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Από το πρακτικό της αριθμό  6/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/04/2014   Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 02/04/2014 

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

παρόντα τέσσερα (4) 

 

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  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  

7) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 7 – Απόφαση 65.1 _2014 
 

Αιτήματα δημοτών. 
 
 
Αίτηση Ο.Τ.Ε. Πλαγιάς για συμψηφισμό οφειλών του λογαριασμού Πλαγιάς με την 
αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα του ΟΤε που προκλήθηκαν από εκσκαφές των 
συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς .  
 
 
 
Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το 65.1 θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος. 
 

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε υπόψη 
του Δ.Σ. την αίτηση Ο.Τ.Ε. Πλαγιάς για συμψηφισμό των οφειλών με τις εργασίες αποκατάστασης 
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βλαβών που προκαλούνται κατά καιρούς από εκσκαφές της ΔΕΥΑ Κιλκίς στα υπόγεια δίκτυα του 
ΟΤΕ. 

Με τον ΟΤΕ υπάρχει χρόνια καλή συνεργασία, επειδή και οι δυο εταιρίες έχουν υπόγεια δίκτυα και 
χρειάζεται αλληλοενημέρωση σχεδόν σε καθημερινή βάση για ανα ποφεύογνται ζημιές στα δίκτυα. 

Συμβαίνει πολλές φορές να προκαλούνται βλάβες. Η συνήθης πρακτική είναι να αποκαθίστανται με 
ενδοσυνεννόηση στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 

Επειδή τα δίκτυα της ΔΕΥΑ είναι πολύ περισσότερα και οι επεμβάσεις πιόσυχνές, συνήθως το 
ισοζύγιο είναι υπέρ του ΟΤΕ. 

Για το λόγο αυτό κατατέθηκε αίτημα του ΟΤΕ για μείωση του λογαριασμού του σταθμού του 
οικισμού Πλαγιάς, ο οποίος είχε διαρροή που δεν έγινε αντιληπτή, επειδή δεν υπάρχει καθημερινή 
παρουσία προσωπικού. 

Ο εν λόγω λογαριασμός δεύτερου εξαμήνου 2013 των Δημοτικών Ενοτήτων αποστείλαμε 
λογαριασμό στον Ο.Τ.Ε Πλαγιάς (με Κωδικό Καταναλωτή 00000419), είχε κατανάλωση 483 κυβικά 
που αντιστοιχούν στο ποσό των 230,00 €. 
 
Επειδή πρώτη φορά κατατίθεται ανάλογο αίτημα από τον ΟΤΕ και είναι και προς το συμφέρον της 
ΔΕΥΑ Κιλκίς να επιλύονται φιλικά οι προκαλούμενες ζημιές σε δίκτυα του ΟΤΕ, προτείνεται να γίνει 
μείωση σε ποσοστό 70% στον τρέχοντα λογαριασμό ως αντιστάθμιση στη μη χρέωση από την 
πλευρά του ΟΤΕ Κιλκίς αποκατάστασης ζημιών σε υπόγεια δίκτυά του από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς 

  

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 

Τον συμψηφισμό λογαριασμών Ο.Τ.Ε. Πλαγιάς και Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και έκδοση νέου 
συμπληρωματικού λογαριασμού με έκπτωση 70%. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 65.1/2014 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο A. Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 

 

 

Τσαντάκης Δημήτριος 

                                                    Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


