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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό 21/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού  
ςμβοςλίος ηηρ Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 25/09/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 21/09/2018 

 

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

 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 

ΘΔΜΑ 3o- Απόθαζη 21-327/25-9-2018  

Έγκπιζη ςπογπαθήρ ζςμθωνηηικού αναγνώπιζηρ σπέοςρ ποζού 116.921,75€ ηηρ 
ΓΔΤΑ ηος Γήμος Γέληα ππορ ηη ΓΔΤΑ ηος Γήμος Κιλκίρ (ςποσπέωζη πος αποππέει 

από ππογπαμμαηικέρ ζςμβάζειρ πος ςπεγπάθηζαν μεηαξύ ηων δύο (2) ΓΔΤΑ. 

O Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΡIΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο θ. ηζκαλίδε 

Δεκήηξην, Δήκαξρν Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ην ζρέδην ζπκθσλεηηθνύ 
αλαγλώξηζεο ρξένπο θαη ξύζκηζεο εμόθιεζεο πνπ ζπληάρζεθε από ην λνκηθό ζύκβνπιν ηνπ 
Δήκνπ Κηιθίο θαη παξαηίζεηαη απηνύζην παξαθάησ: 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 

                                      Αλαγλώξηζεο ρξένπο θαη ξύζκηζεο εμόθιεζεο 
 

ήκεξα ηελ .................... 2018, ζην Κηιθίο, αθελόο ν Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο, 
πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο πνπ εδξεύεη ζην 1ν ρηι. Επ.Ο. Κηιθίο-Ξεξόβξπζεο (ΑΦΜ: 

090133167/ΔΟΤ Κηιθίο) ελεξγώληαο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ ........./2018 απόθαζεο 
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΔΕΤΑΚ θαη αθεηέξνπ ε Ειέλε Μπαινγηάλλε, πξόεδξνο ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα πνπ εδξεύεη ζηε Υαιάζηξα Ν. Θεζζαινλίθεο, νδόο Μεγ. 
Αιεμάλδξνπ αξ.36 (ΑΦΜ ................../ ΔΟΤ ........... ελεξγώληαο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ 

........../2018 απόθαζεο  Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα 
ζπκθώλεζαλ ηα θαησηέξσ: 

 

Η αθελόο ζπκβαιιόκελε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο είρε ζπλάςεη ηηο θαησηέξσ αλαθεξόκελεο 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε Δ.Ε.Τ.Α. δήκσλ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ από 1-1-2011 κε 
ηνλ Δήκν Δέιηα.  

 Σελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Οινθιήξσζε Απνρεηεπηηθνύ 

Δηθηύνπ Υαιάζηξαο Δήκνπ Υαιάζηξαο» Πξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 
5.194.527,45€ 

 Σελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, 

Αληιηνζηάζηα – Καηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Δ.Δ. Αλαηνιηθνύ Δήκνπ Υαιάζηξαο» 
Πξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 7.780.000,00 € θαη  

 Σελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, 
Αληιηνζηάζηα – Καηαζιηπηηθνί αγσγνί θαη Εγθαηάζηαζε Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Δήκνπ Αμηνύ» Πξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 20.446.965,93. 
 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αθελόο ζπκβαιινκέλε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο ζα παξείρε ζηηο ήδε 

ζπγρσλεπζείζεο Δ.Ε.Τ.Α. ηηο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο 
ζηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο. 

Η αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελε Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα, απνηειώληαο θαζνιηθό δηάδνρν ησλ 
παξαπάλσ ΔΕΤΑ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ, αλαγλσξίδεη αλεπηθπιάθησο όηη νθείιεη ζηελ 

αθελόο ζπκβαιινκέλε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εθ ησλ αλσηέξσ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ 
ην πνζό ησλ 116.921,75 επξώ πνπ αθνξά ην νηθνλνκηθό αληάιιαγκα γηα ηηο κέρξη 

ζήκεξα παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο θαη ηα ηκήκαηα ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ 
πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί από ηε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη 

απνδεθηέο θαη έρνπλ παξαιεθζεί.  

 

Σν παξαπάλσ πνζό ππόζρεηαη λα εμνθιήζεη ζε …….... δόζεηο σο εμήο: 
 

(ζα αθνινπζήζεη δνζνιόγην θαηά ηελ απόθαζε ηνπ Δ..) 
 

Η αθελόο ζπκβαιινκέλε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο απνδέρεηαη όηη γηα ην κέρξη ζήκεξα 
εθπιεξσζέλ κέξνο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, δηθαηνύηαη ην πνζό ησλ 116.921,75 

επξώ, ην νπνίν απνδέρεηαη λα ιάβεη ηκεκαηηθώο θαη αηόθσο θαηά ηηο αλσηέξσ 
νξηζζείζεο εκεξνκελίεο.  
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Οη θαηαβνιέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. 

Κηιθίο πνπ ζα απνηειεί θαη ην κνλαδηθό επηηξεπηό απνδεηθηηθό κέζν εμόθιεζεο. 
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλν εγγξάθσο κε 

κεηαγελέζηεξε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Δ.. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά µε ηελ ππνγξαθή ή µε,  
ζπκθσλεηηθνύ αλαγλώξηζεο ρξένπο πνζνύ 116.921,75€ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. ηνπ Δήκνπ Δέιηα πξνο 

ηε Δ.Ε.Τ.Α. ηνπ Δήκνπ Κηιθίο πνπ απνξξέεη από ηηο αλσηέξσ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 
κεηαμύ ησλ δύν (2) Δ.Ε.Τ.Α. 

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε. 
 

 Απνδέρεηαη ηε ζύλαςε ζπκθσλεηηθνύ αλαγλώξηζεο ρξένπο πνζνύ 116.921,75€ ηεο 
Δ.Ε.Τ.Α. ηνπ Δήκνπ Δέιηα πξνο ηε Δ.Ε.Τ.Α. ηνπ Δήκνπ Κηιθίο πνπ απνξξέεη από ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κεηαμύ ησλ δύν (2) ΔΕΤΑ. 
 

 Σελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 20.000,00€ (1ε δόζε) ηνπ Δήκνπ Δέιηα πξνο ηε ΔΕΤΑ ηνπ 

Δήκνπ Κηιθίο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ελ ζπλερεία 
ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 7.000,00€ ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα θαη γηα δεθαηξείο 

(13) κήλεο έσο θαη ηελ πξνηειεπηαία δόζε (2ε έσο 14ε δόζε), ελώ θαηά ηελ ηειεπηαία 
δόζε , ζα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 5.921,75€ (15ε δόζε), νύησο ώζηε λα εμνθιεζεί ην 
ζπλνιηθό πνζό ησλ 116.921,75€. 

 

 Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλν εγγξάθσο κε 
κεηαγελέζηεξε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

 
 Εμνπζηνδνηεί ηνλ πξόεδξν γηα ηελ ππνγξαθή  ηνπ ζπκθσλεηηθνύ αλαγλώξηζεο ρξένπο θαη 

ξύζκηζεο εμόθιεζεο, ην νπνίν παξαηίζεηαη απηνύζην παξαθάησ: 
 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 

                                      Αλαγλώξηζεο ρξένπο θαη ξύζκηζεο εμόθιεζεο 
 
ήκεξα ηελ .................... 2018, ζην Κηιθίο, αθελόο ν Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο, πξόεδξνο ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο πνπ εδξεύεη ζην 1ν ρηι. Επ.Ο. Κηιθίο-Ξεξόβξπζεο (ΑΦΜ: 090133167/ΔΟΤ 
Κηιθίο) ελεξγώληαο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ ........./2018 απόθαζεο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΔΕΤΑΚ θαη αθεηέξνπ ε Ειέλε Μπαινγηάλλε, πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα πνπ εδξεύεη 
ζηε Υαιάζηξα Ν. Θεζζαινλίθεο, νδόο Μεγ. Αιεμάλδξνπ αξ.36 (ΑΦΜ ................../ ΔΟΤ 
........... ελεξγώληαο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ ........../2018 απόθαζεο  Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα ζπκθώλεζαλ ηα θαησηέξσ: 
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Η αθελόο ζπκβαιιόκελε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο είρε ζπλάςεη ηηο θαησηέξσ αλαθεξόκελεο 
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε Δ.Ε.Τ.Α. δήκσλ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ από 1-1-2011 κε ηνλ Δήκν 

Δέιηα.  

 Σελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Οινθιήξσζε Απνρεηεπηηθνύ Δηθηύνπ 
Υαιάζηξαο Δήκνπ Υαιάζηξαο» Πξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 5.194.527,45€ 

 Σελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – 
Καηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Δ.Δ. Αλαηνιηθνύ Δήκνπ Υαιάζηξαο» Πξνϋπνινγηζκνύ 

έληαμεο: 7.780.000,00 € θαη  
 Σελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – 

Καηαζιηπηηθνί αγσγνί θαη Εγθαηάζηαζε Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Δήκνπ Αμηνύ» 

Πξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 20.446.965,93. 
 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αθελόο ζπκβαιινκέλε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο ζα παξείρε ζηηο ήδε 

ζπγρσλεπζείζεο Δ.Ε.Τ.Α. ηηο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηηο 
αλσηέξσ ζπκβάζεηο. 

Η αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελε Δ.Ε.Τ.Α. Δήκνπ Δέιηα, απνηειώληαο θαζνιηθό δηάδνρν ησλ 
παξαπάλσ ΔΕΤΑ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ, αλαγλσξίδεη αλεπηθπιάθησο όηη νθείιεη ζηελ αθελόο 

ζπκβαιινκέλε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εθ ησλ αλσηέξσ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ ην πνζό ησλ 
116.921,75 επξώ πνπ αθνξά ην νηθνλνκηθό αληάιιαγκα γηα ηηο κέρξη ζήκεξα παξαζρεζείζεο 

ππεξεζίεο θαη ηα ηκήκαηα ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ 
πινπνηεζεί από ηε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο θαη έρνπλ παξαιεθζεί. 

 
Σν παξαπάλσ πνζό ππόζρεηαη λα εμνθιήζεη ζε δεθαπέληε (15) δόζεηο ζύκθσλα κε ηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α ΜΗΝΙΑΙΔ ΓΟΔΙ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 

ΠΟΟ ΟΦΔΙΛΗ 116.921,75 
  

ΔΟΗ 1 20.000 96.921,75 
Δέθα (10)κέξεο από ηελ 
ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο 

ΔΟΗ 2 7.000 89.921,75 31/12/2018 

ΔΟΗ 3 7.000 82.921,75 31/1/2019 

ΔΟΗ 4 7.000 75.921,75 28/2/2019 

ΔΟΗ 5 7.000 68.921,75 31/3/2019 

ΔΟΗ 6 7.000 61.921,75 30/4/2019 

ΔΟΗ 7 7.000 54.921,75 31/5/2019 

ΔΟΗ 8 7.000 47.921,75 30/6/2019 

ΔΟΗ 9 7.000 40.921,75 31/7/2019 

ΔΟΗ 10 7.000 33.921,75 31/8/2019 

ΔΟΗ 11 7.000 26.921,75 30/9/2019 

ΔΟΗ 12 7.000 19.921,75 31/10/2019 

ΔΟΗ 13 7.000 12.921,75 30/11/2019 

ΔΟΗ 14 7.000 5.921,75 31/12/2019 

ΔΟΗ 15 5.921,75 0 31/1/2020 

 

 
Η αθελόο ζπκβαιινκέλε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο απνδέρεηαη όηη γηα ην κέρξη ζήκεξα εθπιεξσζέλ 

κέξνο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, δηθαηνύηαη ην πνζό ησλ 116.921,75 επξώ, ην νπνίν 
απνδέρεηαη λα ιάβεη ηκεκαηηθώο θαη αηόθσο θαηά ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο εκεξνκελίεο.  
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Οη θαηαβνιέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο 
πνπ ζα απνηειεί θαη ην κνλαδηθό επηηξεπηό απνδεηθηηθό κέζν εμόθιεζεο. 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλν εγγξάθσο κε 
κεηαγελέζηεξε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 21-327/25-9-2018 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο 

 

Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Δήκαξρνο Κηιθίο 

 

 


