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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της με αριθμό 8/2011 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις (18)
του μήνα Αυγούστου, του έτους 2011, ημέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε
Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 1176/11-082011, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε
κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980
«περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Ευάγγελος, Μπαλάσκας, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων,
Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, μέλος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.01.58
Δωρεάν παραχώρηση ανοξείδωτης υδροφόρας στο Δήμο Κιλκίς
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.01.58)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας
διάταξης, αναφέρθηκε στην δωρεάν παραχώρηση ανοξείδωτης υδροφόρας
στο Δήμο Κιλκίς
Σχετική ενημέρωση για την παραπάνω προμήθεια, δόθηκε από τον Διευθυντή
της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη. Η εν λόγω υδροφόρα αγοράστηκε το 1997
από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών
του Νομού Κιλκίς όμως από τότε δεν μπόρεσε η υπηρεσία να εκδώσει άδεια
κυκλοφορίας λόγω του ότι είχαν χαθεί τα έγγραφα εκτελωνισμού αυτής με
αποτέλεσμα η υδροφόρα να βρίσκεται σε ακινησία όλα αυτά τα χρόνια. Στο
πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο Κιλκίς και για την κάλυψη των αναγκαίων
του Δήμου σε ανταλλακτικά για ίδιο σασί με αυτό της υδροφόρας ζητήθηκε η
παραχώρηση αυτής για την χρησιμοποίηση της σαν ανταλλακτικά για τα
απορριμματοφόρα του Δήμου.
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
Τη δωρεά παραχώρηση ανοξείδωτης υδροφόρας στο Δήμο Κιλκίς με την
προϋπόθεση ότι ο Δήμος Κιλκίς θα φυλάξει την ανοξείδωτη υπερκατασκευή
αυτής καθώς και της αντλίες που την συνοδεύουν για μελλοντική χρήση από
την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 2Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.02.59
Έγκριση δαπανών μετακίνησης στελεχών της ΔΕΥΑ Κιλκίς
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.02.59)
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας
διάταξης, αναφέρθηκε στην έγκριση δαπανών μετακίνησης στελεχών της
ΔΕΥΑ Κιλκίς
Σχετική ενημέρωση για την παραπάνω προμήθεια, δόθηκε από τον Διευθυντή
της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος είπε τα εξής:
Λόγω των επιχειρησιακών προγραμμάτων υπάρχει η ανάγκη μετακίνησης των
στελεχών της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε διάφορες έδρες όπως Αθήνα Θεσσαλονίκη ή
όπου ορίζεται η γενική συνέλευση της ΕΔΕΥΑ, ή για την μετάβαση σε
προορισμούς εκτός του Δήμου για την κάλυψη αναγκαίων σε προμήθειες της
Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα
μετάβασης ή και διαμονής στους εν λόγω προορισμούς.
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
Κάλυψη των εξόδων μετάβασης σε όλους τους απαραίτητους προορισμούς
καθώς επίσης και τα έξοδα μετακίνησης σε αυτούς με οποιοδήποτε
μεταφορικό μέσο απαιτείται. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ιδιωτικό
μέσο μεταφοράς τότε ορίζεται σαν χιλιομετρική αποζημίωση του οχήματος το
ποσό των 0,30 € ανά χιλιόμετρο. Ορίζεται σαν ημερήσια αποζημίωση το ποσό
των 45 €.

ΘΕΜΑ 3Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.03.60
Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση για το
έργο « Αποχετευτικά δίκτυα – καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ.
Ανατολικού του Δήμου Χαλάστρας» (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.03.60)
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας
διάταξης, αναφέρθηκε
Σχετική ενημέρωση για την παραπάνω προμήθεια, δόθηκε από τον
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος είπε ότι:
Λόγω της φύσεως του έργου το οποίο περιλαμβάνει και τμήμα δημοπράτησης
με το σύστημα μελέτη – κατασκευή το οποίο είναι μεγαλύτερο από το
επιμετρούμενο τμήμα θα πρέπει να συσταθούν δύο επιτροπές δηλαδή η
επιτροπή διαγωνισμού αποτελούμενη από τρία μέλη από τα οποία δύο θα
ανήκουν στην ΔΕΥΑ Κιλκίς και ένα θα οριστεί από την ΔΕΥΑ Δέλτα και η
επιτροπή εισήγησης για ανάθεση που αποτελείται από επτά μέλη τέσσερεις
υπαλλήλους του Δημοσίου έναν εκπρόσωπο των εργοληπτικών
επιχειρήσεων, έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. και έναν εκπρόσωπο της τοπικής
ένωσης δήμων και κοινοτήτων. Στο συμβούλιο παρουσιάστηκαν οι ορισμοί
μελών της Ε.Ε.Α. από την ΚΕΔΚΕ, Τ.Ε.Ε., ΣΑΤΕ και η απόφαση προέδρου
της ΔΕΥΑ Δέλτα για ορισμό μελών στις επιτροπές.
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
1. Ορίζει την επιτροπή διαγωνισμού του έργου ως εξής:




Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό Προϊστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑ
Κιλκίς ως πρόεδρο με αναπληρωματικό μέλος τον Χρήστο
Γιοβανούδη Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Αποστολίδη Νικόλαο Χημικό Μηχανικό ΔΕΥΑ Κιλκίς ως μέλος με
αναπληρωματικό μέλος τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Πολίτης Γεώργιο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δήμου Δέλτα ως μέλος
με αναπληρωματικό μέλος την Ελένη

2. Ορίζει την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση του έργου ως εξής:


Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό Προϊστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑ
Κιλκίς με αναπληρωματικό μέλος τον Χρήστο Γιοβανούδη
Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑ Κιλκίς.








Κυριακή Στράντζαλη Πολιτικό Μηχανικό Δήμου Κιλκίς με
αναπληρωματικό τον Ιωάννη Μιχαηλίδη Μηχανολόγο Μηχανικό
Δήμου Κιλκίς.
Χρήστο Θεοδωράκο, Τ.Ε. Έργων Υποδομής Δήμου Κιλκίς με
αναπληρωματικό τον Αποστολίδη Πασχάλη Γεωλόγο Δήμου
Κιλκίς.
Πολίτης Γεώργιο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Δήμου Δέλτα ως μέλος
με αναπληρωματικό μέλος την
Νικόλαο Γιουτίκα Δήμαρχο Δέλτα εκπρόσωπο ΚΕΔΚΕ με
αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Γλώσση Δημοτικό
Σύμβουλο Δέλτα. εκπρόσωπο
Παυλίδη Γεράσιμο Πολικό Μηχανικό εκπρόσωπο εργοληπτικών
οργανώσεων με αναπληρωματικό τον Τσουρέκα Δημήτριο
Φούρα Πέτρο Χημικό Μηχανικό εκπρόσωπο Τ.Ε.Ε. με
αναπληρωματικό τον Πογέλη Ανέστη Μηχανολόγο Μηχανικό.

ΘΕΜΑ 4Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.04.61
Ακύρωση διαγωνισμού:«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου
Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών των
Δικτύων και Εγκαταστάσεων Άντλησης, Μεταφοράς και Διανομής Νερού
Δήμου Κιλκίς» (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.04.61)
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερησίας
διάταξης, αναφέρθηκε στην ακύρωση διαγωνισμού:«Προμήθεια και
Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και
Ελέγχου Διαρροών των Δικτύων και Εγκαταστάσεων Άντλησης, Μεταφοράς
και Διανομής Νερού Δήμου Κιλκίς»
Σχετική ενημέρωση για την παραπάνω προμήθεια, δόθηκε από τον
Προιστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος είπε ότι:
Λόγω των δικαστικών εμπλοκών στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης, λόγω των
ενστάσεων των Εταιρειών Α. ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E. και την προσφυγή στο ΣΤΕ
της εταιρείας ΑΚΑΤΤ Α.Ε. και επιπλέον λόγω του περιορισμένου πλέον
αριθμού συμμετεχόντων στο εν λόγω διαγωνισμό, προτείνεται η ακύρωση του
παραπάνω διαγωνισμού και η επαναδημοπράτηση του ως έργο.

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
Λόγω των δικαστικών εμπλοκών στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης, λόγω των
ενστάσεων των Εταιρειών Α. ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε., ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E. και την προσφυγή στο ΣΤΕ
της εταιρείας ΑΚΑΤΤ Α.Ε. και επιπλέον λόγω του περιορισμένου πλέον
αριθμού συμμετεχόντων στο εν λόγω διαγωνισμό, προτείνεται η ακύρωση του
παραπάνω διαγωνισμού και την επανυποβολή της πρότασης στο ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας, ως έργο και όχι ως προμήθεια και σύμφωνα με την
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης.

ΘΕΜΑ 5Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.05.62
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης. (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.05.62)
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας
διάταξης, αναφέρθηκε στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα
της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Σχετικές επεξηγήσεις για το παραπάνω θέμα δόθηκαν από τον Δ/ντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε ότι η προμήθεια θα
εκτελεσθεί σύμφωνα με τεχνική μελέτη, που εκπόνησε η τεχνική υπηρεσία
της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με Ανοικτό ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την
ανάδειξη προµηθευτών υγρών καυσίµων , για την κάλυψη των αναγκών
των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2011.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διενεργεί Ανοιχτό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις Π.∆. 118/2007., και
σύμφωνα με την μελέτη της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, για προμήθεια υγρών
καυσίμων ως εξής:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 18.000 λίτρα , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.000
λίτρα για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Προϋπολογισμού : 31.600 ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
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 εκτέλεση της προμήθειας με ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007., και σύμφωνα με
την μελέτη της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, για προμήθεια υγρών καυσίμων ως εξής:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 18.000 λίτρα , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.000
λίτρα για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Προϋπολογισμού : 31.600 ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σύμφωνα με τους όρους της παρακάτω διακήρυξης.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Των άρθρων 21 και 22Α
του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄)«Περί ∆ηµοσίου
Λογιστικού κλπ »όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα
21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄)
«∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη».
2. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών
θεµάτων»

και του Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/95).
3. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»
4. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1194(ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) σχετικά µε
παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές
επιχειρήσεις .
5. Του Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α», όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
6. Τις
διατάξεις
του άρθρου 37 του
Ν. 2072/92 «Ρύθµιση
επαγγέλµατος
ειδικού
τεχνικού προσθετικών
και
διορθωτικών
κατασκευών και
λοιπών
ειδών
αποκατάστασης και
άλλες
διατάξεις»
8. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
(Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-8-2010) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων , παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων.»
9. Το άρθρο 68, Συµβάσεις εργολαβίας εταιριών παροχής υπηρεσιών
του Ν. 3863 «Νέο ΑσφαλιστικόΣύστηµα
και
συναφείςδιατάξεις,ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» Φ.Ε.Κ.115/Α΄15-72010.
10. Το κατεπείγον διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών
καυσίµων.
Προκηρύσουµε Ανοικτό ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη
προµηθευτών υγρών καυσίµων , για την κάλυψη των αναγκών των
Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2011.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφεία ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ
10:00 µ

Προσφορές που κατατίθενται, µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται Σε περιπτωση που ο διαγωνισµός θα
αποβεί άγονος θα επεναληφθεί την
ηµέρα και ώρα 10:00µ
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο δραστηριότητας
συναφές µε το θέµα της παρούσης
• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
• Συνεταιρισµοί µε αντικείµενο δραστηριότητας συναφές µε το θέµα της
παρούσης.

ώρα,

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για
εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη
της ηµέρας της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.
6. Η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα
(1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε:
 τοΠ.∆.118/2007«ΚανονισµόςΠροµηθειών∆ηµοσίου»,
 το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση
συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε.
Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί
στον πίνακα
ανακοινώσεων
της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.deyak.gr, θα
αποσταλεί στο Επιµελητήριο Κιλκίς και στον ΕΟΜΕΧ, καθώς επίσης
περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης, σε μία καθηµερινή τοπική εφηµερίδα και µία εβδοµαδιαία
τοπική σύµφωνα µε το Ν. 3548/07. Τα έξοδα της δημοσίευσης θα
βαρύνουν τον ανάδοχο .
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από
την Υπηρεσία.

ΘΕΜΑ 6Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.06.63
Αιτήματα Δημοτών. (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.08.18.08.06.63)
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερησίας
διάταξης, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημοτών και στις διάφορες
εκκρεμότητες χρηματικές ή άλλες μεταξύ αυτών και της Επιχείρησης.
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
1. Για το αίτημα της Εταιρείας ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ, με Έδρα
το Π.ΑΓΙΟΝΕΡΙ ΚΙΛΚΙΣ, για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων της
στην ΕΕΛ του Δ. Κιλκίς, το Δ.Σ. αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά
της, δεδομένου ότι είναι μικρή ποσότητα )συνολικά 11 κυβικά μέτρα),
αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Προϋπόθεση για την αποδοχή
της αίτησης είναι η πληρωμή της παραπάνω ποσότητας, σύμφωνα με
την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η ισχύς της άδειας
είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται με τους ίδιους όρους.
2. Για το αίτημα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ),της
πρώην Νομαρχιακής Αυτ/σης Κιλκίς για απαλλαγή από τα τέλη
ύδρευσης στο μισθωμένο χώρο όπου στεγάζεται στην οδό 21ης
Ιουνίου 98, λόγω ότι με το Ν.3852/2010 ( Πρόγραμμα Καλλικράτης)
μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα στο Δήμο Κιλκίς, το Δ.Σ αποφάσισε να
γίνει δεκτό το αίτημά του και να χρεώνονται η κατανάλωση νερού που
προβλέπει η τιμολογιακή πολιτική τις Επιχείρησης για τις Δημόσιες
Υπηρεσίες.
3. Για το αίτημα του κ.Σγουρομάλλη Γεωργίου του Χρήστου( χρήστης
Σταυρίδης Θεόδωρος), κατοίκου Κιλκίς, να χορηγηθεί βεβαίωση
σύνδεσης υδροδότησηςπου αφορά το κατάστημα του, το Δ.Σ.
αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά του, εφόσον εξοφληθεί η οφειλή
του, που ως το 3ο δίμηνο 2011,ανέρχεται σε 704,00€.
4. Για το αίτημα των Βούλα Διονυσιάδου, Κούρια Βασιλείου και Μεζάρη
Θωμά, ιδιοκτητών ενός ακινήτου (κατάστημα) επί της οδού 21ης Ιουνίου
και Ν. Παναγιώτου 1 στο Κιλκίς, για εκκαθάριση και διακοπή της
υδροδότησης του και τα οφειλόμενα να αποσταλούν στους ενοικιαστές
Πολυχρονίδη Πέτρο και Μεζερίδη Κων/νο λόγω ότι δεν έχουν
εξοφλήσει, το Δ.Σ αποφάσισε να γίνει η διακοπή του υδρομέτρου και τα
υπόλοιπα που αιτείται βαρύνουν τον ιδιοκτήτη, λόγω ότι οι ενοικιαστές
δεν κατέβαλλαν εγγύηση για αλλαγή ονόματος στην ΔΕΥΑ Κιλκίς.
5. Για το αίτημα του κ. Πετρίδη Παύλου τωρινού ιδιοκτήτη του
καταστήματος στην Κρηστώνη Κιλκίς ( χρήστης, Καμαρλίγκος
Γεώργιος), για έκπτωση στον συνολικές οφειλές ύδρευσης του
ενοικιαστή ο οποίος έφυγε χωρίς να εξοφλήσει και ως το 2ο δίμηνο
2011 ανέρχονται σε 741,00€, το Δ.Σ αποφάσισε να γίνει έκπτωση 50%
εφόσον πληρώσει ο ιδιοκτήτης ή 30% εφόσον πληρώσει ο ενοικιαστής.

Θα γίνει προσωρινή επανασύνδεση του υδρομέτρου το οποίο είχε
διακοπεί λόγω οφειλής, εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης φέρει τίτλο
ιδιοκτησίας για αλλαγή ονόματος, και το μισθωτήριο συμβόλαιο για την
χρήση της υδροδότησης, έως 31-05-11.
6. Για το αίτημα του κ. Αντωνιάδη Δαμιανού του Ιωάννη, κατοίκου Κιλκίς,
για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου
διμήνου 2011, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα(101,00μ3 – 115,00€) και μετά από έλεγχος που
διενεργήθηκε από τους υδρονομείς της Επιχείρησης, με το δοκιμαστικό
υδρόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη είναι σωστή, το υδρόμετρο δεν
είναι χαλασμένο αλλά αντικαταστάθηκε στις 16-05-11, μετά από αίτημα
του ιδιοκτήτη, το Δ.Σ αποφάσισε 10% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο.
7. Για το αίτημα του κ.Μαργαριτίδη Σωκράτη του Λάμπρου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου
διμήνου 2010, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα(200μ3 – 275,00€) από διαρροή στην παροχή
ύδρευσης, την οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως και μετά από υπόδειξη
του υδρονομέα της Επιχείρησης, ο οποίος τον ειδοποίησε όταν πέρασε
για την τακτή καταμέτρηση του υδρομέτρου, έψαξε, βρήκε την διαρροή
και την αποκατάστησε, το Δ.Σ. αποφάσισε 50% έκπτωση στο
παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας καταβολής εξολοκλήρου.
8. Για το αίτημα του κΤαχτσίδη Χρήστου, κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση
στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης που ως το 3ο δίμηνο του 2011
που έγινε η εκκαθάριση του υδρομέτρου ανέρχεται σε 189,00€, λόγω
ότι αφορούσε κατανάλωση της ενοικιάστριας του(φοιτήτριας) η οποία
έφυγε χωρίς να εξοφλήσει, το Δ.Σ αποφάσισε να πληρώσει ο
ιδιοκτήτης 100,00€ από τις οφειλές και τα υπόλοιπα να διαγραφούν,
εκτός αν καταβληθούν από την παλιά ενοικιάστρια.
9. Για το αίτημα του κ Βορρέ Αναστασίου, κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση
στο 5ο δίμηνο του 2011 (177μ3 – 149,00€), λόγω υπερβολικής
κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα. Μετά την καταγραφή
του υδρομέτρου, από τον υδρονομέα της Επιχείρησης, στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση και από τι είπε ο
ιδιοκτήτης είχε διαρροή στην παροχή ύδρευσης την οποία
αποκατέστησε. Αδυνατεί να πληρώσει τόσο μεγάλο λογαριασμό λόγω
ότι είναι άνεργος με τρία παιδιά και το Δ.Σ αποφάσισε 50% έκπτωση
στον παραπάνω λογαριασμό
10. Για το αίτημα του κ. Σακαρίδη Παναγιώτη, για έκπτωση στον συνολικό
λογαριασμό ύδρευσης του αγροτεμαχίου του, που ως το 3ο δίμηνο
2011, ανέρχεται σε 648,00€, λόγω ότι αφορούν καταναλώσεις του
παλιού ενοικιαστή του, ο οποίος έφυγε χωρίς να εξοφλήσει, το Δ.Σ.
αποφάσισε 50% έκπτωση στον παραπάνω λογαριασμό, με την
προϋπόθεση τα υπόλοιπα να εξοφληθούν άμεσα. Ήδη από το 2ο
δίμηνο του 2006 έχει γίνει διακοπή στην υδροδότηση λόγω οφειλής,
αλλά ποτέ δεν πληρώθηκε λογαριασμός, παρότι υπήρχε έκπτωση
50%, στο τότε οφειλόμενο ποσό, από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
11. Για το αίτημα του κ. Πουρσανίδη Χρήστου του Διογένη, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 3ου
διμήνου 2011, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα(142,00μ3 – 189,00€) και μετά την καταγραφή
διαπιστώθηκε μεγάλη κατανάλωση και στάλθηκε ενημερωτική
επιστολή. Αφού έγινε επανέλεγχος από τους υδρονομείς της

Επιχείρησης, με το δοκιμαστικό υδρόμετρο, και διαπιστώθηκε ότι η
ένδειξη είναι σωστή, το υδρόμετρο δεν είναι χαλασμένο αλλά
αντικαταστάθηκε μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη και σε διάστημα
2μηνών είχε καταγεγραμμένα 53 κυβικά, το Δ.Σ αποφάσισε 50%
έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο.
12. Για το αίτημα της κ.Βαφειάδου Στυλιανής συζ. Βαφειάδης Ευθύμιος,
κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης του
καταστήματος της, που ως το 3ο δίμηνο του 2011 που έγινε η
εκκαθάριση του υδρομέτρου, ανέρχεται σε 176,00€, λόγω ότι τα
130,00€ αφορούσαν καταναλώσεις του ενοικιαστή. Η ίδια σαν
ιδιοκτήτρια έπρεπε να κάνει γραπτή αίτηση διακοπής, για να μην
εκδίδονται τα πάγια. Το Δ.Σ αποφάσισε τα 100,00€ της οφειλής να
κρατηθούν από την εγγύηση που είχε καταβάλλει ο ενοικιαστής για
αλλαγή ονόματος χρήστη και τα υπόλοιπα να ρυθμιστούν, μετά από
συνεννόηση του Διευθυντή με τους ιδιοκτήτες.
13. Για το αίτημα του κ Ζωηρού Δημητρίου, κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση
στο 3ο δίμηνο του 2011 (109μ3 – 133,00€), λόγω υπερβολικής
κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα. Μετά την καταγραφή
του υδρομέτρου, από τον υδρονομέα της Επιχείρησης, στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση και από τι είπε ο
ιδιοκτήτης είχε διαρροή στην παροχή ύδρευσης, την οποία δεν
αντιλήφθηκε εγκαίρως γιατί έλειπε από το σπίτι το συγκεκριμένο
διάστημα και τώρα αποκατέστησε. Το Δ.Σ αποφάσισε 50% έκπτωση
στον παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή
του.
14. Για το αίτημα της κ. Σαχπαζίδου Ελευθερίας του Δημητρίου κατοίκου
Κιλκίς για διαγραφή του ποσού των 8.972,00€ που χρεώθηκε ως
καθυστερούμενα στον λογαριασμό ύδρευσης το διάστημα 2010/2011,
λόγω ότι παρότι βρισκόταν σε διακοπή της υδροδότησης λόγω οφειλής
– ‘εχει γίνει διακανονισμός με την Επιχείρηση, η κτηνοτροφική μονάδα
που διατηρεί, το συγκεκριμένο διάστημα, χρησιμοποιούσε και
χρησιμοποίει την ιδιόκτητη γεώτρησή της, η οποία καλύπτει το 100%
των αναγκών της, το Δ.Σ αποφάσισε ότι μέχρι να τελεσιδικίσει η
υπόθεση της από τα δικαστήρια, το ανωτέρω ποσό να μην γίνει
απαιτητό από την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
15. Για το αίτημα του κ.Πεχλιβανίδη Σάββα κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση
στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 3ου διμήνου 20110,
λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα
δίμηνα(317μ3 – 478,00€) από διαρροή στο καζανάκι την οποία
αντιλήφθηκε όταν πλέον έτρεχε υπερβολικά και μετά την καταγραφή
από τον υδρονομέα της Επιχείρησης στάλθηκε ενημερωτική επιστολή
για μεγάλη κατανάλωση. Το Δ.Σ. αποφάσισε 70% έκπτωση στο
παραπάνω δίμηνο, αφού έχει αποκατασταθεί η διαρροή και αδυνατεί
να καταβάλλει εξολοκλήρου τόσο μεγάλο λογαριασμό.
16. Για το αίτημα του κ. Αποστολίδη Νικολάου, χημικού μηχανικού,
υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, υπεύθυνο του Βιολογικού Καθαρισμού
του Δ. Κιλκίς, να του δοθεί το επίδομα μεταπτυχιακού πτυχίου το οποίο
κατάθεσε στο Δ.Σ. της Επιχείρησης συνημμένα με την αίτηση του, το
Δ.Σ. αποφάσισε να ελεγχθεί αν έχει συναφή σχέση με το αντικείμενο
της εργασίας του, και το θέμα να επανέλθει προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ

17. Για το αίτημα του κ, Βασιλειάδη Ιωάννη, κατοίκου Μελάνθιο Κιλκίς, να
συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που αφορά τους πολύτεκνους
και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα παραστατικά,
το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το αίτημά του, αφού τηρεί τους
όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.
18. Για το αίτημα του κ. Τσιλιγκερίδη Θωμά του Θεοχάρη, κατοίκου ΚιλκίςΔημητράκου 17, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που αφορά
τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το
αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
19. Για το αίτημα του κ, Μανουσαρίδη Αλεξάνδρου του Σάββα, κατοίκου
Κιλκίς –Υδρας 30, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που
αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το
αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
20. Για το αίτημα του κ, Σεφερίδη Ιωάννη του Χαραλάμπου, κατοίκου
Κιλκίς- Αθ,Τσούντα 4, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που
αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το
αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
21. Για το αίτημα του κ, Πατσούρα Γεωργίου του Διονυσίου, κατοίκου
Κιλκίς – Δ. Σολωμού 34, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο
που αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία
όλα τα απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό
το αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
22. Για το αίτημα της κ, Χριστοφορίδου Γεωργίας του Χρήστου, κατοίκου
Κιλκίς- Χάλκης 1, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που
αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το
αίτημά της, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
23. Για το αίτημα της κ. Κυρμανίδου Παναγιώτας του Νικολάου , κατοίκου
Κιλκίς- Ουτσκούνη 2- 21ης Ιουνίου1, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο
τιμολόγιο που αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην
Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει
αποδεκτό το αίτημά της, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην
τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.
24. Για το αίτημα του κ. Πετρίδη Γεωργίου του Νικολάου , κατοίκου
Χωρυγίου Κιλκίς, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που
αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το
αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
25. Για το αίτημα του κ, Λαπουρίδη Θωμά του Βασιλείου, κατοίκου Κιλκίς –
Γιαλαμίδη 3, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που αφορά
τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το

αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης
26. Για το αίτημα του κ, Ναστούλα Γεωργίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου
Κιλκίς – Παναγιωτου Αφοι – Θηβών 1, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο
τιμολόγιο που αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην
Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει
αποδεκτό το αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην
τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης
27. Για το αίτημα του κ, Μιμίδα Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Κιλκίς –
Φιλιππουπόλεως 9, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που
αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το
αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
28. Για το αίτημα της κ. Χαριτωνίδου Ελπίδας του Αριστείδη, κατοίκου
Κιλκίς- Πλάτωνος 4, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που
αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το
αίτημά της, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
29. Για το αίτημα της κ. Σμαρλακάκη Χρυσούλας του Ανδρέα, κατοίκου
Χωρυγίου Κιλκίς, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο που
αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα
απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το
αίτημά της, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην τιμολογιακή
πολιτική της Επιχείρησης.
30. Για το αίτημα του κ, Βασιλειάδη Νικολάου του Κλεάνθη, κατοίκου
Κιλκίς – Αγ. Τρύφωνα 11- Ροδόπης, να συμπεριληφθεί στο μειωμένο
τιμολόγιο που αφορά τους πολύτεκνους και αφού προσκόμισε στην
Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ αποφάσισε να κάνει
αποδεκτό το αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους που ορίζονται στην
τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.
31. Για το αίτημα του κ, Τσαουσίδη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου,
κατοίκου Κιλκίς – Εργατικές Κατοικίες Β’, να συμπεριληφθεί στο
μειωμένο τιμολόγιο που αφορά τους πολύτεκνους και αφού
προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ
αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το αίτημά του, αφού τηρεί τους όρους
που ορίζονται στην τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.

19 Αυγούστου 2011
Ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς

Τα Μέλη
Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός
Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός
Σύμβουλος, Μέλος

Ευάγγελος, Μπαλάσκας,
Δήμαρχος Κιλκίς

Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός
Σύμβουλος, Μέλος
Παντελής Μαιδάνογλου,
Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου,
Αναπληρωματικό μέλος,
Ιωάννης Δημητριάδης Εκπρόσωπος
Δημοτών, Μέλος
Παναγιώτης Σιδηρόπουλος,
Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Μέλος

Υπογραφή

