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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 16/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/10/2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 10/10/2014

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2014

Απόφαση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και η ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον
Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την
εισήγηση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΝΟΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ προς ΤΙΣ ΔΕΥΑ.

Στη συνεδρίαση της βουλής με ημερομηνία 16/10/2014 αποφασίστηκε στο άρθρο 25 του νόμου (αυτή την ώρα
αναμένεται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ) η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΔΕΥΑ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους καταναλωτές είναι μέχρι τις 14/11/2014. Επομένως τα χρονικά
περιθώρια είναι πολύ μικρά.

Για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων απαιτείται απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η απόφαση πρέπει να καθορίζει τα εξής:

1. Τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ποσό οφειλής
2. Τα ποσά απαλλαγής από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
3. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται από το άρθρο 25 του νόμου.
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Ο νόμος ορίζει ότι :

1. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης διαγράφονται όλες τις προσαυξήσεις
2. Οι δόσεις δύνανται να είναι έως 40 (σαράντα).
3. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε ο ο πίνακας που ακολουθεί ως πρόταση των υπηρεσιακών στελεχών της ΔΕΥΑ
Κιλκίς προς το ΔΣ, με βάση την αρχή να εφαρμοστεί η ευνοϊκότερη ρύθμιση που επιτρέπει ο νόμος ώστε να υπάρχει
ισχυρό κίνητρο στους καταναλωτές για ρύθμιση των οφειλών με στόχο να μειωθούν οι καθυστερούμενες οφειλές που
αυξάνονται αλματωδώς.:

Από τις απόψεις που ακούστηκαν προέκυψε ο πίνακας που ακολουθεί ως πρόταση προς το ΔΣ.

Ποσό καταβολής Απαλλαγή προσαυξήσεων
Εφάπαξ εξόφληση 100%

10 δόσεις 90%
20 δόσεις 80%
30 δόσεις 70%
40 δόσεις 60%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ευρώ.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1. Να συγκληθεί άμεσα το ΔΣ για λήψη απόφασης, ώστε να υπάρχουν περισσότερα χρονικά περιθώρια στους
καταναλωτές και για ενημέρωση και για ρύθμιση

2. Να καθοριστούν οι μηνιαίες δόσεις (με βάση το άρθρο 25 του νόμου και το σχέδιο που φαίνεται στον
παραπάνω πίνακα).

3. Να εκδοθεί δελτίο τύπου την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 το οποίο θα αποσταλεί στον τοπικό τύπο, τις
τοπικές ιστοσελίδες, την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς, τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
Δημοτικούς Συμβούλους κλπ. Επίσης θα τοιχοκολληθούν φωτοαντίγραφα στις κοινότητες, καφενεία και
λοιπούς δημόσιους χώρους των οικισμών και της πόλης και γενικά να εφαρμοστεί κάθε πρόσφορο μέτρο
δημοσιότητας.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-
95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται και εγκρίνει ως έχει την εισήγηση του Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη.
 Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης όπως αποτυπώνονται στον πίνακα που

ακολουθεί:
Ποσό καταβολής Απαλλαγή προσαυξήσεων
Εφάπαξ εξόφληση 100%

10 δόσεις 90%
20 δόσεις 80%
30 δόσεις 70%
40 δόσεις 60%

Με βάση το άρθρο 25 του νόμου, οι  δόσεις δύνανται να  είναι έως 40 (σαράντα) και κάθε δόση δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 40 ευρώ.
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 Εντέλλεται το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΥΑ Κιλκίς να εκδώσει δελτίο τύπου την Παρασκευή 24
Οκτωβρίου 2014 το οποίο θα αποσταλεί στον τοπικό τύπο, τις τοπικές ιστοσελίδες, την ιστοσελίδα
της ΔΕΥΑ Κιλκίς, τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Κιλκίς,  Δημοτικούς Συμβούλους κλπ. και να
τοιχοκολληθούν φωτοαντίγραφα στις κοινότητες, καφενεία και λοιπούς δημόσιους χώρους των
οικισμών και της πόλης και γενικά να εφαρμοστεί κάθε πρόσφορο μέτρο δημοσιότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 163/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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