
1  

 

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 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό  18ης / 2020 Συνεδρίασης, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, του Διοικητικού  

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

 

Στο Κιλκίς  σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. μετά από γραπτή πρόσκληση με Αρ. 

Πρωτ. 5057/26-11-2020, του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του 

Δ.Σ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω COVID-19, σύμφωνα με την αρ. 163/29-5-

2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ.αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 

Επείγον Εγκύκλιο του ανωτέρω Υπουργείο. 

 
 

Στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 
έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έντεκα (11 ) 
 

1. Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος 
2. Σημαιοφορίδης  Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος 
3. Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος 
4. Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
5. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
6. Κεμανίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
7. Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
8. Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 
9. Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος 
10. Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης, Μέλος 
11. Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ   [ 0 ]  
 
Στην ηλεκτρονική συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την 
τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ. 
 
Το μέλος του Δ.Σ. Τσαντάκης Δημήτριος αποχώρησε, για επαγγελματικούς λόγους από την τηλεδιάσκεψη, 
μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 4ου θέματος της  Η.Δ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ:  18-217/30-11-2020  

ΘΕΜΑ 2ο -  Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, για το έτος 2021. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το Δεύτερο  θέμα  της  ημερήσιας έθεσε υπόψη των μελών 
του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.  

Πρώτος έλαβε το λόγο ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης κ. Ηλίας Αβραμίδης που συμμετέχει με 
δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. ενημερώνοντας τα μέλη του Δ.Σ. λέγοντας τα εξής: 
 
«Για το 2

ο
 θέμα απεστάλη εισήγηση προς τα μέλη του Δ.Σ. του διευθυντή ΔΟΥ με ΑΠ 4602/21-10-2020. 

 
Η κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος έχει αλλάξει και  δεν εγκρίνεται μόνο από το δημοτικό συμβούλιο. 

 
Η νέα διαδικασία  απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη  της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας της εθνικής επιτροπής υδάτων 
(Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας) και εφαρμογή των γενικών κανόνων τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. 
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Οι παράμετροι για τον προσδιορισμό της κοστολόγησης ύδατος είναι 

 
 Η Ανάκτησης του Χρηματοοικονομικού Κόστους,  

 Το Περιβαλλοντολογικό Κόστους και  

 Το Κόστος Πόρου 

 
Ο προσδιορισμός του περιβαλλοντικού κόστους σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος έγινε από την Διεύθυνση Υδάτων 
Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 26106/17.06.2020) και ορίστηκε σε 0,003 € ανά κυβικό μέτρο για την Λεκάνη 
Απορροής Γαλλικού. 

 
Απομένει η σύνταξη  Μελέτη Κόστους Οφέλους η οποία πρέπει να γίνει από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς για τον προσδιορισμό των 
άλλων δύο παραμέτρων. 

 
Εισηγούμαι με βάση τα ανωτέρω με την οριστικοποίηση του απολογισμού του έτους 2020 να ξεκινήσει η διαδικασία 
κοστολόγησης και να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 με εφαρμογή της νέας τιμολόγησης 
από 1/7/2021» 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η εισήγηση του Διευθυντή της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας κ. 

Κυριαζίδης Μιχαήλ  σύμφωνα με την οποία , δεν συμφωνεί στο να παραμείνει ίδια η τιμολογιακή πολιτική 

του 2021 αλλά πρέπει να εξομοιωθεί  η τιμολόγηση του νερού  των Δημοτικών ενοτήτων, με αυτή της Δ.Ε. 

του Κιλκίς και η οποία έχει ως εξής: 

 

 

«Θέμα : Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής 

της Τιμολογιακής Πολιτικής για το έτος 2021. 
Κιλκίς,  21 Οκτωβρίου 2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου :  4602 

Κυρία Πρόεδρε  και κ.κ. Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, 

θέτω υπ' όψιν σας την Απόφαση 135275 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 22 
Μαΐου 2017(Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 1751) και σας επισημάνω τα σημαντικότερα σημεία που μας αφορούν . 

Η ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος τους 
οποίους εξειδικεύει ως εξής  : 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  

Στην εν λόγω απόφαση θεσπίζεται ότι για τον προσδιορισμό της κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος λαμβάνονται 

υπόψιν : 

 Η Ανάκτησης του Χρηματοοικονομικού Κόστους,  

 Το Περιβαλλοντολογικό Κόστους και  

 Το Κόστος Πόρου 

Ο προσδιορισμός της ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους τον έχει πραγματοποιήσει ήδη η οικονομική 

υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και περιλαμβάνεται παρακάτω στην παρούσα εισήγηση. 

 

Το Περιβαλλοντολογικό Κόστος προσδιορίστηκε σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος από την Διεύθυνση Υδάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 26106/17.06.2020) σε 0,003 € ανά κυβικό μέτρο για την Λεκάνη Απορροής Γαλλικού, 

που σημαίνει ότι για την ΔΕΥΑ Κιλκίς ανέρχεται στο ποσό των 1.095,95 € για το έτος 2019 (κατανάλωση έτους 2019 : 

3.653.152 κυβικά μέτρα). Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω κόστος επιβαρύνει τους καταναλωτές κατά μέσο όρο με 0,04 € 

(30.349 ενεργοί καταναλωτές), μέγεθος το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το επωμισθεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως ένδειξη υγειούς 

και καλόπιστης συνεργασίας με τους καταναλωτές οι οποίοι θα περιέλθουν σε σύγχυση και απαξίωση αν θα δουν στον 

λογαριασμό τους να αναφέρεται ένα επί πλέον τέλος το οποίο μάλιστα είναι και ευτελούς αξίας.   

Το Περιβαλλοντολογικό Κόστος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο αφού παρακρατήσουμε το 2,5 % για ίδιες 

περιβαλλοντολογικές επενδύσεις. 
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Το Κόστος Πόρου με την ανωτέρω προαναφερόμενη απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας) 

προσδιορίστηκε ως μηδενικό. 

 

Τα εν λόγω κόστη είναι αυτά που καθορίζουν την Τιμολογιακή Πολιτική του κάθε φορέα παροχής ύδατος η οποία 

εξασφαλίζει την επαρκή ανάκτηση του κόστους και την μακροχρόνια βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο. 

Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να προβλέπεται διαφορετικό τιμολόγιο μόνο σε ειδικές 

χρήσεις ύδατος όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής / φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 

και πυροσβεστική. 

Ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος 

των υπηρεσιών ύδατος. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν ανακτά το συνολικό κόστος, τα έσοδα πρέπει να 

διασφαλίζουν κάθε χρόνο τη βελτίωση της ανάκτησης του κόστους. 

Ο τρόπος τιμολόγησης των τελικών χρηστών γίνεται βάσει της μεθόδου τιμολόγησης κατά αύξουσες κλίμακες. Τα τέλη 

αυτής της μεθόδου περιλαμβάνουν ένα σταθερό τέλος και ένα μεταβλητό τέλος. Το σταθερό τέλος πρέπει να ανακτά το 

πάγιο / σταθερό κόστος κάθε παρόχου. Στην πρώτη κλίμακα εντάσσονται οι κοινωνικές υποδομές (πρόνοια, υγεία, 

εκπαίδευση) 

Για το μέρος του πληθυσμού που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ.4 του 

ν.4019/2011, όπως ισχύει καθορίζονται ευνοϊκότερες τιμές με πρόβλεψη μέσου αποτροπής της σπατάλης νερού. 

 

Όπως προανέφερα έχει συνταχθεί από την οικονομική Υπηρεσία ο πίνακας ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ, με βάσει τις οδηγίες  της Απόφασης, ο οποίος βάσει των οικονομικών 

αποτελεσμάτων των ετών 2016, 2017, 2018 και 2019 έχει ως εξής : 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΕΞΟΔΑ 2016 2017 2018 2019 

20-
26 Αγορές και διαφορά (  +,-  ) αποθεμάτων 148.220,92 143.160,11 57.907,48 142.293,79 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 815.070,75 823.206,51 1.052.200,03 1.077.113,04 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 233.218,45 203.894,92 212.864,29 219.564,08 

62 Παροχές τρίτων 1.572.781,22 1.790.154,87 1.617.395,39 1.678.590,93 

63 Φόροι - Τέλη 6.277,68 6.491,90 7.334,44 7.102,43 

64 Διάφορα έξοδα 72.645,05 67.923,46 75.622,33 63.918,10 

65 Τόκοι & Συναφή έξοδα 126.125,74 109.835,29 102.232,77 102.494,55 

66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 1.638.642,12 1.697.419,00 1.681.740,94 1.664.126,23 

68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00 0,00 51.584,23 5.392,56 

  Σύνολο λειτουργικών εξόδων 4.612.981,93 4.842.086,06 4.858.881,90 4.960.595,71 

  Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος 1.481.438,48 1.712.907,78 1.545.575,76 1.616.514,87 

  Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας 378.700,39 400.983,19 479.123,02 475.758,59 

 ΕΣΟΔΑ 2016 2017 2018 2019 

  
Έσοδα που προέρχονται από ύδρευση, 
επ/ση, Ειδ. Τέλος, Τέλος κύκλου νερού κλπ 3.511.036,52 3.471.059,58 3.295.114,36 3.286.608,44 

  Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων 361.116,16 303.536,11 336.058,30 280.088,61 

  Σύνολο εσόδων 3.872.152,68 3.774.595,69 3.631.172,66 3.566.697,05 

      

 Αιτιολογία 2016 2017 2018 2019 

 Κυβικά άντλησης νερού 6.245.480 6.146.267 5.190.396 5.481.071 

 Κυβικά κατανάλωσης 4.143.653 4.097.511 3.460.264 3.654.047 

 Κυβικά χρέωσης 4.163.653 4.097.511 3.460.264 3.653.152 

 

Απόδοση κεφαλαίου σε εναλλακτικές 
τοποθετήσεις / εύλογη ετήσια απόδοση 
ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων που 
χρησιμοποιούν 

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

 
Κόστος ευκαιρίας επενδεδυμένου 
κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις 126.559,37 110.272,87 102.545,34 102.817,36 

 
Σύνολο κόστους έργων χωρίς ΦΠΑ που 
έχουν κατασκευαστεί                                                 433.628,12 437.579,70 312.567,85 322.810,11 

 Προσδιορισμός Χρηματοοικονομικού Κόστους    
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 Αιτιολογία 2016 2017 2018 2019 

 Κόστος Κεφαλαίου 0,426 0,441 0,516 0,484 

 
     Αναλισκόμενο ετήσιο πάγιο 
κεφάλαιο 0,395 0,414 0,486 0,455 

      Κόστος Ευκαιρίας 0,031 0,027 0,030 0,028 

 Λειτουργικό Κόστος 0,569 0,616 0,742 0,716 

 
     Λειτουργικό Κόστος Σταθερές 
Δαπάνες 0,198 0,202 0,306 0,297 

 
     Λειτουργικό Κόστος Μεταβλητές 
Δαπάνες 0,370 0,413 0,436 0,419 

 Κόστος συντήρησης 0,058 0,054 0,037 0,056 

 Κόστος Διοίκησης & άλλα 0,091 0,098 0,138 0,130 

 Σύνολο χρηματοοικονομικού κόστους 1,1438 1,2086 1,4338 1,3857 

 Αιτιολογία 2016 2017 2018 2019 

 

Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 
νερού (έσοδα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
τέλους κύκλου νερού / Μ3 χρέωσης) 0,8473 0,8471 0,9523 0,8994 

 
Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 
νερού (λοιπά έσοδα / Μ3 χρέωσης) 0,0871 0,0741 0,0971 0,0767 

 

Υφιστάμενη μέση σταθμισμένη τιμή Μ3 
νερού (σύνολο εσόδων πωλήσεων / Μ3 
κατανάλωσης) 0,9345 0,9212 1,0494 0,9761 

 

Ποσό που πρέπει να επιβάλλει ο 
φορέας/Μ3 για να καλύπτεται το 
χρηματοοικονομικό κόστος 

0,2093 0,2874 0,3844 0,4096 

 
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) που πρέπει 
να καλυφθεί 18,301% 23,782% 26,812% 29,559% 

 

 

 

Ο Πίνακας Προσδιορισμού Χρηματοοικονομικού Κόστους εξάγει ως αποτέλεσμα : Ποσοστό επί τοις εκατό (%) που 

πρέπει να καλυφθεί 18,301 % , 23,782 %, 26,812 % και 29,559 % αντίστοιχα στα έτη 2016, 2017,2018 και 2019. 

Είναι το ποσοστό που απεικονίζει την υστέρηση των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έναντι των εξόδων της και βεβαίως 

βλέπετε ότι έχει αυξητική τάση όσο δεν εναρμονίζεται η Τιμολογιακή Πολιτική με το εκάστοτε Χρηματοοικονομικό 

Κόστος του προηγούμενου έτους.  

 

Επίσης σας επισυνάπτουμε και  Πίνακα στον οποίο εμφαίνεται  το Ισοζύγιο Κόστους της ΔΕΥΑ Κιλκίς έναντι των 

Βεβαιώσεων αλλά και έναντι των Εισπράξεων o οποίος έχει ως εξής :  
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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 

Α/
Α 

Δ.Ε. 
ΕΝΕΡΓΑ 
ΥΔΡΟΜΕ

ΤΡΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣ
ΕΙΣ 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣ
Η ΑΝΑ 

ΥΔΡΟΜΕ
ΤΡΟ 

ΕΙΣΠΡΑΞ
ΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩ
Ν ΕΝΑΝΤΙ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ
ΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙ

ΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ
ΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 
ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣ
ΕΙΣ ΠΛΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙ

ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΕΝΟΤΗΤ
Α 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ΒΕΒΑΙΩΣ

ΕΩΝ & 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞ

ΕΩΝ & 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΝΟΙΓΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ
Υ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΣ

ΕΩΝ 

ΑΝΟΙΓΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 
ΠΟΣΟΣΤ

ΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΕΙΣΠΡΑΞ

ΕΩΝ 

1 ΚΙΛΚΙΣ 19.085 
2.723.902

,89 142,72 
2.757.25

0,36 101,22% 
930.806,

48 
1.526.257,

63 
2.457.06

4,11 
266.838,7

8 
300.186,2

5 90,20% 89,11% 

2 ΓΑΛΛΙΚΟΥ 4.606 
415.932,7

4 90,30 
385.031,

15 92,57% 
157.793,

98 
286.445,4

6 
444.239,

44 -28.306,70 -59.208,29 106,81% 115,38% 

3 ΔΟΪΡΑΝΗΣ 1.471 
129.777,6

1 88,22 
115.724,

53 89,17% 
106.568,

50 91.222,28 
197.790,

78 -68.013,17 -82.066,25 152,41% 170,92% 

4 
ΚΡΟΥΣΣΙΩ

Ν 5.515 
311.741,9

1 56,53 
273.957,

19 87,88% 
251.932,

98 
327.214,4

8 
579.147,

46 

-
267.405,5

5 

-
305.190,2

7 185,78% 211,40% 

5 ΜΟΥΡΙΩΝ 2.070 
184.701,6

6 89,23 
125.129,

73 67,75% 
47.189,2

6 
128.544,3

4 
175.733,

60 8.968,06 -50.603,87 95,14% 140,44% 

6 
ΠΙΚΡΟΛΙΜ

ΝΗΣ 3.910 
293.748,5

9 75,13 
280.463,

18 95,48% 
111.507,

77 
238.141,0

7 
349.648,

84 -55.900,25 -69.185,66 119,03% 124,67% 

7 ΧΕΡΣΟΥ 2.076 
152.939,3

3 73,67 
152.511,

03 99,72% 
192.556,

99 
126.184,1

3 
318.741,

12 

-
165.801,7

9 

-
166.230,0

9 208,41% 209,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 38.733 
4.212.744

,73 108,76 
4.090.06

7,17 97,09% 
1.798.35

5,96 
2.724.009,

40 
4.522.36

5,36 

-
309.620,6

3 

-
432.298,1

9 107,35% 110,57% 

                

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 19.085 
2.723.902

,89 142,72 
2.757.25

0,36 101,22% 
930.806,

48 
1.526.257,

63 
2.457.06

4,11 
266.838,7

8 
300.186,2

5 90,20% 89,11% 

ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε. 19.648 
1.488.841

,84 75,78 
1.332.81

6,81 89,52% 
867.549,

48 
1.197.751,

77 
2.065.30

1,25 

-
576.459,4

1 

-
732.484,4

4 138,72% 154,96% 

              

* 'Ολες οι αναφερόμενες τιμές είναι με Φ.Π.Α. 
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Στον πίνακα αυτό είναι διακριτή η υστέρηση της ανάκτησης κόστους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες πλην αυτής του 

Κιλκίς η οποία παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο. 

 

 Όμως οι αυξημένες ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε  

 βελτίωση των εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων 

 αντικαταστάσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων δικτύων 

 προσλήψεις νέου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της  

 εκσυγχρονισμό όλων των εγκαταστάσεών της (κτιριακές υποδομές διοίκησης, κτιριακές υποδομές αντλιοστασίων 

κτλ.) 

όπως επίσης και το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν δύναται με τα σημερινά της οικονομικά δεδομένα να βελτιώσει τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες στους καταναλωτές της, παρά μόνο καταφέρνει μόνο να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες 
που προκύπτουν, δεν μας επιτρέπουν σε καμία μείωση της τιμολόγησης, τουλάχιστον για το επόμενο έτος, λαμβάνοντας 
υπ' όψιν και τους παρακάτω αριθμοδείκτες (οικονομικοί δείκτες) διαχρονικά κατά την τελευταία δεκαετία, τους οποίους 
και σας παρουσιάζουμε: 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2010 2015 2019 

ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 5,06 3,53 2,08 

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

241 383 586 

Η επιδείνωση των οικονομικών δεικτών είναι αποτέλεσμα της Τιμολογιακής Πολιτικής των τελευταίων ετών η οποία έχει 
ως εξής μέχρι σήμερα, για την βασική τιμολόγηση της κατανάλωσης του νερού : 

Για την Δ.Ε. Κιλκίς 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  (κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο) 0-40 41-80 81-160 >160 

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

     

 
Για τις Δ.Ε. Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο 2
ο
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο) 0-500 501- > 

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) 0,22 0,28 

   

 

Με βάση τις ανωτέρω κλίμακες τιμολόγησης διαφοροποιείται η χρέωση της αξίας νερού στις Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Κιλκίς αν και όπως προβλέπεται στην παρ.2  του άρθρου 8 της Απόφασης 135275 της Εθνικής Επιτροπής 

Υδάτων, η διαφοροποίηση επιτρέπεται σε καταγεγραμμένες συγκεκριμένες σε αυτό περιπτώσεις. Επίσης στην παρ.5.1 

του άρθρου 9 ορίζεται ότι η πρώτη κλίμακα τιμολόγησης αντιστοιχεί στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού. Στατιστικά 

αποδεδειγμένα και κατά γενική αποδοχή των υπηρεσιών ύδρευσης όλης της επικράτειας η ποσότητα των 10 κυβικών 

μέτρων ανά μήνα είναι επαρκής και καλύπτει τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού και για το λόγο αυτό τα σαράντα κυβικά 

μέτρα νερού ανά τετράμηνο αντιστοιχούν στην πρώτη κλίμακα τιμολόγησης. 

 

Η διαφοροποίηση της τιμολόγησης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κιλκίς έχει ως εξής:      

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΣΕ Μ
3
 

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ  € / Μ
3
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΣΕ Μ

3
 

ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ € 

Δ.Ε.       
ΚΙΛΚΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ     
Δ.Ε. 

Δ.Ε.       
ΚΙΛΚΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ     
Δ.Ε. 

0 - 40 0,30 0,22 40 12,00 8,80 

41 - 80 0,35 0,22 80 26,00 17,60 

81 - 160 0,46 0,22 160 62,80 35,20 

160 - 500 0,51 0,22 500 236,20 110,00 

500 -1000 0,51 0,28 1.000 491,20 250,00 
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Με βάσει όσα σας εκθέτω παραπάνω από την οικονομική υπηρεσία προτείνεται για το έτος 2021, η ενοποίηση της 

Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, στις τιμές που ίσχυσαν για το έτος 2019 στην Δημοτική Ενότητα Κιλκίς, η 

οποία θα έχει ως εξής : 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Στη ΔΕ Κιλκίς 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο 2
ο
 3ο 4ο 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                                             
(κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο) 

0-40 41-80 81-160 >160 

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

     

 
Στις Δ.Ε. Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο 2
ο
 3ο 4ο 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                                            
(κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο) 

0-60 61-120 121-240 >240 

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

     

Επίσης όσον αφορά την Τιμολόγηση του τέλους αποχέτευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν.Σάντας προτείνεται αυτό 
να είναι ίσο με αυτό του Δημοτικού Διαμερίσματος Κιλκίς, δηλαδή ίσο με το 100% της αξίας του νερού, εξαιτίας του ότι η 
λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ν.Σάντας έχει ανάλογο κόστος με αυτή του Κιλκίς. 

Περεταίρω, σύμφωνα με το εδάφιο ε της § 2 του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
4483/2017), για την αναπροσαρμογή της Τιμολογιακής Πολιτικής πρέπει να συνταχθεί Μελέτη Κόστους Οφέλους – από 
μέρους μου προτείνω να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη με σχετική εμπειρία - η οποία και θα υποβληθεί στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς που είναι και το αρμόδιο όργανο για την απόφαση αυτή. 

Με εκτίμηση 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Διοικητικής &  Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

Κυριαζίδης Μιχαήλ 
Οικονομολόγος ΠΕ 

 
 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του Δ.Σ. κ Τσαντάκης Δημήτριος λέγοντας ότι:  
 

«έτσι όπως έρχεται το θέμα αφορά μια τιμολογιακή πολιτική για το νερό χωρίς καμία ελάφρυνση , χωρίς κα-

μία ανακούφιση για τους καταναλωτές (οικιακούς, κτηνοτρόφους ή επαγγελματικούς) για το 1ο εξάμηνο του 

2021, εν καιρώ πανδημίας, εν καιρώ πλητόμενης της τοπικής οικονομίας. 

Το Δ.Σ. πρέπει να λαμβάνει και να συνυπολογίζει  και όλες οι άλλες παράμετροι που επηρεάζουν αυτήν την 

τιμή μονάδος του νερού, όπως περιέγραψε και στο 1ο θέμα. (ότι η ΔΕΥΑΚ έχει ενταχτεί σε μεγάλα χρηματο-

δοτικά προγράμματα έργων υποδομής (αντικαταστάσεις δικτύων, συντηρήσεις αντλιοστασίων κτλ), γεγονός 

που θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα ελαχιστοποίηση των δαπανών συντήρησης και αποκατάστασης βλα-

βών, επίσης έχουν προσληφθεί εργαζόμενοι τεχνίτες, οικοδόμοι κ.α. για να παρεμβαίνουν με αυτεπιστασία σε 

τέτοιες περιπτώσεις). 

Επίσης ανέφερε ότι κάποιες Δ.Ε καλύπτουν με τις πληρωμές τους ένα μεγάλο μέρος των δαπανών της ύδρευ-

σης τους ενώ σε κάποιες άλλες υπάρχουν μεγάλα οικονομικά ανοίγματα και θα πρέπει να είχε γίνει μεγαλύ-

τερη προσπάθεια να εισπραχτούν τα χρωστούμενα και να περιοριστούν οι δαπάνες για τις συντηρήσεις δι-

κτύων και αυτές των διαρροών έτσι ώστε και με περιορισμό και άλλων δαπανών που επηρεάζουν τους κατα-

ναλωτές να υπάρξει  η ελάφρυνση των συμπολιτών. 

Πρότεινε να υπάρξει μείωση η οποία θα μπορούσε να κυμανθεί στο 5% ή και παραπάνω συνολικά ή εναλλα-

κτικά στις Δημοτικές ενότητες που έχουν λειτουργικές δαπάνες μεγάλες και πολλά χρωστούμενα να παραμεί-

νει ως έχει και για τη Δ.Ε του Κιλκίς και τις Δ.Ε. που έχουν λιγότερα χρωστούμενα να γίνει μείωση στην τι-

μολόγηση του νερού της τάξεως 5% στο κυβικό ή και άνω. Να νοιώσουν οι συμπολίτες μας ότι η ΔΕΥΑΚ 
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έχει κοινωνικό πρόσωπο που συνυπολογίζει την όλη έκτακτη κατάσταση που βιώνει και θα συνεχίσει να βιώ-

νει η τοπική κοινωνία και αγορά». 

 
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, του Γ. Διευθυντή , του 
Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας και  έπειτα από διαλογική συζήτηση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 Η  τιμολογιακή πολιτική έτους 2021, θα παραμείνει  ως έχει. Εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 

2021 με την ολοκλήρωση της μελέτης Κόστους Οφέλους, το θέμα θα επανέλθει σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο ΦΕΚ Β’ 1751/22-5-2017, αριθμ. Οικ. 135275 “έγκριση γενικών κανόνων 

κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, με στόχο την εφαρμογή της νέας 

εναρμονισμένης τιμολόγησης από 1/7/2021». 

Με βάση τα ανωτέρω, η εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική έτους 2021 της ΔΕΥΑ Κιλκίς έχει ως 
ακολούθως:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1
ο
 χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320  

Email: deyakil@otenet.gr, info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Κωδικοποίηση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2021. 

 

 

Η Τιμολογιακή πολιτική έτους  2021 διαμορφώνεται ως ακολούθως (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 

Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών κωδικοποιείται στις εξής κατηγορίες: 

1. Τιμολόγηση ύδρευσης. 

2. Τιμολόγηση αποχέτευσης 

3. Τιμολόγηση εργασιών 

4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα 

5. Ειδικά τιμολόγια 

6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων. 

7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων 

8. Τιμολόγηση αναλύσεων. 

 

Σε κάθε κατηγορία τα δεδομένα που ισχύουν είναι: 

 

1. Τιμολόγηση ύδρευσης: 

1.1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Οι λογαριασμοί εκδίδονται: 

Ανά δίμηνο στη ΔΕ Κιλκίς. 

Ανά τρίμηνο στις ΔΕ Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου 

Καταμέτρηση υδρομέτρων γίνεται ανά τετράμηνο στην ΔΕ Κιλκίς και ανά εξάμηνο στις λοιπές ΔΕ. 

 

1.2. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

1. ΔΕ Κιλκίς 

mailto:deyakil@otenet.gr
mailto:info@deyak.gr
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ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο  2
ο
 3ο 4ο 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά 

τετράμηνο) 

0-40 41-80 81-160 >160 

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

 

2. ΛΟΙΠΕΣ ΔΕ (Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσίων, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου) 

 

Τα τέλη ύδρευσης των παραπάνω Δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κιλκίς που συνενώθηκαν με το πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» είναι σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με αριθμό: 413/2011 με 

ημερομηνία 2/11/2011 και θέμα: «Καθορισμός τελών ύδρευσης για το έτος 2012». 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ανά ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΓΑΛΛΙΚΟΣ, ΔΟΪΡΑΝΗ, ΚΡΟΥΣΣΙΑ, 

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΧΕΡΣΟ, ΜΟΥΡΙΩΝ 

ΜΕΧΡΙ 500 0,22 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 0,28 

 

 Το πάγιο ύδρευσης είναι: 

 Για την ΔΕ Κιλκίς 2,00€ ανά μήνα.  

 Για τις λοιπές ΔΕ Κιλκίς 1,5€ ανά μήνα.  

 Σε δημόσια κτίρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος και τέλος αποχέτευσης 

Σε όλο το Δήμο Κιλκίς: 

 

 Το ειδικό τέλος του νόμου 1069/80 είναι ίσο με 80% της αξίας του νερού.  

 Ο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην κατανάλωση νερού είναι 13%. 

 Ο Φ.Π.Α. του παγίου και του ειδικού τέλους είναι 24%. 

 

Στα κτηνοτροφικά πάρκα και κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στις προβλεπόμενες από το νόμο αποστάσεις 

από οικισμούς η τιμή του νερού καθορίζεται σε 0,22 ΕΥΡΩ ανά κυβικό χωρίς κλιμάκωση. 

 

2. Τιμολόγηση αποχέτευσης: 

 

 Το πάγιο αποχέτευσης είναι 2,5€ για την πόλη του Κιλκίς και 2€ για τους οικισμούς  ανά μήνα.  

 Το τέλος αποχέτευσης στην Δημοτική Κοινότητα (ΔΚ) Κιλκίς είναι ίσο με το 100% της αξίας του νερού. 

(απόφαση 56/2000). 

 Στις Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ) Βαπτιστή, Καστανεών, Κρηστώνης, Μεγάλης Βρύσης και Χωρυγίου το τέλος 

αποχέτευσης – βιολογικού καθορίζεται στο 60% της αξίας του νερού. 

 Στις ΤΚ Δροσάτου, Κορυφής και Νέας Σάντας  τα τέλη αποχέτευσης είναι σύμφωνα με την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με αριθμό: 415/2011 με ημερομηνία 2/11/2011 με θέμα: «Καθορισμός τέλους 

αποχέτευσης για το έτος 2012» και ανέρχονται σε 60€ ανά έτος προ ΦΠΑ. 

 Ο Φ.Π.Α. του παγίου και του τέλους χρήσης της αποχέτευσης είναι 24%. 

 Το ειδικό τέλος αποχέτευσης, καθορίζεται στο διπλάσιο από το τέλος για οικιακή χρήση, για τα χημικώς 

αδρανοποιημένα λύματα από τις παραγωγικές δραστηριότητες των βιοτεχνικών επιχειρήσεων που παροχετεύονται 

στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων (απόφαση 19/2001). 

 

3. Τιμολόγηση εργασιών: 

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ 

Η απόφραξη πολυκατοικίας χρεώνεται 90,00 ΕΥΡΩ, μονοκατοικίας 50,00 ΕΥΡΩ.  
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3.2. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 

 Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται 30,00 ΕΥΡΩ μαζί με το υδρόμετρο. 

 Ο επανέλεγχος υδρομέτρου (με δοκιμαστικό υδρόμετρο) χρεώνεται 5,00 ΕΥΡΩ. 

 Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται 15,00 ΕΥΡΩ. 

 

3.3. ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΕΣ 

Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. Χρεώνονται με το ποσό των 200,00 €, ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας 

για αγωγούς διαμέτρου έως και 125 mm. Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm, το ποσό 

καθορίζεται σε 400,00 ΕΥΡΩ. 

 

3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Για τις εργασίες επέκτασης των αγωγών εκτός σχεδίου πόλεως επιβαρύνεται ο καταναλωτής με το ποσό των 3,00 

ΕΥΡΩ ανά μέτρο. Το μήκος λαμβάνεται από τα όρια του σχεδίου πόλης.    

Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση τιμολογείται με επιπλέον 100€ πλέον των 

τελών ύδρευσης που ισχύουν για τα εντός σχεδίου ακίνητα 

 

4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα: 

4.1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ). 

Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική γραμμή, κοστολογείται με βάση τη διάμετρο 

του αγωγού σύνδεσης ως εξής: 

 

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. 

     Έως ½ ίντσες        300,00 (χωρίς φρεάτιο) 

     Έως ½ ίντσες        380,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και υδρόμετρο) 

     Έως ¾ ίντσες        500,00 (χωρίς φρεάτιο) 

     Έως ¾ ίντσες        580,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και υδρόμετρο) 

     Έως 1 ίντσες  980,00 

     Έως 2 ίντσες 1650,00 

Όταν δεν εκτελούνται εργασίες για την σύνδεση ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο, το ποσό μειώνεται κατά 140,00 

ΕΥΡΩ. 

Όπου δεν υπάρχει στήλη νερού, τοποθετείται υποχρεωτικά φρεάτιο, έξω από το οικόπεδο, του οποίου το κόστος έχει 

ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ (€) 

ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ) 
20,00 

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 98,00 

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2’’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 71,00 

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 117,00 

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4’’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 84,00 

ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ) 
60,00 

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 163,00 
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ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 3/4’’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 196,00 

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 1‘’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 173,00 

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ,   

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ). 

Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο 

αποχέτευσης, κοστολογείται με βάση την ολική επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα αφαιρούνται το υπόγειο 

(εφόσον δεν παροχετεύεται),  ως ακολούθως: 

 

Ολική επιφάνεια ορόφων (τμ) Τιμολόγηση ανά τετρ. μέτρο σε ΕΥΡΩ 

Από 0 έως 350 3.78 

Από 351 έως 500 3.47 

Από 501 έως 850 3.22 

Από 851 και πάνω 3,10 

Το ελάχιστο ποσό καταβολής για την άδεια σύνδεσης αποχέτευσης, είναι για 70 τετραγωνικά μέτρα  δομημένου χώρου. 

Εφόσον δεν εκτελούνται οι εργασίες σύνδεσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς το τέλος αποχέτευσης μειώνεται κατά 140,00 

ΕΥΡΩ.  

Για να γίνουν οι συνδέσεις ύδρευσης – αποχέτευσης πρέπει να εκδοθεί η άδεια (να εξοφληθεί ο λογαριασμός). Ο 

χρόνος σύνδεσης είναι το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που 

απαιτείται επέκταση δικτύου. Στα τέλη ύδρευσης προστίθεται και η αγορά των υδρομέτρων. (απόφαση 51/2000). 

Σε εκτός σχεδίου επαγγελματικά κτίρια, τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης μειώνονται στο 60% (εξήντα τοις εκατόν) των 

εκάστοτε ισχυουσών τελών.  

Εξαιρούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και τα ξενοδοχεία. 

4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 

Σε Περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο 

και στην καρτέλα καταναλωτή παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης 100,00 ΕΥΡΩ για οικίες 

και 200,00 ΕΥΡΩ για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής εστίασης και διασκέδασης και χώροι συνάθροισης 

κοινού, καθαριστήρια, βενζινάδικα με πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως κλπ). 

Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού κατά τη λήξη του 

συμβολαίου ενοικίασης.  

Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν απαιτείται καταβολή εγγύησης, αλλά 

παραμένει η συνυπευθυνότητα. 

Σε περίπτωση χρήσης ακινήτου από συγγενείς πρώτου βαθμού, μπορεί να προστίθεται το όνομα του χρήστη χωρίς την 

καταβολή εγγύησης. 

Ενοικιαστές που έχουν κάνει αίτηση επανασύνδεσης και κατέβαλαν την εγγύηση, με την αποχώρησή τους από το 

μίσθιο διακόπτεται η σύνδεση χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη 

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος διακοπής υδροδότησης, το πάγιο επιμερίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα 

κατανάλωσης της περιόδου που αφορά. 

Αντιμετώπιση ανεξόφλητων οφειλών από ενοικιαστές 

Σε περιπτώσεις αντιδικίας μεταξύ ενοικιαστών και οφειλετών η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς εξαντλείται στα εξής: 
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Εφόσον υπάρχει το όνομα χρήστη, ο ιδιοκτήτης δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογαριασμό. Το υπόλοιπο της οφειλής 

είναι απαιτητό από τον χρήστη και η ΔΕΥΑ Κιλκίς προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει ο ΚΕΔΕ (κώδικας 

είσπραξης δημοσίων εσόδων) για την πληρωμή του.  

Εφόσον υπάρχει το όνομα του ιδιοκτήτη ή τρίτου, επειδή η ΔΕΥΑ Κιλκίς βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετα θέματα 

(όπως απαιτήσεις οικονομικές από ιδιοκτήτες, ενοικιαστήρια συμβόλαια μη θεωρημένα με άλλες ημερομηνίες από 

αυτές που ζητείται να αφαιρεθεί η αξία του νερού, αναγραφή στους λογαριασμούς νερού ονόματος διαφορετικού από 

του ιδιοκτήτη, απλήρωτα ενοίκια κλπ. η εμπλοκή της ΔΕΥΑ Κιλκίς να εξαντλείται στην:  

Α) απαίτηση της αξίας του νερού από τον ιδιοκτήτη 

Β) Την έκδοση βεβαίωσης της οφειλής σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να απαιτήσει το ποσό της οφειλής και να το 

αποδώσει στη ΔΕΥΑ Κιλκίς.  

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το 

μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. 

2. Παραβίαση σφραγίδας ή ταινίας ασφαλείας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 ΕΥΡΩ  

3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 ΕΥΡΩ 

 

4.4. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ 

Η υδροδότηση διακόπτεται όταν υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί για χρονικό διάστημα ενός έτους,  είτε το ποσό της 

οφειλής υπερβαίνει το όριο του ΚΕΔΕ (293 ευρώ). 

Πριν την διακοπή υδροδότησης ο καταναλωτής ενημερώνεται γραπτά, μέσω του λογαριασμού του. 

Κάθε ενέργεια πριν και κατά την διακοπή καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, για να υπάρχει ιστορικό της υπόθεσης και 

ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή, εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος 

υγείας. Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.  

O Πρόεδρος επιχείρησης, τα μέλη του Δ.Σ. και ο γενικός διευθυντής δύνανται να ζητούν εγγράφως την αναστολή 

διακοπής υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που απευθύνεται σε αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την  

περίπτωση αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο διακοπής υδροδότησης ότι αναστέλλεται η διακοπή με εντολή των 

ανωτέρω.   

4.5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ. 

Για να υδροδοτηθεί αγροτεμάχιο ευρισκόμενο εκτός  του σχεδίου πόλης ή του οικισμού, πρέπει να υπάρχει κτίσμα 

νόμιμα υφιστάμενο. Η ύδρευση σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται για να καλύψει κυρίως την οικιακή χρήση του 

νερού και δευτερευόντως τις λοιπές χρήσεις. 

5. Ειδικά τιμολόγια: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΚΤ) 

5.1. (ΑΜΕΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ) 

Καθορίζονται ειδικά μειωμένα τιμολόγια σε ευπαθείς ομάδες  με τους παρακάτω όρους: 

1. Η μείωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι 50% της αξίας του λογαριασμού για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα 

κατανάλωσης νερού το μήνα. 
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2. Η έκπτωση δίδεται μόνο για την κύρια κατοικία του δικαιούχου,  ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη και μόνο σε 

λογαριασμό στον οποίο είναι καταχωρημένος ως καταναλωτής. 

3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υπαχθεί σε μια και μόνο ευπαθή ομάδα. 

4. Η ισχύς της έκπτωσης είναι ετήσια και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Αρχίζει από την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης και ισχύει μέχρι την 30
η
 Αυγούστου κάθε έτους. Για τη συνέχιση απαιτείται 

επανυποβολή των δικαιολογητικών. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. 

3. Εκκαθαριστικό της δήλωσης φόρου εισοδήματος. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

5. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ για ΑΜΕΑ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Κ.Τ. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως οικονομικά αδύναμοι νοούνται οι υπόχρεοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα 

τους: 

Δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων (6000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τη σύζυγο και 

για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.  

Το καθορισθέν αυτό εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στην περίπτωση των ατόμων με 

αναπηρία 67% και άνω.   

Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό 

τρόπο. 

5.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 

Αριθμός τέκνων Έκπτωση 

3 40% για τα πρώτα 20 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

4 50% για τα πρώτα 25 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

5 60% για τα πρώτα 30 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

6 70% για τα πρώτα 35 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

7 80% για τα πρώτα 40 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

8 90% για τα πρώτα 45 κυβικά μέτρα νερού το μήνα  

9 Απαλλαγή για τα πρώτα 55 κυβικά μέτρα νερού το μήνα 

9 και πάνω Για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των 9 προστίθενται 10 κυβικά μέτρα νερού 

ανά μήνα 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

α. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. 

Α) Σε περίπτωση που η καταγεγραμμένη ποσότητα νερού στο υδρόμετρο είναι τουλάχιστον διπλάσια του μέσου όρου 

της εποχικής κατανάλωσης τα τρία τελευταία έτη (πχ σε περίπτωση διαρροής), η έκπτωση  στα τέλη ύδρευσης - 

αποχέτευσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά μείωση του λογαριασμού. 

2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος. 

3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. 

 

Το ποσό μείωσης είναι 30% της οφειλής.  
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Εφόσον ο καταναλωτής ανήκει σε ευπαθή κατηγορία πολιτών (άπορος, πολύτεκνος - τρίτεκνος, μακροχρόνια άνεργος, 

ΑΜΕΑ), η έκπτωση μπορεί να ανέλθει στο 50%.  

 

Β) Σε περίπτωση χαλασμένου υδρομέτρου, ο λογαριασμός μειώνεται στο μέσο όρο της εποχικής κατανάλωσης τα τρία 

τελευταία έτη, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 

 Για ποσά έως 300 ευρώ, με βεβαίωση – πιστοποίηση του αρμοδίου τεχνικού υπαλλήλου ή υδρονομέα της 

ΔΕΥΑ Κιλκίς η οποία  θα συνυπογράφεται και από μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 Για ποσά άνω των 300 ευρώ η απόφαση μείωσης θα εγκρίνεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

β. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ. 

Ισχύει η απόφαση 142/2017. 

Κάθε νομοθετική ρύθμιση της κεντρικής διοίκησης που περιλαμβάνει και τις ΔΕΥΑ θα εφαρμόζεται άμεσα. 

6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών φορέων.: 

 

6.1. Στα δημόσια κτίρια η τιμή του νερού έχει ως εξής: 

Για τη Δ.Ε. Κιλκίς: 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο  2
ο
 3

ο
 4

ο
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά τετράμηνο) 0-40 41-80 81-160 >160 

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ 0,84 0,98 1,29 1,43 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0,72 0,84 1,10 1,22 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0,54 0,63 0,83 0,92 

 

Για τις λοιπές Δ.Ε.: 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο  2
ο
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά εξάμηνο) 0-500 >500 

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0,40 0,50 

 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  0,53 0,67 

 

6.2. Στρατιωτικές μονάδες 

Στις στρατιωτικές μονάδες ισχύει σταθερή τιμή χωρίς κλιμάκιο ως εξής:  

Για το Δήμο Κιλκίς: 

 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά δίμηνο) Τιμή (Ε/κμ) 

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ 1,12 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0,96 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0,72 

 

7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων: 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ (€) 

Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης δημοτών – καταναλωτών 

προερχόμενα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Κιλκίς 
Κυβικά μέτρα 0,70 

Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης άλλων δήμων του νομού 

Κιλκίς 
Κυβικά μέτρα 1,20 
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Απόβλητα τρίτων  Κυβικά μέτρα BOD5/300 X 1,20 

 

 Η τιμολόγηση των  λυμάτων των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα γίνεται μέσω λογαριασμών ύδρευσης και δεν 

θα εισπράττεται από τρίτους (μεταφορείς  βοθρολυμάτων). 

 Η τιμολόγηση των υπολοίπων θα γίνεται από τους μεταφορείς. Κάθε άλλη ρύθμιση θα γίνεται κατόπιν ειδικής 

συμφωνίας με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

8. Τιμολόγηση αναλύσεων: 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 Τιμές σε ευρώ 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΡH 4   5   

ΧΡΩΜΑ 3   4   

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ 3   4   

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 4   5   

ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 10   12   

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 7   8   

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 7   8   

ΧΑΛΚΟΣ 7   8   

ΣΙΔΗΡΟΣ 7   8   

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 7   8   

ΜΑΓΓΑΝΙΟ 7   8   

ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ 7   8   

ΘΕΙΙΚΑ 7   8   

ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 6   7   

ΝΙΤΡΙΚΑ 10   12   

ΝΙΤΡΩΔΗ 10   12   

ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ 10   12   

ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7   8   

ΦΘΟΡΙΟ 7   8   

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ 3   4   

   

ΣΥΝΟΛΟ 133   157   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 100 120 

   

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ   

ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 37
o
C 7   8   

ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒAKTΗΡΙΟΕΙΔΗ 7   8   

ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΕΙΔΗ KOΠΡΑΝΩΝ 7   8   

   

ΣΥΝΟΛΟ 21 24 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 20 20 

 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

BOD 20 22 

COD 20 22 

DO 5 6 

ΚΑΛΙΟ 7 8 

ΝΑΤΡΙΟ 7 8 

ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ 5 6 

ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 7 8 

 

Μια πλήρης μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση νερού θα κοστίζει με την έκπτωση: 
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Για ΟΤΑ 120€ συν ΦΠΑ 24% και για ιδιώτες 140€ συν ΦΠΑ 24%. Οι μεμονωμένες αναλύσεις θα τιμολογούνται 

σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές. 

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 15€ όταν η δειγματοληψία γίνεται από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

 
 

 Τη διαβίβαση της παρούσας στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κιλκίς, προκειμένου να ληφθεί σχετική 

απόφαση έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.1069/1980 και την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 

4674/20. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-217/30.11.2020 
 

Μειοψήφησε κατά της απόφασης  το μέλος του Δ.Σ. Τσαντάκης Δημήτριος, για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας.  

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

 

 

Καραμπίδης Βασίλειος  
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