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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 4/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/03/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/03/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 9ο -Απόφαση 4-56/9-3-2017

Αιτήματα δημοτών.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. έθεσε
υπόψη των μελών το αίτημα των κας Δουλκερίδου Δήμητρας και κας Δουλκερίδου Πελαγίας,
με αρ. πρωτ. 3787/30-11-2015,με θέμα : «Αποζημίωση της βλάβης που έχουμε υποστεί από
αγωγό της ύδρευσης ποσού 885,60€» στην οποία αιτούνταν την καταβολή αποζημίωσης από
την Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, λόγω φθορών που δημιουργήθηκαν μετά από διαρροή κεντρικού αγωγού
στην οδό Καραγιαννοπούλου 8. Το νερό εισχώρησε στο υπόγειο της οικίας αυτών, με
αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε άντληση αυτού, λόγω φθορών που δημιουργήθηκαν και
προκλήθηκαν ζημίες αξίας 885,60€

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για να προχωρήσει στην εξέταση του αιτήματος έλαβε υπόψη τα
εξής:

1. το Τ.Π.Υ. 237/24-11-2015, που εκδόθηκε από το συνεργείο καθαρισμού αποφράξεων με
επωνυμία Τσαπαρίδης Γ. Πέτρος, συνολικού ποσού 885,60 €, που αφορά σε εργασίες
άντλησης υδάτων από το υπόγειο της κατοικίας των κκ Δουλκερίδου και λοιπών
αποκαταστάσεις βλαβών.

2. την Τεχνική Έκθεση με αριθμ. Πρωτ.: 3821/02-12-2015, που συντάχθηκε από την
Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Μετά από προφορική αναφορά της Κας Δουλκερίδου στην υπηρεσία μας για ύπαρξη υπόγειων υδάτων στο
υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Καραγιαννοπούλου 8, η υπηρεσία μας πραγματοποίησε στις 4-11-
2015 ερευνητική τομή επί της οδού Καραγιαννοπούλου στη γωνία με την οδό Χατζοπούλου αλλά δεν
εντόπισε διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης σε εκείνο το σημείο. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 3572/10-11-15
αίτηση της Δουλκερίδου Πελαγίας, κατοίκου Καραγιαννοπούλου 8 Κιλκίς, προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς στην
οποία ανέφερε ότι υπήρχαν νερά στο υπόγειο της οικοδομής της, η υπηρεσία μας πραγματοποίησε για
δεύτερη φορά επιτόπου έλεγχο στις 19-11-2015 χωρίς να διαπιστώσει να αναβλύζουν νερά στο
οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο. Την επομένη, στις 20-11-2015, το συνεργείο της υπηρεσίας μας εκτέλεσε
εργασίες εκσκαφής στο σημείο μπροστά από την είσοδο της οικοδομής επι της οδού Καραγιαννοπούλου 8
και τελικά εντόπισε διαρροή στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από αμίαντο Φ80, την οποία αποκατέστησε.
Το υπόγειο της κατοικίας, μετά από τον έλεγχο που είχε γίνει, πλημμύριζε από το δάπεδο και όχι από τα
τοιχεία, τα οποία προφανώς λόγω της εξωτερικής μόνωσης δεν είχαν υγρασία.

3. την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Σταμάτιου Κανταρτζή που έχει ως εξής :
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Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Αποδέχεται την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, Σταμάτιου Κανταρτζή,

2. Να ικανοποιηθεί το αίτημα της Δήμητρας Δουλκερίδου και να της καταβληθεί
αποζημίωση ποσού 885,60 ευρώ,

3. Δεσμεύει πίστωση 885,60 € σε βάρος του Κ.Α. 81.00 (ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ
ΕΞΟΔΑ) του προϋπολογισμού του έτους 2017,

4. Η χρηματοδότηση της αποζημίωσης θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και
θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού 81.00 (ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ),
του  οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη,

5. Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4-56/9-3-2017.

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 ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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