωμένα στην τιμολογιακή πολιτική).

2. Να κοινοποιηθεί στη δ/νση υδάτων η τιμολογιακή πολιτική για και να γίνουν ή μη
συστάσεις.

3. Να συνταχθεί ξεχωριστά μελέτη κόστους οφέλους, (όχι ενσωματωμένα στην
τιμολογιακή πολιτική), η οποία θα επισυναφθεί με την τιμολογιακή πολιτική όταν θα
πάει για έλεγχο νομιμότητας στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης Ν. Κιλκίς.

4. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και τεθεί σε ισχύ η νέα τιμολογιακή
πολιτική παραμένει σε ισχύ ως έχει η τιμολογιακή πολιτική που ψηφίσαμε με την 15-
162/15.11.2016 απόφασή μας.

Παρακαλώ για την έγκριση του ως άνω θέματος.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία.

 Την ανάκληση της απόφασης με αριθμό 17-276/26-10-2017 και θέμα «Τιμολογιακή
πολιτική έτους 2018» λόγω αλλαγής νομοθετικού πλαισίου.

 Να υποβληθεί και εγκριθεί από το ΔΣ η μελέτη προσδιορισμού χρηματοοικονομικού
κόστους με ξεχωριστή απόφαση (όχι ενσωματωμένα στην τιμολογιακή πολιτική).

 Να κοινοποιηθεί στη δ/νση υδάτων η τιμολογιακή πολιτική για και να γίνουν ή μη
συστάσεις.

 Να συνταχθεί ξεχωριστά μελέτη κόστους οφέλους, (όχι ενσωματωμένα στην τιμολογιακή
πολιτική), η οποία θα επισυναφθεί με την τιμολογιακή πολιτική όταν θα πάει για έλεγχο
νομιμότητας στο τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης Ν. Κιλκίς.

 Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες και εγκριθεί η νέα τιμολογιακή πολιτική θα
παραμείνει  σε ισχύ η προηγούμενη εγκεκριμένη απόφαση τιμολογιακής πολιτικής με
αριθμό 15-162/15.11.2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 22-353/19-12-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης 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
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