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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ 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 8/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/05/2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 30/04/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος
2. Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος
3. Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
4. Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος

ΘΕΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2014

Προσωρινές ρυθμίσεις για έκδοση λογαριασμού ύδρευσης πρώτου εξαμήνου 2014 για
την ΔΕ Μουριών.

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης
έθεσε προς συζήτηση τον τίτλο του θέματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε
υπόψη του Δ.Σ. την ακόλουθη εισήγηση:

Με το παρόν έγγραφο ζητείται η λήψη απόφασης για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης των
καταναλωτών της ΔΕ Μουριών, εναρμονισμένη με το πνεύμα των αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβούλιου Κιλκίς.

Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται στις νεοενταχθείσες ΔΕ του Δήμου Κιλκίς ορίστηκε με την με
αριθμό 20/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αυτή την απόφαση προβλεπόταν ότι στη ΔΕ
Μουριών για το έτος 2012 η χρέωση θα είναι παγία και όχι με βάση την κατανάλωση, επειδή δεν
υπήρχε προηγούμενη διαδικασία καταγραφής υδρομέτρων. Από το έτος 2013 η τιμολόγηση στη ΔΕ
Μουριών έπρεπε να εξομοιωθεί με αυτή των λοιπών ΔΕ.  Πρακτικά, η εφαρμογή αυτής της απόφασης
προϋποθέτει την τοποθέτηση υδρομέτρων.
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Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η ΔΕΥΑ Κιλκίς επιχείρησε να ενημερώσει τους καταναλωτές της ΔΕ
Μουριών για να ξεκινήσει η τοποθέτηση υδρομέτρων. Πράγματι, μετά από διαβουλεύσεις με τους
εκπροσώπους των τοπικών οικισμών συμφωνήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και από το μήνα
Μάρτιο του έτους 2013 άρχισαν να τοποθετούνται υδρόμετρα. Σύντομα όμως το εγχείρημα
αντιμετώπισε προβλήματα με την αντίδραση πολλών καταναλωτών και τελικά ατόνησε, επειδή
πρόκειται για σύνθετη προσπάθεια που εκτός των τεχνικών παραμέτρων προϋποθέτει και την
κοινωνική συναίνεση. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους που δεν τοποθετήθηκαν μέχρι
σήμερα.

Τελικά τοποθετήθηκε μόνο ένας μικρός αριθμός υδρομέτρων και οι λόγοι της μη συνέχισης της
προσπάθειας μπορεί συνοπτικά να εντοπιστούν στα εξής:

1. Στην αντίδραση των τοπικών παραγόντων και πολιτών.
2. Στη δυσκολία της ίδιας της επιχείρησης να ανταπεξέλθει σε μια σωρεία αιτημάτων με το υπάρχον

και μειωμένο προσωπικό αυτή τη χρονική περίοδο που διπλασίασε τους καταναλωτές και
πενταπλασίασε την έκταση ευθύνης της με τη υποχρεωτική διεύρυνση της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε όλη την
επικράτεια του Δήμου όπως προέκυψε με το σχέδιο Καλλικράτης.

3. Στους ασφυκτικούς ελέγχους στους οποίους υπόκειται πλέον κάθε απόφαση της επιχείρησης και
έχει να κάνει πλέον με την ευελιξία της στην προμήθεια υδρομέτρων και την ανάθεση εργασιών.

Μπροστά στα νέα δεδομένα, το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς την άνοιξη του έτους 2013 επανακαθόρισε τη
στάση της επιχείρησης, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση της νέας κατάστασης, η άμεση έκδοση όλων
των λογαριασμών και αποφάσισε συγκεκριμένα για την ΔΕ Μουριών:

1. Ο πρώτος εξαμηνιαίος λογαριασμός της ΔΕ Μουριών για το έτος 2013 να είναι ενδεικτικός και ίσος
με την πάγια δόση των 27 ευρώ, όσο δηλαδή ήταν και την προηγούμενη χρονιά.

2. Όσοι οι καταναλωτές δεν τοποθετήσουν τελικά υδρόμετρο να χρεωθούν με το ποσό που αντιστοιχεί
σε δωδεκαμηνιαία  κατανάλωση νερού 150 κυβικών μέτρων, δηλαδή 87,8 ευρώ.

Προέκυψαν όμως κατόπιν τα εξής προβλήματα:

1. Να υπάρχουν καταναλωτές που συμμορφώθηκαν, τοποθέτησαν υδρόμετρα, κατέγραψαν μεγάλες
καταναλώσεις και καλούνται να καταβάλουν μεγαλύτερα ποσά από αυτούς που αρνήθηκαν να
τοποθετήσουν υδρόμετρα.

2. Να διαμαρτύρονται οι λοιποί καταναλωτές για το ποσό των 87,8 ευρώ ετησίως, επειδή από 28
ευρώ που πλήρωναν πριν ενταχθούν στο Δήμο Κιλκίς με το πρόγραμμα Καλλικράτης, με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς έπρεπε να καταβάλουν το έτος 2012 πάγια ετήσια
χρέωση 54 ευρώ και με αυτή την απόφαση το ποσό 87,8 ευρώ για το έτος 2013.

Για την αντιμετώπιση του θέματος έγιναν επανειλημμένες παραστάσεις στο Δήμο και στη ΔΕΥΑ Κιλκίς
των τοπικών προέδρων και των δημοτικών συμβούλων που έλκουν την καταγωγή τους από την
περιοχή.

Η προσπάθεια επανεισαγωγής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσέκρουσε στην αντίδραση
των λοιπών δημοτικών συμβούλων, με τη λογική ότι η αρχή της επιβολής τελών είναι ενιαία σε όλους
τους οικισμούς κλπ.

Από την πλευρά του υπογράφοντος τονίστηκε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι κάθε προσπάθεια
εξειδίκευσης των τελών ανά οικισμό, δημοτικό διαμέρισμα ή δημοτική ενότητα, με βάση την αρχή της
ανταποδοτικότητας, στο τέλος θα καταλήξει σε βάρος των μικρών, απομακρυσμένων και ορεινών
οικισμών, επειδή στην πόλη του Κιλκίς δημιουργούνται οικονομίες κλίμακος και τα τέλη θα είναι
μικρότερα, ενώ με τη σημερινή τιμολόγηση νερού η ΔΕ Κιλκίς καταβάλει σχεδόν διπλάσια τέλη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
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Πάγια θέση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς είναι η δημιουργία κλίματος αμοιβαιότητας, συνεργασίας και
ισονομίας με τους καταναλωτές, λόγω και του χαρακτήρα της επιχείρησης ως δημοτικής επιχείρησης
κοινωνικού χαρακτήρα και της σημαντικότητας του φυσικού πόρου που διαχειρίζεται.

Σε αυτή την αρχή στηρίζεται η σχέση της ΔΕΥΑ Κιλκίς και με τις νεοενταχθείσες ΔΕ. Είναι λίγο έως
πολύ γνωστό ότι από τη στιγμή που η διαχείριση του νερού μεταφέρθηκε στις ΔΕΥΑ, οι οποίες δεν
έχουν καμιά επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, η τιμολόγησή του τίθεται σε πλήρως
ανταποδοτική βάση. Αυτό συμβαίνει τη χρονική στιγμή που η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι
άσχημη και χωρίς έμμεση ή  άμεση επιδότηση των λειτουργικών δαπανών, όπως συνέβαινε μέχρι
σήμερα. Είναι φανερό ότι αυτές οι σημαντικές αλλαγές οδηγούν σε αύξηση των τελών και μεταφορά
του κόστους στον καταναλωτή.

Οι περισσότεροι από τους καταναλωτές δεν είναι γνώστες αυτών των αλλαγών και δύσκολα κατανοούν
αυτές τις εξελίξεις. Για το λόγο αυτό η προσπάθεια της  ΔΕΥΑ Κιλκίς είναι μεγάλη. Δύσκολα θα γίνει, αν
θα γίνει ποτέ αντιληπτό, ότι η αύξηση των τελών οφείλεται στην εφαρμογή πλήρως ανταποδοτικών
τελών και πάντα από την πλευρά των καταναλωτών θα συνδέεται η αύξηση των τελών με την
μεταφορά της διαχείρισης στη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Για να αμβλυνθεί η δυσμενής εικόνα, χρειάζεται η ΔΕΥΑ Κιλκίς εκτός από την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών να αντιμετωπίσει τους νέους καταναλωτές δίκαια.

Με βάση αυτή την αρχή δεν είναι έντιμο  να καταβάλουν μεγαλύτερα ποσά οι νομοταγείς καταναλωτές,
δηλαδή όσοι τοποθέτησαν υδρόμετρα από τους υπολοίπους.

Στη ΔΕ Μουριών, εκ των υστέρων, φάνηκε ότι έτσι εξελίσσονται τα πράγματα: πολλοί καταναλωτές με
υδρόμετρα καλούνται να πληρώσουν περισσότερα από το πάγιο που επεβλήθη σε όσους αρνήθηκαν ή
δεν μπόρεσε η ΔΕΥΑ να τοποθετήσει υδρόμετρα.

Για την επίλυση αυτού του θέματος έγιναν επανειλημμένες συναντήσεις με τους τοπικούς
προέδρους και προτείνεται να υιοθετηθούν τα εξής ως κοινή πρόταση:

1. Να τιμολογηθούν όλες οι κατοικίες για το διάστημα από 1/7 2013 έως 31/6/2014 με ανώτατο όριο
τα 150 κυβικά ετησίως, δηλαδή 87,8 ευρώ. Με το μέτρο αυτό όσοι συνεργάστηκαν με τη ΔΕΥΑ
Κιλκίς και τοποθέτησαν υδρόμετρα και είχαν μεγαλύτερες χρεώσεις θα αισθανθούν ότι
λειτουργούμε δίκαια.

2. Όσα σπίτια είναι ακατοίκητα, έχουν συνδεδεμένη την ύδρευση και δεν κατανάλωσαν καθόλου νερό
το παραπάνω διάστημα θα πληρώσουν μόνο το πάγιο.

3. Όσα σπίτια χρησιμοποιούνται ως δεύτερη κατοικία (κατοικούνται περιστασιακά) θα πληρώσουν την
ελάχιστη κατανάλωση που είναι καθορισμένη στην τιμολογιακή πολική  (5 κυβικά το μήνα – 60 το
δωδεκάμηνο με κόστος 47,12 ευρώ).

4. Όσα σπίτια είναι ακατοίκητα και δεν θέλουν ή δεν πρόκειται να κατοικηθούν δεν θα πληρώσουν
τίποτε και θα γίνει οριστική διακοπή υδροδότησης, δηλαδή τάπωμα και σφράγισμα παροχής.

5. Οι Στάβλοι θα χρεωθούν ως εξής:
50 λίτρα ανά μεγάλο ζώο (βοοειδή).
5 λίτρα ανά αιγοπρόβατο, χοιρινό ανεξάρτητα από την ηλικία και ιπποειδές κάτω των 6 μηνών.
10 λίτρα για ιπποειδή άνω των 6 μηνών.
ανά ημέρα (η ημερήσια κατανάλωση ανά ζώο, όπως καθορίζεται από τη βιβλιογραφία) με βάση τον
αριθμό των ζώων που έχουν δηλώσει στο δήμο Κιλκίς.

6. Η χρέωση για επαγγελματική χρήση του νερού θα γίνει κατ΄ εκτίμηση με αναγωγή στη
βιβλιογραφία.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω:

 Όλες οι περιπτώσεις θα εξεταστούν ατομικά.
 Όσοι πλήρωσαν περισσότερα χρήματα θα γίνει λογιστική τακτοποίηση χωρίς καμία ενέργεια από την

πλευρά τους.
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Προϋπόθεση για τις παραπάνω προσωρινές ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν αποτελεί η αποδοχή
των εξής:

Η υποχρέωση όλων των καταναλωτών της ΔΕ Μουριών να τοποθετήσουν υδρόμετρα μέχρι την
30 Ιουνίου 2014.

Όσοι δεν τοποθετήσουν υδρόμετρο το πάγιο ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά εξάμηνο ή 300 ευρώ
ανά  έτος, αρχομένης της ημερομηνίας από 1/7/2014 και εφεξής.

Η παραπάνω πρόταση διαμορφώθηκε με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων τοπικών παραγόντων
και υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γ.
Διευθυντή και του Α. Προέδρου και των προέδρων των τοπικών παραγόντων της ΔΕ Μουριών

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Να εφαρμόσει άμεσα τις προτεινόμενες προσωρινές ρυθμίσεις για λόγους λειτουργικούς και επειδή
εναρμονίζονται με τις ανάλογες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς σε ετήσια βάση.

2. Να εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς στον επόμενο έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής
της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτσι ώστε με την συνολική εκκαθάριση του έτους 2014 να ισοσκελιστούν τυχόν
αποκλίσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 77/2014

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Α. Πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Τσαντάκης Β. Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς


