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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  17/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 10/10/2017 Ημέρα: Σξίηε Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 06/10/2017 
 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

4) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
5) ηδεξόπνπινο Παλαγηώηεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο  

ΑΠΟΝΣΕ 

6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

7) νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 
ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 17-264/10-10-2017 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Πληρωμή προζηίμοσ ΕΜΤ (Διεύθσνζη Τδάηων) για ηο ζύζηημα ύδρεσζης Κιλκίς.  

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΕΣΑΡΣΟ ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο έθηαθηεο 

δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηό Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. 
ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ Πιεξσκή πξνζηίκνπ ΔΜΤ 

(Γηεύζπλζε Τδάησλ) γηα ην ζύζηεκα ύδξεπζεο Κηιθίο ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε 
πνπ έρεη σο εμήο : 

 
H ΓΔΤΑ Κηιθίο ηελ 18-05-2015 πξνρώξεζε ζε ππνβνιή δεθαπέληε (15) αηηήζεσλ γηα εγγξαθή 

πελήληα (50) ζεκείσλ πδξνιεςίαο ησλ δηθηύσλ ηεο ζηνλ Δ.Μ..Τ. 
 
Δλ ζπλερεία ζύκθσλα κε ην αξηζκό πξσηνθόιινπ 1527/27-05-2016 ε ΓΔΤΑ Κηιθίο αηηήζεθε 

από ηε Γ/λζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, άδεηα ρξήζεο λεξνύ ζηα ζεκεία πδξνιεςίαο ησλ 
πδξεπηηθώλ δηθηύσλ ησλ Γ.Δ. Κηιθίο θαη Πηθξνιίκλεο. 

 
ε απάληεζε ηνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 1527/27-05-2016 αλσηέξσ αηηήκαηνο ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, ε Γ/λζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζύκθσλα κε ην κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

3708/29-11-2016 έγγξαθό ηεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εθπξόζεζκε αίηεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
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ρνξήγεζεο άδεηαο ρξήζεο λεξνύ, ε νπνία θαηαηέζεθε εθπξόζεζκα, καο γλσξίδνπλ όηη γηα λα 

εμεηαζζεί ην αίηεκα καο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ζηελ Γ/λζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο:  
 

 απνδεηθηηθό θαηάζεζεο 100,00 € ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ θάζε εθπξόζεζκε αίηεζε  
δήισζε εγγξαθήο ζην ΔΜΤ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 17 θαη 13 ηεο ΚΤΑ κε Α.Π. νηθ. 

146896/2014 (ΦΔΚ 2878Β’/27-10-2014), 
 

 απνδεηθηηθό θαηάζεζεο 150,00 € ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα θάζε ζύζηεκα ύδξεπζεο. 

 

 
Σν ζπλνιηθό πνζό ηνπ πξνζηίκνπ αλέξρεηαη ζηηο 25.950,00 €. 
 

 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε: 

 
ηε λέα ΚΤΑ 14024/6.3.2017: 
ε) ε πεξίπησζε πθηζηάκελνπ ζεκείνπ πδξνιεςίαο α) εάλ δελ έρεη ππνβιεζεί κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο πνπ ηξνπνπνηεί ηελ ππ' αξηζκ. 146896/2014 θνηλή 
ππνπξγηθή απόθαζε, όπσο ηζρύεη, αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ύδαηνο αιιά έρεη 

ππνβιεζεί αίηεκα γηα εγγξαθή ζην ΔΜΤ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 145026/2014 θνηλήο 
ππνπξγηθήο απόθαζεο, όπσο ηζρύεη, ν παξαβάηεο ηηκσξείηαη σο εμήο: 
αα) κε πξόζηηκν 150 Δπξώ όηαλ ν ίδηνο πξνζέξρεηαη απηνβνύισο ζηελ αδεηνδνηνύζα αξρή γηα 

ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο ύδαηνο ή 
ββ) όηαλ ε παξάβαζε δηαπηζηώλεηαη κεηά από δηελέξγεηα ειέγρνπ ή κεηά από θαηαγγειία, ε 

αδεηνδνηνύζα αξρή ηάζζεη ζηνλ παξαβάηε εύινγε πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ απηόο λα 
ζπκκνξθσζεί θαη λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα άδεηα ρξήζεο ύδαηνο. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα 
παξαηείλεηαη εάλ πξνβάιινληαη εγγξάθσο από ηνλ αλσηέξσ ρξήζηε αληηθεηκεληθνί ιόγνη πνπ 

θαηά ηελ θξίζε ηεο αδεηνδνηνύζαο αξρήο δπζθνιεύνπλ ηε ζπκκόξθσζή ηνπ κε ηελ αξρηθά 
νξηζζείζα πξνζεζκία. Δάλ εληόο ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ελδερόκελεο παξάηαζήο ηεο, πξνζέιζεη ν ελδηαθεξόκελνο κε αίηεκα αδεηνδόηεζεο ηηκσξείηαη 
κε πξόζηηκν 150 Δπξώ, άιισο, εάλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν παξαβάηεο 
ηηκσξείηαη κε ην πξόζηηκν 1000 έσο 2000 Δπξώ θαη εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ άξζξνπ 11,  
 

θαιείηαη ην Γ.. γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ παξόληνο ζέκαηνο. 
 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ισάλλε Παξαγηνύ, 

 Να διερεσνηθεί εάν σπάρτει δσναηόηηηα απαλοιθής ή μείωζης ηοσ προζηίμοσ. 
 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα κείσζεο ή απαινηθήο, ηελ πιεξσκή πξνζηίκνπ 

ΔΜΤ (Γηεύζπλζε Τδάησλ) γηα ην ζύζηεκα ύδξεπζεο Κηιθίο. 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 17-264/10-10-2017 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 
ΔΙΑΣΑΞΗ. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 
 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  
Αρτιηέκηων Μητανικός 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


