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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

Από το πρακτικό της αριθμό 17/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/10/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 06/10/2017

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-254/10-10-2017.

Συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων με τον Δ. Κιλκίς.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΚΤΟ θέμα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγο και
Προϊστάμενο Διοικητικής –Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη
του Δ.Σ. τον συμψηφισμό οφειλών και απαιτήσεων με τον Δ. Κιλκίς σύμφωνα με την
παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

Διοικητική & Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Κιλκίς,  6 Οκτωβρίου 2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου :  3723

Εισήγηση για το έκτο θέμα της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς της Τρίτης 10 Οκτωβρίου
2017 για τον συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων με τον Δ. Κιλκίς .

Κυρία Πρόεδρε και κύριοι Σύμβουλοι,
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Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την εκτέλεση των έργων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
κάλυψε την Ίδια Συμμετοχή της με λήψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για τα
δάνεια αυτά (συνολικού ποσού 3.951.233,99 €) εγγυητής είναι ο Δήμος Κιλκίς.

Εξαιτίας του ότι κατά την τελευταία τριετία, το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών των καταναλωτών
υπέρ-τετραπλασιάστηκε, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς στην δυσχερή οικονομική κατάσταση που
έχουν περιέλθει οι συμπολίτες μας καταναλωτές - λόγω της επταετούς οικονομικής κρίσης στην χώρα μας -
έχουν επηρεαστεί αρνητικά τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Υπηρεσίας μας.

Αποτέλεσμα της οικονομικής δυσχέρειας των τελευταίων ετών. ήταν η αδυναμία της αποπληρωμής των
τοκοχρεολυσίων στο Τ.Π.Δ., με αποτέλεσμα αυτά να παρακρατούνται από την ΚΑΠ του Δήμου Κιλκίς ο
οποίος όπως προανέφερα είναι και ο εγγυητής των δανείων.

Εδώ και πολλά έτη γινόταν άτυπη και προφορική διαβούλευση με την αιρετή διοίκηση και τα υπηρεσιακά
στελέχη του Δήμου Κιλκίς σχετικά με την αποπληρωμή του κόστους της υδροδότησης των Καταστημάτων
του Δήμου Κιλκίς, των Σχολείων (Λυκείων, Γυμνασίων, Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών),
των Γυμναστηρίων, των Γηπέδων, των Πάρκων, των Νεκροταφείων, των σταθμών υδροδότησης στους
βοσκοτόπους (ποτίστρες), των πυροσβεστικών κρουνών και όποιων άλλων παροχών ύδρευσης
εμπεριέχονται στην αρμοδιότητα και λειτουργία του Δήμου Κιλκίς.

Ατύπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη αιρετή διοίκηση η αποδοχή της αποπληρωμής των
τοκοχρεολυσίων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, μέσω της παρακράτησης από την ΚΑΠ του Δήμου Κιλκίς, ως
αντιστάθμισμα του κόστους όλων των παραπάνω παροχών υδροδότησης.

Όπως όμως γνωρίζετε οι Δ.Ε.Υ.Α. κατ εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (νόμος Καλλικράτη) υπάγονται στον
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τα Έσοδα και Έξοδα αυτής. Κρίνεται λοιπόν
επιβεβλημένη η Τιμολόγηση της υδροδότησης όλων των ανωτέρω παροχών ύδρευσης κυριότητας και
αρμοδιότητας του Δήμου Κιλκίς για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που έχουν ως
συναλλασσόμενοι ο Δήμος Κιλκίς και η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Πρέπει να σας αναφέρω εδώ ότι η παρούσα αιρετή διοίκηση απαίτησε την τακτοποίηση των εν λόγω
οικονομικών εκκρεμοτήτων αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της το έτος 2014. Η Δ.Ε.Υ.Α. όμως
δεν είχε την δυνατότητα τοποθέτησης υδρομέτρων στις ανωτέρω παροχές  ύδρευσης λόγω έλλειψης
προσωπικού. Σημειωτέον ότι όλες οι ανωτέρω παροχές υδροδότησης σε όλο τον Δήμο Κιλκίς είναι 962
στον αριθμό.

Ανατρέξαμε λοιπόν στην επιστημονική βιβλιογραφία για την εκτίμηση της κατανάλωσης στις ως άνω
παροχές υδροδότησης για την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης από το έτος 2015 έως και σήμερα.
Εκτιμούμε δε ότι οι ποσότητες που αναφέρει η επιστημονική βιβλιογραφία είναι πολύ συντηρητικές, αλλά
αυτό είναι κάτι που θα αποδειχθεί κατόπιν της τοποθέτησης υδρομέτρων στις παροχές αυτές.

Προτείνουμε λοιπόν να εγκρίνεται τον συμψηφισμό του υπολοίπου που οφείλει η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στον Δήμο
Κιλκίς και ανέρχεται στο ποσό των 473.558,24 € (τετρακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια
πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) σύμφωνα με το έγγραφο 39010/02.10.02017 της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, με το υπόλοιπο που οφείλει ο Δήμος Κιλκίς στην Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς και ανέρχεται στο ποσό των 566.401,00 € (πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ)
σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα εκδοθέντες Λογαριασμούς Ύδρευσης που αφορούν περιόδους
κατανάλωσης από το έτος 2015 έως σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα
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 Την εισήγηση του κ. Κυριαζίδη Μιχαήλ.

 Τον συμψηφισμό του υπολοίπου που οφείλει η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στον Δήμο Κιλκίς και
ανέρχεται στο ποσό των 473.558,24 € (τετρακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια
πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) σύμφωνα με το έγγραφο
39010/02.10.02017 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, με το
υπόλοιπο που οφείλει ο Δήμος Κιλκίς στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ανέρχεται στο ποσό των
603.591,00 € (εξακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ) σύμφωνα με τους
μέχρι σήμερα εκδοθέντες Λογαριασμούς Ύδρευσης που αφορούν περιόδους κατανάλωσης
από το έτος 2015 έως σήμερα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-254/10-10-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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