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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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  18/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 07/08/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 03/08/2018 

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

παξόληα έξι(6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Κπξηαθίδεο Υξηζηόθνξνο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
 
ΘΕΜΑ 10ο - Απόθαζη 18-266.5/07-08-2018 
 
Αιηήμαηα  δημοηών. 
 
 
 
Έκπηωζη λόγω αθανούρ διαπποήρ. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γ. Δηεπζπληή, Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, θ. Ηιία 
Αβξακίδε  ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 1369/8-5-2018, αίηεζε ηεο 

θαο Μεηαιίδνπ Μαξίαο, θαηνίθνπ Θενδνζίσλ ΔΕ Κξνπζίσλ, γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 
ύδξεπζεο πνπ αθνξά ηελ νηθία ηεο, ζηελ νπνία δεη κόλε. 

Πην αλαιπηηθά, ππήξμε δηαξξνή ζηελ νηθία ηνπ ζην εμάκελν 2018/1 πνπ θαηαγξάθεθε 

κέηξεζε 598 θπβηθώλ κέηξσλ, ελώ ε ζπλήζεο θαηαλάισζε είλαη κηθξόηεξε ησλ 50 θκ αλά 
εμάκελν. 

Η δηαξξνή νθείιεηαη ζε παιαηόηεηα ηνπ αγσγνύ κέζα ζην νηθόπεδν θαη απνθαηαζηάζεθε από  
ηδησηηθό ζπλεξγείν (Γηώξγνο ηεθαλίδεο). 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε θαηαλαισηήο επηζπκεί λα γίλεη έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 

ύδξεπζεο ιόγσ ηεο αθαλνύο δηαξξνήο. 

Επεηδή πξόθεηηαη γηα ειηθησκέλε 83 εηώλ, πνπ δεη κόλε ηεο ζηνλ κηθξό νξεηλό νηθηζκό ησλ 
Θενδνζίσλ, πξνηείλεηαη λα γίλεη δεθηή ε έθπησζε πνπ αηηείηαη, επεηδή εθηόο ησλ θνηλσληθώλ 

ιόγσλ   ηεθκαίξεηαη όηη είλαη θαη αθαλήο δηαξξνή. 
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Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα 
από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην Ν. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

Να πξνρσξήζεη ε Επηρείξεζε ζε έθπησζε 30% ηνπ ζπλνιηθνύ νθεηιόκελνπ πνζνύ ηεο 

πεξηόδνπ 2018/1 ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο. 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 18-266.5/07-08-2018 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 
Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 
 

   Αναζηαζιάδος Ελένη  
 

 


