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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

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

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Της με αριθμό 5/2011 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις (09)
του μήνα Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε
Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό 582/03-05-
2011, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που έχει δοθεί σε
κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν.1069/1980
«περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος, Μπαλάσκας, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2. Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
6. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων,

Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος, μέλος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.01.30

Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής έτους 2011(κατηγορία 5: ειδικά
τιμολόγια) (Απόφαση 2011.05.09.05.01.30)

Διαγράφηκε: ¶

Μορφοποιήθηκε
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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το πρώτο θέμα της  ημερήσιας
διάταξης αναφέρθηκε στην τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής έτους
2011, ως προς το σκέλος που αφορά την (κατηγορία 5: ειδικά τιμολόγια) -
πολύτεκνες οικογένειες:

Διευκρινήσεις δόθηκαν από τον κ. Ηλία Αβραμίδη, Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Η έκπτωση της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε πολύτεκνες οικογένειες, σύμφωνα με την
ισχύουσα τιμολόγηση παρέχεται σε αυτούς που όλα τα μέλη  συμβιούν κάτω
από την ίδια στέγη. Πρακτικά δικαιούχοι είναι οι οικογένειες που τα 4 παιδιά
τους είναι μικρότερα των 24 ετών και θεωρούνται προστατευόμενα τέκνα των
γονέων τους.
Η έκπτωση είναι 70% επί της αξίας του νερού για διμηνιαία κατανάλωση 50
κυβικών. Αθροιστικά η έκπτωση μπορεί να είναι έως 210 ευρώ ετησίως, ποσό
ιδιαίτερα σημαντικό σε σύγκριση με τις παρεχόμενες εκπτώσεις όλων των
άλλων οργανισμών κοινής ωφέλειας της χώρας.
Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ.
Σε συνάντηση που έγινε με τον σύλλογο πολυτέκνων νομού Κιλκίς τόσο με το
Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς όσο και με τον Διευθυντή για την
εξειδίκευση των όρων, προτάθηκε από την πλευρά τους η αλλαγή των
προϋποθέσεων και γενικότερα των όρων παροχής της έκπτωσης.
Συγκεκριμένα αιτήθηκαν από την πλευρά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΕΥΑ Κιλκίς την αύξηση του ορίου εισοδήματος από 22.000 ευρώ σε 30.000
ευρώ ετησίως και να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων
συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μέλη του συλλόγου πολυτέκνων. Σε αυτή την
περίπτωση έγινε δεκτό από την πλευρά τους η έκπτωση να είναι 35%.
Η παρούσα πρόταση εισάγεται στο Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης.

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)

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα :

Τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική έτους 2011 ως προς την κατηγορία 5
που αφορά τα ειδικά τιμολόγια ως εξής:

5. Ειδικά τιμολόγια:

Διαγράφηκε: ¶
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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:
Τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) της αξίας του νερού και των λοιπών
επιβαρύνσεων, για τα πρώτα 50 κυβικά κατανάλωσης ανά δίμηνο της κύριας
κατοικία της πολύτεκνης οικογένειας.

- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:
 Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000,00 ΕΥΡΩ.
 Χαρακτηρισμός της οικογένειας ως πολύτεκνης, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΚΑ:

 Αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς (συμπληρώνεται επιτόπου σε έντυπο
που δίδεται στα γραφεία).

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο Κιλκίς.
 Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από τον σύλλογο πολυτέκνων

Κιλκίς.
 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του τελευταίου έτους, ή

βεβαίωση ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Διαγράφηκε: ¶
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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

ΘΕΜΑ 2Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.02.31

Τρόπος εκτέλεσης Υπηρεσίας «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση
προγράμματος διαχείρισης ύδρευσης για το έτος 2011»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.02.31

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της
ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης Υπηρεσίας «Ετήσια
υποστήριξη – συντήρηση προγράμματος διαχείριση ύδρευσης για το έτος
2011»
Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύναψη νέας
σύμβασης για το έτος 2011, με τον κ. Παναγιώτη Κέντρο ο οποίος έχει
σχεδιάσει το πρόγραμμα έκδοσης λογαριασμών  και τον υιό του κ. Κέντρο
Θρασύβουλο – Ανδρέα. Προγραμματιστή Αναλυτή – Τεχνικών υπολογιστών
για την ετήσια συντήρηση και παρακολούθηση υποστήριξης του
προγράμματος Η/Υ για την έκδοση λογαριασμών, για την ομαλή λειτουργία,
της ΔΕΥΑ Κιλκίς:

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. Για την ομαλή λειτουργία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,  την ανάθεση της
συντήρησης -υποστήριξης προγράμματος Η/Υ έκδοσης λογαριασμών
(που σχεδιάστηκαν από τον κ. Παναγιώτη Κέντρο)  και  γενικότερα της
διαχείρισης των προγραμμάτων ύδρευσης, στον  κ. Κέντρο
Θρασύβουλο – Ανδρέα, Προγραμματιστή Αναλυτή – Τεχνικών
υπολογιστών κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαθέτει την σχετική
εμπειρία.

2. Αντικείμενο της παρακολούθησης που ανατίθεται, είναι ως προς τα
προγράμματα της έκδοσης λογαριασμών προς τους καταναλωτές, την
ανανέωση ή τροποποίηση αυτών.

3.  Η υποστήριξη και παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος, θα
γίνεται με όλους τους ενδεδειγμένους επιστημονικούς τρόπους και
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ
αυτού και της Επιχείρησης.

4. Η χρονική διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα έχουν ισχύ ένα έτος,
μετά την υπογραφή της σύμβασης.

5. Το ποσό που θα καταβάλλεται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς θα ανέρχεται σε
300,00 € ανά μήνα πλέον των νομίμων κρατήσεων (Φ.Π.Α. ) και θα
επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων 61-03.01 «ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», του προϋπολογισμού της
ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2011, όπου υπάρχει ανάλογη πίστωση.

Διαγράφηκε: ¶
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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

ΘΕΜΑ 3Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.03.32

Τρόπος εκτέλεσης Υπηρεσίας «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση
προγραμμάτων οικονομικής Υπηρεσίας και server για το έτος 2011»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.03.32

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης Υπηρεσίας «Ετήσια υποστήριξη
– συντήρηση προγραμμάτων οικονομικής Υπηρεσίας και server για το έτος
2011»

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύναψη νέας
σύμβασης για το έτος 2011, με τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο από την
Εταιρεία Πληροφορική Κιλκίς, ΕΠΕ ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος της εταιρίας παραγωγής λογισμικού λογιστικής υποστήριξης
singular και τα προγράμματά της έχουν αγοραστεί και χρησιμοποιούνται από
την οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Όπως είναι πάγια τακτική σε όλα τα προγράμματα αυτού του είδους, η
πελάτης κάθε έτος καταβάλει ένα ποσό που δικαιολογείται ως άδεια χρήσης
του λογισμικού, ενημέρωση για καινούργιες εκδόσεις, προσαρμογή των
προγραμμάτων σε τροποιήσεις της νοπμοθεσίας κλπ.

Το παραπάνω ποσό είναι καθορισμένο, με μικρές εκπτώσεις σε πελάτες που
έχουν μακροχρόνια σχέση, πληρώνουν έγκαιρα κλπ.

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε προσφορά από τον κο Παπαδόπουλο, ο οποίος
είναι και ο μόνος συνεργάτης της εταιρίας στο Κιλκίς. Θα μπορούσε η ΔΕΥΑ
Κιλκίς να ζητήσει προσφορές και από συνεργάτες γειτονικών νομών, αλλά
μέχρι σήμερα και η υποστήριξη είναι ικανοποιητική και προσέφερε έκπτωση
25% στις τιμές τις προτεινόμενες από την εταιρία singular.

Για να υπάρχει ακριβής εικόνα, η εικόνα παρατίθεται στη συνέχεια η
προσφορά του ανωτέρω για παροχή συναφών υπηρεσιών για το πρόγραμμα
της μισθοδοσίας.

Αναλυτικότερα, η προσφορά μας περιλαμβάνει:

1. Για τη μισθοδοσία

1. Το ετήσιο συμβόλαιο παροχής νέων εκδόσεων(ετήσια releases)
2. Τις υπηρεσίες ολοκλήρωσης του έργου

Διαγράφηκε: ¶
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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

Προετοιμασία συστήματος - παραμετροποίηση
Εγκατάσταση
Εκπαίδευση

ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α) ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ(RELEASES)

Πρόγραμμα μισθοδοσίας 405€
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
    Παραμετροποίησης
    Εγκατάστασης
    Εκπαίδευσης                    1,300 €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                  1,705€
* Τιμές χωρίς ΦΠΑ

Τρόπος πληρωμής
Πίστωση πέντε(5) μηνών .

2. Για τα λογιστικά προγράμματα:

Πελάτης Διάφορα

Όνομα Ημερομηνία 16/3/2011
Διεύθυνση Αρ. παραγγελίας
Πόλη Νομός ΤΚ Πωλητής
Α.Φ.Μ. ΤΗΛ. Τιμή FOB

Ποσότ. Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ
1 495,00 € 495,00 €
1 245,00 € 245,00 €
1 71,00 € 71,00 €
1 87,00 € 87,00 €
5 86,00 € 430,00 €
1 1.800,00 € 1.800,00 €

-1 332,00 € -332,00 €

Μερικό άθροισμα 2.796,00 €
ΕΚΠΤΩΣΗ

Πληρωμή ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.796,00 €
ΦΠΑ 23,00% 643,08 €

Σχόλια ΣΥΝΟΛΟ 3.439,08 €
Όνομα

Αρ. πιστωτικής κάρτας
Ημερομηνία λήξης

(495+245+71+87+430=1328 * 25% = 332)
-25% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ RELEASES

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ RELEASE SINGULAR  CONTROL EXTRA USERS

ΕΤΗΣΙΟ RELEASE SINGULAR CONTROL ΕΡΓΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΟ RELEASE SINGULAR  CONTROL ΔΙΑΧ.ΠΑΓΙΩΝ

Περιγραφή
ΕΤΗΣΙΟ RELEASE SINGULAR CONTROL 4
ΕΤΗΣΙΟ RELEASE SINGULAR CONTROL ΔΙΑΧ.Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

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)

Διαγράφηκε: ¶
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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Για την ομαλή λειτουργία της ΔΕΥΑ Κιλκίς,  την ανάθεση Υπηρεσιών
για την ετήσια υποστήριξη – συντήρηση προγραμμάτων οικονομικής
Υπηρεσίας και server για το έτος 2011», στην Εταιρεία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕ, με έδρα Αριστοτέλους 18- Κιλκίς, η
οποία διαθέτει την σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία.

2. Αντικείμενο της παρακολούθησης που ανατίθεται, είναι ως προς τα
προγράμματα της οικονομικής Υπηρεσίας ( μισθοδοσία, έκδοση
ενταλμάτων πληρωμής, κωδικοποίηση τιμολογίων κλπ), την ανανέωση
ή τροποποίηση αυτών.

3.  Η υποστήριξη και παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος, θα
γίνεται με όλους τους ενδεδειγμένους επιστημονικούς τρόπους και
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ
αυτού και της Επιχείρησης.

4. Η χρονική διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα έχουν ισχύ ένα έτος,
μετά την υπογραφή της σύμβασης.

6. Το ποσό που θα καταβάλλεται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς θα ανέρχεται σε
4.501,00 € πλέον των νομίμων κρατήσεων (Φ.Π.Α. ) και θα επιβαρύνει
τον κωδικό εξόδων 61-03.01 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2011,
όπου υπάρχει ανάλογη πίστωση.

Διαγράφηκε: ¶
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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

..
ΘΕΜΑ 4Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.04.33

Τρόπος εκτέλεσης Υπηρεσίας «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση
hardware και δικτύων για το έτος 2011»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.04.33

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης Υπηρεσίας «Ετήσια υποστήριξη
– συντήρηση hardware και δικτύων για το έτος 2011»

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύναψη νέας
σύμβασης για το έτος 2011, με τον κ. Κωνσταντίνο Καλαιτζίδη, ο οποίος έχει
την εμπειρία και την τεχνογνωσία,  για την ετήσια υποστήριξη – συντήρηση
hardware και δικτύων για το έτος 2011», για την ομαλή λειτουργία, της ΔΕΥΑ
Κιλκίς:

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. Για την ομαλή λειτουργία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, την ανάθεση τη ετήσιας
υποστήριξης – συντήρησης hardware και δικτύων για το έτος 2011, στον κ.
Κωνσταντίνο Καλαιτζίδη, με έδρα Πόντου 1 – Κιλκίς, ο οποίος έχει την
τεχνογνωσία και την  σχετική εμπειρία,

2. Το ποσό που θα καταβάλλεται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς θα ανέρχεται σε
3000,00 € ανά έτος, πλέον του Φ.Π.Α και θα επιβαρύνει τον κωδικό
εξόδων 61-03.01 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», του
προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2011, όπου υπάρχει ανάλογη
πίστωση.

3. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην υπογραφή της
παρακάτω σύμβασης:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθμός Σύμβασης:

Συμβαλλόμενοι
α. Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ η οποία εδρεύει στο Κιλκίς και εκπροσωπείται στο

παρόν από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ευάγγελο Μπαλάσκα, Διαγράφηκε: ¶
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Δήμαρχο Κιλκίς (στο εξής «Πελάτης»),

β. Η Εταιρία με την επωνυμία ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και
αντικείμενο την υποστήριξη δικτύων και πληροφορικής η οποία εδρεύει στο
Κιλκίς, οδός Πόντου 1 ΤΚ 61100, νομίμως εκπροσωπούμενη υπό του ιδίου.

Στο Κιλκίς σήμερα  συμφωνήθηκαν τα εξής:

1. Αντικείμενο σύμβασης
1.1. Ο συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει στον

Πελάτη μετά από δική του απαίτηση, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα σύμβαση, υπηρεσίες
συντήρησης και υποστήριξης για το Δίκτυο (ενσύρματο και ασύρματο)
και στο εξής θα αναφέρεται «Δίκτυο».

1.2. Αντικείμενο της παρούσας δεν αποτελεί το hardware, συστήματα
εξοπλισμού, λειτουργικό περιβάλλον, λογισμικό,  τα οποία και δεν
αποτελούν αντικείμενο εργασιών του συμβαλλομένου.

2. Έννοια όρων
2.1. «Πρόγραμμα» σημαίνει η εφαρμογή λογισμικού, της οποίας

δημιουργός είναι Τρίτη εταιρία παραγωγής  λογισμικού  και της οποίας
η άδεια (ή άδειες) χρήσης παραχωρείται στον Πελάτη.

2.2. «Άδεια Χρήσης Προγράμματος» σημαίνει το δικαίωμα χρήσης και
εφαρμογής λογισμικού.

2.3. «Παραμετροποίηση» ορίζεται το σύνολο των εργασιών που
αποσκοπούν στο να συσχετιστεί λογισμικό συγκεκριμένων
προδιαγραφών με τις υπό μηχανογράφηση δραστηριότητες του
Πελάτη.

2.4. «Πελάτης» σημαίνει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αποκτά
την άδεια χρήσης του προγράμματος.

2.5. «Αμοιβή Συντήρησης» σημαίνει το ποσό που θα καταβάλλει ο
Πελάτης στον συμβαλλόμενο, κατά την υπογραφή της σύμβασης,
σαν αποζημίωση των υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης
που συμφωνούνται με αυτή τη σύμβαση.

2.6. «Εμπιστευτική Πληροφορία» σημαίνει, ανάλογα με την
περίπτωση, κάθε πληροφορία / δεδομένο, σε οποιαδήποτε
μορφή, διαμορφωμένη ή μη, που παρέχεται από το ένα μέλος
στο άλλο και το οποίο κρίνεται εμπιστευτικό από το μέλος που
το παρέχει και αναφέρεται ως αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Στα
παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που
αφορούν πελάτες, τιμολόγηση προϊόντων, οικονομικά στοιχεία,
τεχνικές της εμπορίας-προώθησης προϊόντων, τεχνικές
πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών λογισμικού
υπολογιστών, προγραμμάτων, αλγορίθμων, πηγαίου κώδικα,
πρωτοκόλλων ελέγχου και εν εκκρεμότητα εφαρμογές
αποκλειστικής εκμετάλλευσης), και αφορούν στον τρόπο
κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων των
συμβαλλομένων, σε κάθε μη δημοσιοποιημένη, ανταγωνιστική ή
τεχνικά πολύτιμη πληροφορία, κτλ. Εμπίπτουν  εδώ και οι
προφορικές αποκαλύψεις εμπιστευτικών πληροφοριών.

Διαγράφηκε: ¶
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3. Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια τη σύμβασης αυτής ορίζεται για ένα έτος.

4. Περιγραφή του Δικτύου που υποστηρίζεται

Περιλαμβάνει το δίκτυο που είναι εγκατεστημένο στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς
και επικοινωνεί μέσω αναμεταδότη που βρίσκεται στη δεξαμενή του Αγίου με
το ταμείο που βρίσκεται στο παλαιό δημαρχείο και το βιολογικό καθαρισμό
που βρίσκεται προς τον προφήτη Ηλία.
Μέσω του δικτύου μεταφέρονται ασύρματα και υπάρχει συνεχής στιγμιαία
επικοινωνία (on lline) των προγραμμάτων ύδρευσης για το ταμείο  και
λογιστικής διαχείρισης στο βιολογικό όπου εισπράττονται τέλη και λειτουργεί
ως υποκατάστημα.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την ρύθμιση έλεγχο και αποκατάσταση κάθε βλάβης
είτε του λογισμικού είτε των υλικών. Στη δεύτερη περίπτωση η προμήθεια των
υλικών γίνεται από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς και η εγκατάσταση – σύνδεση και ρύθμιση
από τον συμβαλλόμενο.

5. Υποχρεώσεις Συνβαλλομένου:
5.1. Ο Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον

Πελάτη, όποτε του ζητηθεί και κατά τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας σύμβασης τις κατωτέρω περιγραφόμενες Υπηρεσίες
Υποστήριξης για τα προϊόντα που προσδιορίζονται αναλυτικά
στην παράγραφο «Περιγραφή του Δικτύου που υποστηρίζεται».
Οι υποχρεώσεις του Προμηθευτή περιορίζονται αποκλειστικά
στην παροχή υπηρεσιών προς τα περιγραφόμενα προϊόντα
λογισμικού, δεν επεκτείνονται με κανένα τρόπο στην υποστήριξη
άλλων, που δεν κατονομάζονται στον Πίνακα αυτό, έστω και εάν
είναι συναφούς ή ομοειδούς φύσεως.

5.2. Ο Συμβαλλόμενος δέχεται την υποχρέωση να παρέχει στον
Πελάτη τις οδηγίες και υποδείξεις που απαιτούνται για την
επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων και υποδείξεις
εναλλακτικής αντιμετώπισης αυτών ή να υποδείξει την
κατάλληλη, κατά τις εκάστοτε περιστάσεις, εφαρμογή λύσεων,
υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι οι ζητούμενες υποδείξεις και
οδηγίες αφορούν προϊόντα λογισμικού του Προμηθευτή, και ότι
τα εν λόγω προϊόντα δεν παρουσίασαν τεχνικά προβλήματα
συνεπεία μη εγκεκριμένης χρήσης από τον Πελάτη.

5.3. Ο Συμβαλλόμενος απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του από την
παρούσα σύμβαση εάν το αναφερόμενο πρόβλημα οφείλεται σε
επέμβαση, χρήση, ή διάθεση του προϊόντος από τον Πελάτη σε
τρίτο πρόσωπο μη δικαιούμενο, κατά το περιεχόμενο της
εκάστοτε άδειας χρήσης λογισμικού.

5.3.1. Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του
email, fax ή τηλέφωνο για τις απαντήσεις στα ερωτήματα που
υποβάλλονται.

Ο Συμβαλλόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες υποστήριξης χρήσης του δικτύου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ με τους ακόλουθους τρόπους: Διαγράφηκε: ¶
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5.4. Τηλεφωνική Υποστήριξη – Τεχνική Καθοδήγηση
5.4.1. Ο Πελάτης υποστηρίζεται τηλεφωνικά από εξειδικευμένο τεχνικό

 για να απομονώσει και να εξακριβώσει την αιτία του
προβλήματος

 για να προτείνει λύση και να υποδείξει στον υπεύθυνο του
συστήματος τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του
προβλήματος

 για να βεβαιώσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος

5.5. Υποστήριξη μέσω modem – Τηλεϋποστήριξη
5.5.1. Για να υποστηρίζεται ο Πελάτης μέσω modem, οφείλει να διαθέτει

την κατάλληλη τεχνική υποδομή (modem, τηλεφωνική γραμμή,
λογισμικό remote control), από εξειδικευμένο τεχνικό για να
απομονώσει και να εξακριβώσει την αιτία του προβλήματος και να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του
προβλήματος.

5.6. Ωράριο Παροχής Υπηρεσιών
5.6.1. Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει τις από την παρούσα

σύμβαση υπηρεσίες της μόνον κατά τη διάρκεια της εργασίμου
ημέρας, δηλαδή από 09:00 έως 15:00 και από Δευτέρα έως
Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

5.6.2. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πέραν και εκτός των ανωτέρω
προσδιοριζόμενων ημερών και ωρών προϋποθέτει ειδική
συμφωνία.

5.6.3. Ο χρόνος υποστήριξης για τον Πελάτη κατά τις εκτός ωραρίου
ώρες, καταλογίζεται προσαυξημένος κατά 100%.

5.7. Πρόσθετες υπηρεσίες
5.7.1. Ο Συμβαλλόμενος δύναται να παρέχει και πρόσθετες υπηρεσίες,

εκτός αυτών που καλύπτονται από το παρόν άρθρο «Υποχρεώσεις
Συμβαλλόμενου», όπως ενδεικτικά ανάπτυξη νέων εφαρμογών,
τροποποιήσεις ή προσθήκες του δικτύου για την κάλυψη ειδικών
απαιτήσεων του Πελάτη, υπηρεσίες κατά παραγγελία,
συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά παραγγελία, σχεδιασμός νέων
αναφορών, τροποποιήσεις στις υπάρχουσες αναφορές,
επαναληπτική εκπαίδευση, ειδικές εργασίες στα δεδομένα, εργασίες
μεταφοράς δεδομένων, αποκατάσταση ή διάσωση αρχείων από
βλάβη, οι οποίες δεν χρεώνονται στον Πελάτη κατά περίπτωση.

5.8. Επιτόπια υποστήριξη παρέχεται με το παρόν συμβόλαιο υποστήριξης.

6. Υποχρεώσεις Πελάτη
6.1. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να καταβάλλει το τίμημα του άρθρου «Αμοιβή

Συμβαλλομένου» και με τον τρόπο που αναφέρεται.
6.2. Ο Πελάτης επιτρέπει την πρόσβαση στο αρμόδιο προσωπικό του

Προμηθευτή στο χώρο εργασίας και στο υφιστάμενο δίκτυο για τις
πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες, καθ’ όλες τις εργάσιμες ώρες.

6.3. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί Υπεύθυνο Έργου
ο οποίος θα έχει και τη συνολική ευθύνη της επικοινωνίας μεταξύ του
Συμβαλλόμενου και του Πελάτη, τον οποίο και θα δηλώσει εγγράφως

Διαγράφηκε: ¶
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στον Συμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να προβεί
σε προσθήκες ή τροποποιήσεις του δικτύου, ή στην αποστολή ενός
ερωτήματος, υποχρεούται σε έγγραφη κοινοποίησή τους προς τον
Προμηθευτή με τους εξής τρόπους:

6.3.1. μέσω fax
6.3.2. μέσω email

Οφείλει να περιγράφει αναλυτικά τη φύση και το αντικείμενο των
αιτημάτων, προκειμένου να ελεγχθούν από τον Συμβαλλομένου, να
εξασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τη συνολική λειτουργία  των
δικτυακών λειτουργιών και εγκριθεί η χρησιμοποίησή τους.

6.4. Εάν ο Πελάτης δε διατηρεί το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση
του έργου διαρκώς διαθέσιμο, προκειμένου ο Συμβαλλόμενος να
προβεί σε ολοκλήρωση του έργου, τότε ο Συμβαλλόμενος δεν φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ενώ μπορεί να απαιτήσει
και την αναμόρφωση της συμφωνημένης τιμής.

7. Αμοιβή Συμβαλλόμενου

7.1. Η συνολική πάγια αμοιβή Υποστήριξης και Συντήρησης, ανέρχεται
έως του ποσού  των τριών χιλιάδων  (3.000,00) € πλέον του ΦΠΑ
για κάθε έτος.

7.2. Μετά την παρέλευση του αρχικού διαστήματος και εφόσον δε
μεσολαβήσει έγγραφη καταγγελία ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων, η
σύμβαση τρέπεται αυτομάτως σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Για κάθε
έτος η αμοιβή του Συμβαλλομένου θα αναπροσαρμόζεται κατά
ποσοστό 5 % υπολογιζόμενου επί της εκάστοτε καταβληθείσας
αμοιβής. Σε περίπτωση αλλαγής των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των
συμβαλλόμενων που προκύπτουν στην παρούσα, η αμοιβή θα
αναπροσαρμόζεται κατόπιν κοινής συμφωνίας με τον Πελάτη.

8. Έκταση Ευθύνης
8.1. Ο Συμβαλλόμενος δεσμεύεται με την υποχρέωση της εχεμύθειας και

του σεβασμού για τη διαφύλαξη των μυστικών που έμαθε κατά τη
συναλλαγή του με τον Πελάτη.

8.2. Ο Συμβαλλόμενος δε φέρει καμία ευθύνη για λάθη που υπάρχουν στα
δεδομένα του λογισμικού και δε διορθώθηκαν κατά τη μεταφορά των
δεδομένων από την παλιά εφαρμογή στην καινούρια. Ο Πελάτης
οφείλει να εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους όταν παραλαμβάνει
αρχεία που προήλθαν από μεταφορές δεδομένων.

8.3. Ο Συμβαλλόμενος δε φέρει καμία ευθύνη εάν ο Πελάτης δεν τηρεί τον
εξοπλισμό hardware, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, λειτουργικό σύστημα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε εφαρμογής.

8.4. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δε θα απαιτήσει οποιασδήποτε
μορφής αποζημίωση σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή και παύσης
λειτουργίας του Συστήματος. Η ευθύνη του Συμβαλλομένου, για
οποιαδήποτε παράβαση συμβατικών του υποχρεώσεων δε θα
εκτείνεται πέραν της θετικής ζημίας του Πελάτη.

8.5. Σκοπός της παρούσας σύμβασης υποστήριξης είναι η αποκατάσταση
του Δικτύου σε επίπεδο καλής λειτουργίας μετά από δυσλειτουργία
που προκλήθηκε από κανονική χρήση του και σύμφωνα με τις οδηγίες

Διαγράφηκε: ¶
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του Συμβαλλομένου.

9. Ανωτέρα Βία
9.1. Οι συμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για μερική ή πλήρη μη εκπλήρωση

των υποχρεώσεών τους κατά τη Σύμβαση, όταν αυτή προκαλείται από
συνθήκες ανωτέρας βίας.

9.2. Ως συνθήκες ανωτέρας βίας ορίζονται αυτές που προκύπτουν μετά
την υπογραφή της σύμβασης ως αποτέλεσμα γεγονότων που δεν
μπορούν να προβλεφθούν ή αν αποφευχθούν, ακόμη και με την
επίδειξη ιδιαίτερης επιμέλειας, είναι εξαιρετικής φύσης και πέρα από
τον έλεγχο των συμβαλλόμενων. Σε περίπτωση απεργιών με
μεγαλύτερη από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες διάρκεια, θα αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια αυτής ή εκατέρωθεν προθεσμία προς εκτέλεση
υποχρεώσεως μέχρι τη λήξη της απεργίας.

9.3. Ο συμβαλλόμενος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας θα αποστέλλει αμέσως
έγγραφη ειδοποίηση στον άλλο συμβαλλόμενο, η οποία θα
περιλαμβάνει όσο είναι δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες για το
γεγονός. Η μη έγγραφη άρνηση των λόγων ανωτέρας βίας θα συνιστά
αυτοδικαίως την αποδοχή τους.

10.Διάρκεια – Λήξη - Καταγγελία
10.1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται

στο άρθρο «Διάρκεια Σύμβασης» του παρόντος.
10.2. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού και εφόσον δε

μεσολαβήσει έγγραφη καταγγελία ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων, η
σύμβαση τρέπεται αυτομάτως σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Τα μέλη
δύνανται να καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση σύμφωνα με τις
κάτωθι διακρίσεις: Διαρκούσης της αρχικά καθορισμένης περιόδου, η
σύμβαση δε δύναται να καταγγελθεί προ της παρελεύσεως ενός
εξαμήνου (έξι μηνών). Τα κατά νόμο αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται μετά τρίμηνο από της γραπτής κοινοποίησης της προς τον
αντισυμβαλλόμενο. Πέραν της αρχικής ετήσιας περιόδου η τραπείσα
σε αορίστου χρόνου σύμβαση τεχνικής υποστήριξης δύναται να
καταγγελθεί, παρ’ εκατέρου των μερών, με γραπτή κοινοποίηση της
προς τον αντισυμβαλλόμενο. Σε αυτή την περίπτωση τα
αποτελέσματα της καταγγελίας απέρχονται μετά εξαμήνου από της
κατά τα άνω κοινοποίησης.

10.3. Η οφειλόμενη για κάθε έτος διάρκειας της σύμβασης αμοιβή
προκαταβάλλεται.

10.4. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της, και
με την προϋπόθεση της έκδοσης και εξόφλησης του σχετικού
τιμολογίου προς τον Πελάτη.

11.Εμπιστευτικές πληροφορίες.
11.1. Αμφότερες οι συμβαλλόμενες πλευρές αποδέχονται ότι κάθε

πληροφορία η οποία θα περιέλθει σε γνώση τους επ΄ ευκαιρία της
παρούσας συνεργασίας τους, είτε αφορά τις ίδιες τις συμβαλλόμενες
πλευρές ή και πελάτες τους, είναι εμπιστευτική και δεσμεύονται ότι θα
παραλείψουν κάθε διάδοσή τους προς τρίτα πρόσωπα.

11.2. Ειδικότερα ο Πελάτης δεσμεύεται ότι ο ίδιος, σε καμία περίπτωση δε θα
διαδώσει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία σχετική με τον Διαγράφηκε: ¶
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Μορφοποιήθηκε:
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Συμβαλλομένου, δε θα αντιγράψει τις εφαρμογές λογισμικού (εκτός
από την περίπτωση δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας), ούτε θα
αποπειραθεί να δημιουργήσει παρόμοια προϊόντα λογισμικού
βασιζόμενα σε στοιχεία λειτουργίας των εφαρμογών, τα οποία θα
περιέλθουν σε γνώση του Πελάτη, στα πλαίσια της συνεργασίας του με
τον Συμβαλλομένου, είτε αυτές οι πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση
του με τη συγκατάθεση είτε χωρίς τη συγκατάθεσή του.

12.Λοιποί όροι
12.1. Η συμφωνία μεταξύ του Συμβαλλομένου και του Πελάτη περιέχεται εξ

ολοκλήρου στο παρόν έγγραφο.
12.2. Τροποποιήσεις ή διορθώσεις στη Σύμβαση είναι έγκυρες μόνο εφόσον

είναι έγγραφες, περιλαμβάνουν ολόκληρο το τροποποιημένο ή το νέο
άρθρο και έχουν υπογραφεί από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
των δύο συμβαλλόμενων και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα
της Σύμβασης.

12.3. Καθυστέρηση ή μη άσκηση δικαιώματος από συμβαλλόμενο δε
συνεπάγεται ούτε μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από το
δικαίωμα αυτό.

Σε πίστωση, υπογράφηκε η σύμβαση από τους νόμιμους εκπροσώπους των
συμβαλλομένων όπως ακολουθεί.

Για τη ΔΕΥΑ Κιλκίς Για την Εταιρία

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 5Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.05.34

Τρόπος εκτέλεσης Υπηρεσίας «Φιλοξενία ιστοσελίδας και ηλεκτρονική
αλληλογραφία για το έτος 2011»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.05.34

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης Υπηρεσίας «Φιλοξενία
ιστοσελίδας και ηλεκτρονική αλληλογραφία για το έτος 2011»

Αναλυτικές εξηγήσεις για παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  ενέκρινε ομόφωνα

Την φιλοξενία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για το έτος 2011,
της ΔΕΥΑ Κιλκίς στην εταιρεία ULTRAVISION  Λαζαρίδης Λ. – Σερασκέρης Σ.
Ο.Ε.  με τίμημα 250,00 € πλέον του Φ.Π.Α.. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της
ΔΕΥΑ Κιλκίς στην υπογραφή της παρακάτω σύμβασης:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
www.deyak.gr

Σήμερα, την  03/03/2011 μεταξύ αφ' ενός της ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Λ. – ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ
Σ. Ο.Ε. (Ultravision),  στην συνέχεια και για συντομία αναφερόμενη ως
("Παροχέας") με έδρα το Κιλκίς , Περικλέους 3, ενοικιάζει χώρο σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (servers) για την εγκατάσταση και λειτουργία
ψηφιακού υλικού ("Υπηρεσία Φιλοξενίας"), και αφ’ετέρου του/της ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ  ο οποίος/α ενεργεί εν προκειμένω και συμβάλλεται ως εκπρόσωπος
της  Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ στην συνέχεια και για συντομία αναφερόμενη ως
("Πελάτης")  αποδέχεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον
ενοικιαζόμενο από τον Παροχέα χώρο για να εγκαταστήσει ψηφιακό υλικό για
δικούς του εμπορικούς σκοπούς.
1.0. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το Internet είναι ένα ανοικτό δίκτυο και,
κατά συνέπεια, ο Παροχέας δεν μπορεί να εγγυηθεί οτι ο πελάτης θα έχει σε
κάθε στιγμή πρόσβαση στο υλικό που ο πελάτης έχει τοποθετήσει στο χώρο
που έχει παραχωρηθεί.  Από την πλευρά του,  ο Παροχέας θα φροντίζει ώστε
ο χώρος που έχει ενοικιαστεί στον πελάτη να είναι διαθέσιμος και να
υπάρχουν όσον το δυνατό λιγότερες διακοπές στη διαθεσιμότητα του, όσον
εξαρτάται απο αυτόν.  Ο Παροχέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει για μικρό
χρονικό διάστημα τη λειτουργία του χώρου του πελάτη, για την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης.
2.0. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαγράφηκε: ¶
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Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

Ο πελάτης συμφωνεί οτι θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Φιλοξενίας μόνον
για νόμιμους σκοπούς και οτι θα τηρεί τις τεχνικές οδηγίες που θα του
παρέχονται απο τον Παροχέα για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας
Φιλοξενίας.
Ο πελάτης συμφωνεί οτι το υλικό που θα τοποθετήσει στον χώρο που του έχει
ενοικιαστεί θα είναι απόλυτα νόμιμο και έχει την νόμιμη άδεια χρήσης του.  Σε
περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω της Υπηρεσίας
Φιλοξενίας,  ο πελάτης συμφωνεί ότι αναλαμβάνει κάθε ευθύνη των
συναλλαγών, και ότι σχετίζεται με αυτές,  σε κάθε χώρα του κόσμου.
Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι ο Παροχέας δεν έχει καμμία ευθύνη για το υλικό
που χρησιμοποιεί ή διαθέτει στον χώρο του ή για οποιαδήποτε πράξη
προκύψει μέσω του χώρου που του έχει παραχωρηθεί.
Ο Παροχέας δεν έχει ευθύνη για απώλεια του υλικού, λαμβάνει όμως κάποια
μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του ηλεκτρονικού
υπολογιστή.  Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι είναι δική του ευθύνη να διατηρεί
αντίγραφα του υλικού που τοποθετεί στον χώρο που του έχει ενοικιαστεί.
Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι σε περίπτωση που διαπιστωθεί οτι το υλικό που
έχει εγκαταστήσει στο χώρο του δημιουργεί πρόβλημα στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή (server) θα συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Παροχέα,
διαφορετικά ο Παροχέας δικαιούται να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας
χωρίς το δικαίωμα της επιστροφής χρημάτων.
Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι η διαχείρηση της υπηρεσίας Φιλοξενίας απαιτεί
κάποιες τεχνικές γνώσεις, τόσο για την επεξεργασία του υλικού, όσο και για
την εγκατάσταση του στο χώρο που του έχει ενοικιαστεί. Ο πελάτης
αναγνωρίζει οτι ο Παροχέας δεν έχει καμμία υποχρέωση ή ευθύνη για την
επεξεργασία ή εγκατάσταση του υλικού στο χώρο του.
3.0. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι η υπηρεσία Φιλοξενίας με την παράδοση του
σχετικού παραστατικού.
Η πληρωμή αφορά το πακέτο φιλοξενίας  “PROFESSIONAL”  με τα
παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

Χώρος Δίσκου: 1000 MB
Λογαριασμοί: 25

 Bandwidth: 20000 MB/μήνα
 MySQL Database : 10

Το ποσό το οποίο πρέπει ο πελάτης να καταβάλει στον παροχέα για το
παραπάνω πακέτο φιλοξενίας είναι:
 Πακέτο Φιλοξενίας [250,00 €]
 ΦΠΑ 23% [ 57,5€]
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 307,50€
Πρίν τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει καταβληθεί η πληρωμή, ο
Παροχέας ενημερώνει σχετικά τον πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει την πληρωμή
μέχρι την ημερομηνία λήξης, ο Παροχέας δικαιούται να διακόψει την
παρεχόμενη υπηρεσία.
Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι σε περίπτωση που χρειαστεί πρόσθετες υπηρεσίες
στον χώρο που του έχει ενοικιαστεί ή επέκταση του χώρου,  θα καταβάλλει το
αντίτοιμο σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο του Παροχέα.
4.0. ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ
Το χρονικό διάστημα ισχύς της φιλοξενίας ορίζεται σε (1)  έτος και
συγκεκριμένα από
 01/01/2011 έως 31/12/2011 Διαγράφηκε: ¶
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Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να διακόψει την σύμβαση κατά το
διάστημα της παροχής της υπηρεσίας Φιλοξενίας,  ο Παροχέας δεν
υποχρεούται σε καμμία επιστροφή χρημάτων.
Ο Παροχέας δικαιούται να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καμμία επιστροφή
χρημάτων στις εξής περιπτώσεις:
Οταν ο πελάτης έχει τοποθετήσει στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί
παράνομο υλικό, υλικό που προσβάλλει τα ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
πνευματικά δικαιώματα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δικαιώματα χρήσης,
αφού ειδοποιήσει τον πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ο Παροχέας δικαιούται να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καμμία επιστροφή
χρημάτων σε περίπτωση που ο πελάτης χρησιμοποιεί μεγαλύτερο όγκο
μεταφοράς δεδομένων απο τον προβλεπόμενο ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες και
λογισμικό με τρόπο που δημιουργούν πρόβλημα στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή (server) και έχει αγνοήσει τις σχετικές οδηγίες του Παροχέα.
Ο Παροχέας δικαιούται να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καμμία επιστροφή
χρημάτων και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο πελάτης ή κάποιος
που έχει αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο του πελάτη προβαίνει σε μαζική
αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς έγκριση των
παραληπτών (spam),  σε περίπτωση που ο πελάτης ή κάποιος που έχει
αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο του χρησιμοποιεί αυτόν τον χώρο για να
επιφέρει πρόβλημα ή βλάβες σε άλλα συστήματα.
5.0. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο πελάτης αναγνωρίζει οτι ο Παροχέας δεν έχει καμμία απολύτως ευθύνη για
ότι πρόβλημα ή βλάβη προκύψει σε τρίτους απο τη χρήση του χώρου που του
έχει παραχωρηθεί ή του υλικού που χρησιμοποιεί στον χώρο αυτό.
Ο πελάτης βεβαιώνει οτι θα εξασφαλίσει τον Παροχέα σε οποιοδήποτε
πρόβλημα,  ζημία ή βλάβη προκύψει σε τρίτους απο τη χρήση του χώρου του,
θα τον υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο,  θα καλύψει χρηματικές ή
άλλες απαιτήσεις τρίτων και τα σχετικά δικαστικά έξοδα.

Το παρόν αφού αναγνώσθηκε και επιβεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους,
υπογράφηκε και μονογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα,

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο "Παροχέας"                                           Ο "Πελάτης"

Διαγράφηκε: ¶
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. ΘΕΜΑ 6Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.06.35

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.06.35

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης προμήθειας«Προμήθεια
πετρελαίου κίνησης»

Αναλυτικές εξηγήσεις για παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  ενέκρινε ομόφωνα

Να γίνει με διαγωνισμό με πρόσκληση ενδιαφέροντος και το θέμα να
επανέλθει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε επόμενη Συνεδρίαση του
Δ.Σ.

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 7Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.07.36

Τρόπος εκτέλεσης Υπηρεσίας «Αποκατάσταση ασφάλτου»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.07.36

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης Υπηρεσίας «Αποκατάσταση
ασφάλτου»

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη.

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

Οι αποκατάσταση ασφάλτου θα γίνεται από τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς και
το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ. προς συζήτηση και
λήψη αποφάσεων.
.

.

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 8ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.08.37

Απασχόληση μαθητών ΚΕΤΕΚ Κιλκίς για πρακτική άσκηση για το
σχολικό έτος 2011-2012 (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.08.37)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το όγδοο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στην απασχόληση μαθητών για πρακτική άσκηση στη
ΔΕΥΑ Κιλκίς για το σχολικό έτος 2011-2012.

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

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δύναται να απασχολήσει συνολικά δέκα(10) μαθητές των εξής
ειδικοτήτων:

Α) Πέντε (5) σπουδαστές, ειδικότητας Υποστήριξης Συστημάτων
Υπολογιστών, στο Διοικητικό Τμήμα (Ταμείο, γραμματεία, αποθήκη)

Β) Πέντε (5) σπουδαστές, ειδικότητας Τεχνίτες ηλεκτρολογικών Εργασιών και
Θερμικών – Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, στο τεχνικό τμήμα (Βιολογικός,
Υδρονομείς, 2 Συνεργεία).

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 9ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.09.38

Επαναπροκύρηξη προμήθειας: «Προμήθεια αγωγών ύδρευσης –
αποχέτευσης έτους 2011- 2012
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.09.38)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια
αγωγών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2011- 2012»
O διαγωνισμός έχει εκτελεστεί στις 11 Απριλίου 2011, με βάση την απόφαση
2011.02.02.02.21.22 και δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος. Επομένως ο
διαγωνισμός κηρύσσετε άγονος.
Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές
και τους ίδιους όρους, της με αριθ.2/2011, τεχνικής μελέτης, η οποία
συντάχθηκε από τον υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ασλανίδη Χρήστο,
υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, τοπογράφο μηχανικό, θεωρήθηκε από τον
προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό,
πολιτικό μηχανικό και εγκρίθηκε από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία
Αβραμίδη, χημικό μηχανικό, προϋπολογισμού μελέτης 54.612,40 Ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. τιμολογίου.

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. Την επαναπροκήρυξη για την « Προμήθεια αγωγών ύδρευσης –
αποχέτευσης έτους 2011- 2012», με τους ίδιους όρους  της
2011.02.02.02.21.22 απόφασης  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 10ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.10.39

Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για το έργο « Υδρευση
πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς» (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.10.39)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στην έγκριση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας για
τα έργα « Ύδρευση πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς»

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

Η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το έργο « Ύδρευση πολεοδομικού
συγκροτήματος Κιλκίς», η οποία εκπονήθηκε από τον  κ. Βασίλειο Κατσίκη,
Γεωλόγο Μελετητή, Α.Μ. 10355, Δ/νση: Πηλέας 6 – Θεσσαλονίκη,
Α.Φ.Μ.038863751.

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 11ο ΑΠΟΦΑΣΗ  2011.05.09.05.11.40

Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για το έργο:
«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Καστανιών, Χωρυγίου,
Βαπτιστή και Μ.Βρύσης, του Δήμου Κιλκίς»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.05.09.05.11.40)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στην έγκριση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας για
το έργο ««Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Καστανιών,
Χωρυγίου, Βαπτιστή και Μ.Βρύσης, του Δήμου Κιλκίς»

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

Η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το έργο “Εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Καστανιών, Χωρυγίου, Βαπτιστή και
Μ.Βρύσης, του Δήμου Κιλκίς” η οποία εκπονήθηκε από τον  κ. Βασίλειο
Κατσίκη, Γεωλόγο Μελετητή, Α.Μ. 10355, Δ/νση: Πηλέας 6 – Θεσσαλονίκη,
Α.Φ.Μ.038863751.

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 12ο ΑΠΟΦΑΣΗ  2011.05.09.05.12.41

Αιτήματα δημοτών ΑΠΟΦΑΣΗ  2011.05.09.05.12.41

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δωδέκατο θέμα της ημερησίας
διάταξης, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημοτών και στις διάφορες
εκκρεμότητες χρηματικές ή άλλες μεταξύ αυτών και της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Για το αίτημα του Τελωνείου Κιλκίς, για έκπτωση στον λογαριασμό
ύδρευσης του 5ου διμήνου 2010(424μ3 – 598,00€), λόγω υπερβολικής
κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα  από πιθανή διαρροή
στην παροχή ύδρευσης( στάλθηκε ενημερωτική επιστολή ) και
αντικαταστάθηκαν οι σωληνώσεις μέσα στο κτίριο, αφού στην εξωτερική
παροχή δεν βρέθηκε κάποια βλάβη ,το Δ.Σ. αποφάσισε λόγω έλλειψης
κονδυλίων για την αποπληρωμή εξολοκλήρου του λογαριασμού ύδρευσης,
να καταβληθεί μόνο το ποσό των 500,00€, χωρίς να εμφανίζονται
καθυστερούμενα.
2. Για το αίτημα του κ. Ασβεστόπουλου Αναστασίου του Βασιλείου –
Φλωρου-Ασβεστοπούλου Αθηνα του Στεφάνου, κατοίκων Κιλκίς, για
έκπτωση στους συνολικούς λογαριασμούς ύδρευσης των διαμερισμάτων
τους, επί της οδού Χ. Βογιαντζή 8, που από το 1ο ως και το 3ο δίμηνο 2010
ανέρχονται σε 102,00€ και 100,00€ αντίστοιχα, μαζί με το κόστος των
υδρομέτρων που τοποθετήθηκαν, επειδή αφορούν οφειλές των
ενοικιαστών(Αλβανών εργαζομένων),οι οποίοι δεν δήλωσαν το όνομά τους
και  έφυγαν χωρίς να εξοφλήσουν και έγινε διακοπή της υδροδότησης,
από τον ιδιοκτήτη στις 14-09-10,  το Δ.Σ. αποφάσισε να καταβληθούν από
τους ιδιοκτήτες με 30% έκπτωση.
3. Για το αίτημα του κ. Αλεξανδρή Αλεξάνδρου του Ιωάννη , κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που από το  2ο

δίμηνο 2006 ως και το 1ο δίμηνο 2011, ανέρχεται σε 1.536,00€, λόγω
μεγάλων οικονομικών δυσκολιών και προβλημάτων υγείας που
αντιμετωπίζει και αδυνατεί την αποπληρωμή του, το Δ.Σ. αποφάσισε 30%
έκπτωση στις παραπάνω οφειλές και το υπόλοιπο να εξοφληθεί με
διακανονισμό ή εφάπαξ.
4. Για το αίτημα της κ. Χατζικίδου Ειρήνης του Κων/νου ( ιδιοκ.
Χατσικίδης Βλαδίμηρος), κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό
λογαριασμό ύδρευσης, που από το  6ο δίμηνο 2009 ως και το 1ο δίμηνο
2011, ανέρχεται σε 280,00€, λόγω μεγάλων οικονομικών δυσκολιών
αφού είναι άνεργη και μένει μόνη με το δεκάχρονο γιό της και αδυνατεί
την αποπληρωμή του, το Δ.Σ. αποφάσισε αφού προσκομίσει στην
Υπηρεσία βεβαίωση χρόνου ανεργίας,  50% έκπτωση στις παραπάνω
οφειλές και το υπόλοιπο να εξοφληθεί με διακανονισμό ή εφάπαξ.
5. Για το αίτημα του κ. Σεμηχανίδη Κωνσταντίνου, του Αθανασίου, για
διαγραφή, των οφειλών που αφορούν καταναλώσεις ύδρευσης στα
διαμερίσματα και το κατάστημα του, επί της οδού 21ης Ιουνίου 205, αφού

Διαγράφηκε: ¶
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ακόμη δεν είχαν  παραδοθεί στην κατοχή του, από το εργολάβο της
οικοδομής, το Δ.Σ. αποφάσισε το αίτημά του να απορριφθεί ,αφού μετά
από γραπτές αιτήσεις του ανωτέρω προς την Υπηρεσία, δόθηκαν
γραπτώς απαντήσεις και επεξηγήσεις σε όλα τα ερωτήματα τα οποία
έθεσε και τα οποία προσκόμισε συνημμένα μαζί με εξώδικα έγγραφα,
κατά του εργολάβου της οικοδομής.

6. Για το αίτημα του κ.Τσακιλιώτη Αποστόλου του Χριστοδούλου,
κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης
του 5ου διμήνου 2010 (85μ3 – 95,00€) και του επομένου εκκαθαριστικού
λογαριασμού ύδρευσης του 1ου διμήνου 2011, όταν εκδοθεί λόγω
υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα, από
διαρροή στο καζανάκι, το Δ.Σ. με την με αριθ.24/11 απόφασή του
αποφάσισε 20% έκπτωση στο 5ο διμήνο 2010, λόγω ότι αδυνατεί την
εξολοκλήρου καταβολή του. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
αποφασίζει 20% έκπτωση και στο 1ο δίμηνο 2011, (70μ3 – 71,00€), για
τους ίδιους λόγους.
7. Για το αίτημα του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΘΗΝΑ,
για ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό για την ανάθεση προμήθειας
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ¨», με αφορμή την πληροφόρηση από το
μέλος του Μαυράκη Αναστασίου, Διπλ.Ηλεκ.Μηχ., το Δ.Σ. ανάθεσε στον
Προιστ. Τεχν. Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς Κ. Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος
ασχολείται με τον παραπάνω θέμα, να απαντήσει σχετικά.
8. Για το αίτημα του κ. Βασιλειάδη Ανδρέα του Δημητρίου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που από το 5ο

δίμηνο 2010 ως και το 1ο δίμηνο 2011, ανέρχεται σε 1.289,00€, λόγω ότι
αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του, αφού το κατάστημα του, την
χειμερινή περίοδο είναι κλειστό και την καλοκαιρινή περίοδο εξυπηρετεί
εκτός από τους θαμώνες του και τους πολίτες που επισκέπτονται το
παρακείμενο Δημοτικό πάρκο. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, αποφάσισε 30% έκπτωση στον παραπάνω συνολικό
λογαριασμό και το υπόλοιπο να εξοφληθεί με διακανονισμό ή εφάπαξ.
9. Για το αίτημα του κ.Γολιδόπουλου Θεοδώρου του Ανδρόνικου,
κατοίκου Χωρυγίου  Κιλκίς, να προσκομίσει το Ε1 και Ε9 του,
προκειμένου να εξετασθεί από το Δ.Σ, το αίτημά του , για έκπτωση ή
διαγραφή του κόστους εργασιών ποσού  68,00€ συν Φ.Π.Α. που
χρεώθηκε στον λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου 2010 και αφορά
την μετατόπιση φρεατίου της οικίας του στο Χωρύγι Κιλκίς, αφού όπως
επικαλείται αδυνατεί την αποπληρωμή του λόγω μικρού εισοδήματος, το
Δ.Σ. αποφάσισε τη διαγραφή του παραπάνω ποσού.
10. Για το αίτημα της κ. Τριανταφυλλιδου Χρυσούλα του Ευθυμίου( ιδιοκ.
Τριανταφυλλίδης Χρήστος), κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό
λογαριασμό ύδρευσης, που από το 5ο δίμηνο 2010, ως και το 1ο δίμηνο
2011, ανέρχεται σε 283,00€, λόγω μεγάλων οικονομικών δυσκολιών
αφού μένει μόνη της και αδυνατεί την αποπληρωμή του. Λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. αποφάσισε 50% έκπτωση στις παραπάνω
οφειλές και το υπόλοιπο να εξοφληθεί με διακανονισμό ή εφάπαξ.
11. Για το αίτημα του κ.Γιαλεντζή Μιλτιάδη του Παναγιώτη, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που από το 3ο

δίμηνο 2010 ως και το 1ο δίμηνο 2011, ανέρχεται σε 1.779,00€, λόγω ότι
αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του(έδωσε έναντι 300,00€). Το Δ.Σ. Διαγράφηκε: ¶
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λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφάσισε  30% έκπτωση στον
παραπάνω συνολικό λογαριασμό, εφόσον το υπόλοιπο εξοφληθεί
εφάπαξ.

12.Για το αίτημα της κ.Τσουκνικά – Γούσια Σωτηρίας του Χριστοδούλου,
κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης
του 5ου διμήνου 2010 (264μ3 – 386,00€), λόγω υπερβολικής κατανάλωσης
σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα, από διαρροή στο καζανάκι το οποίο
δεν αντιλήφθηκε, γιατί το διαμέρισμα κατοικούνταν από ενοικιαστή και
έφυγε χωρίς να το επισκευάσει και χωρίς να ενημερώσει, το Δ.Σ.
αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι η ιδιοκτήτρια
αδυνατεί την εξολοκλήρου αποπληρωμή του.
13.Για το αίτημα της  κ.Χριστοφορίδου Δέσποινας, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου 2010
(407μ3 – 573,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα, η οποία διαπιστώθηκε μετά την καταγραφή από τον
υδρονομέα της Επιχείρησης και στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για
μεγάλη κατανάλωση. Έγινε επανέλεγχος με το δοκιμαστικό υδρόμετρο και
διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη είναι σωστή και το υδρόμετρο δεν είναι
χαλασμένο αλλά αντικαταστάθηκε μετά από αίτημα της ιδιοκτήτριας στις
13/01/11. Δεν γνωρίζουν πως καταναλώθηκα τόσα κυβικά. Λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. αποφάσισε 50% έκπτωση στο παραπάνω
δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του, αφού δεν έχει
πόρους ζωής και ο σύζυγος της είναι ανάπηρος.
14.Για το αίτημα του κ. Πατσούρα Σάββα του Αθανασίου, ( ιδιοκτήτρια-
Βελβελίδου Αννα) κατοίκου Ξηρόβρυσης Κιλκίς, να ενταχθεί στο μειωμένο
τιμολόγιο που αφορά τις κτηνοτροφικές μονάδες, το Δ.Σ αποφάσισε να
γίνει δεκτό το αίτημά του, εφόσον προσκομίσει φωτοαντίγραφο της  άδειας
λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας που διαθέτει.
15.Για το αίτημα του κ. Αγγελίδη Θεοδώρου του Νικολάου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον τελικό λογαριασμό ύδρευσης που ως το 1ο

δίμηνο 2011 ανέρχεται συνολικά σε 910,00€, λόγω ότι οφείλεται σε
υπερβολική κατανάλωση από διαρροή την οποία δεν αντιλήφθηκε. Μετά
από έλεγχος που διενεργήθηκε από τον υδρονομέα της Επιχείρησης,
διαπιστώθηκε ότι υπήρξε μεγάλη κατανάλωση στο 5ο δίμηνο του 2009
(386μ3 – 571,00€), αλλά δεν γνωρίζει αν είχε διαρροή και δεν ζητήθηκε
έλεγχος το υδρομέτρου και οι μετέπειτα λογαριασμοί είχαν μικρές
καταναλώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. αποφάσισε
30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, και το υπόλοιπο να καταβληθεί
όπως έχει.
16.Για το αίτημα του κ.Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του  5ου διμήνου
2010(434μ3- 667,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα  από διαρροή στην παροχή ύδρευσης( στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή), την οποία δεν μπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως
και μετά από υπόδειξη του υδρονομέα ο οποίος την ειδοποίησε, όταν
πέρασε για την τακτική καταμέτρηση του υδρομέτρου, βρήκε τη διαρροή
και την αποκατάστησε, το Δ.Σ. αναιρώντας την υπ΄αριθμό 54/10 απόφασή
του για 20% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, αποφάσισε εκ νέου 50%
έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του
λογαριασμού εξολοκλήρου. Επίσης αντικαταστάθηκε και το υδρόμετρο στις
21/12/10, μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη.

Διαγράφηκε: ¶
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17.Για το αίτημα του  κ.Ματεντζιδη Σπύρου, κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση
στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης στο σπίτι του στο Μελάνθιο Κιλκίς,
που από το 4ο δίμηνο 2000 ως το 6Ο δίμηνο  2010, ανέρχεται μαζί με τις
προσαυξήσεις σε 449,00 αφού βρίσκεται σε διακοπή από οφειλή από το
2006 και δεν το γνώριζε (κατοικεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη ) και του
χρεώνονταν τα πάγια, το Δ.Σ.  αποφάσισε  70% έκπτωση στον παραπάνω
συνολικό λογαριασμό, λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του.
18. Για το αίτημα της κ. Αναστασιάδου Μήδειας του Ματθαίου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που από το  3ο

δίμηνο 2009 ως το 6ο δίμηνο 2010 ανέρχεται σε 513,00€, λόγω μεγάλων
οικονομικών δυσκολιών αφού είναι ο σύζυγος είναι άνεργος και συντηρεί
τη σύζυγο και ένα παιδί και αδυνατεί την αποπληρωμή του, το Δ.Σ.
αποφάσισε αφού προσκομίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση χρόνου
ανεργίας, 30% έκπτωση στις παραπάνω οφειλές και το υπόλοιπο να
εξοφληθεί με διακανονισμό ή εφάπαξ.
19. Για το αίτημα του κ.Κωτσαρή Στεργίου, κατοίκου Μεσσιανού Κιλκίς,
για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου
2011(125μ3- 78,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα  από διαρροή στην παροχή ύδρευσης την οποία δεν
μπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως και μετά από υπόδειξη του υδρονομέα ο
οποίος την ειδοποίησε, όταν πέρασε για την τακτική καταμέτρηση του
υδρομέτρου, βρήκε τη διαρροή και την αποκατάστησε, το Δ.Σ. αποφάσισε
50% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής
του λογαριασμού εξολοκλήρου.

20.Για το αίτημα της κ Νικολάεβα Τατιάνα του Αλεξάνδρου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του 1ου και 3ου

διμήνου 2009(193μ3-287,00€) και (192μ3-260,00€) αντίστοιχα, λόγω
υπερβολικής κατανάλωσης από διαρροή στην παροχή ύδρευσης, την
οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως καθώς και στην συνολική οφειλή που ως
το 6ο δίμηνο 2011 ανέρχεται σε 1.388,00€ λόγω ότι αδυνατεί την καταβολή
του εξολοκλήρου και μετά από έλεγχος που διενεργήθηκε από τους
υδρονομείς της Επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι κατά την  καταγραφή των
παραπάνω διμήνων, διαπιστώθηκε μεγάλη κατανάλωση από πιθανή
διαρροή και στάλθηκε ενημερωτική επιστολή, ενώ οι μετέπειτα
λογαριασμοί της, είχαν μικρές καταναλώσεις. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη
τα παραπάνω, αποφάσισε 50% έκπτωση στα παραπάνω δίμηνα του
2009, εφόσον εξοφληθεί το υπόλοιπο.
21.Για το αίτημα της κ. Αλωνισιώτου  Ελευθερίας του Παρασκευά,
κατοίκου Καστανιών Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό
ύδρευσης, που ως το 6ο δίμηνο 2010 ανέρχεται σε 973,00€, λόγω
μεγάλων οικονομικών δυσκολιών αφού είναι άνεργη και αδυνατεί την
αποπληρωμή του, το Δ.Σ. αποφάσισε να αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις
(350,00€) και το υπόλοιπο να εξοφληθεί με διακανονισμό ή εφάπαξ.
22.Για το αίτημα του κ.Αντωνιάδη Ελευθερίου, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου
2009(480μ3- 713,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα  από διαρροή στο μπάνιο του σπιτιού του, την οποία
δεν μπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως, επειδή έλειπε στο εξωτερικό και
τώρα αποκατάστησε. Μετά από επανέλεγχο του υδρονομέα της
Επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη ήταν σωστή και δεν γνωρίζει πώς
καταναλώθηκαν τόσα κυβικά, αφού δεν γυρνούσε το υδρόμετρο (δεν είχε
διαρροή),  το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφάσισε 50%
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έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του
λογαριασμού εξολοκλήρου.
23.Για το αίτημα της κ. Αμοιρίδου Ελένης του Σωκράτη, κατοίκου Κιλκίς να
συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο, που αφορά τους πολύτεκνους και
αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ.
αποφάσισε, να γίνει δεκτό το αίτημά της.
24. Για το αίτημα του κ.Κυριακίδη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που από το 2ο

δίμηνο 2007 ως και το 1ο δίμηνο 2011, ανέρχεται σε 566,00€, λόγω ότι
αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του, το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω και ότι κατά διαστήματα καταβάλλονται κάποιες από τις
οφειλές, αποφάσισε 30% έκπτωση στον παραπάνω συνολικό
λογαριασμό που έχει απομείνει, εφόσον το υπόλοιπο εξοφληθεί εφάπαξ.

25.Για το αίτημα της κ. Σιάκκα Ευγενίας, κατοίκου Θεσσαλονίκης, για
έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης του καταστήματος που
ενοικίαζε στο Σταυροχώρι Κιλκίς, που από το 5ο δίμηνο 2006 ως το 1ο

δίμηνο 2011 ανέρχεται σε  703,00€, λόγω ότι ο ενοικιαστής έφυγε χωρίς να
εξοφλήσει και δεν έγινε διακοπή στην υδροδότηση άμεσα, με αποτέλεσμα
να αυξάνεται η οφειλή και να αδυνατεί η ιδιοκτήτρια να τα εξοφλήσει.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ, αποφάσισε 30% έκπτωση
στον παραπάνω συνολικό λογαριασμό εφόσον το υπόλοιπο που απομένει
εξοφληθεί εφάπαξ και  να παραμείνει σε διακοπή.
26.Για το αίτημα της κ.Παπαδοπούλου Μαρίας, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου
2011(108μ3- 105,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα. Μετά την τακτική μέτρηση από τον υδρονομέα της
Επιχείρησης στάλθηκε ενημερωτική επιστολή να ελέγξει της εσωτερική
παροχή ύδρευσης και είπε ότι είχε διαρροή στο καζανάκι σε σημείο που
δεν ήταν εμφανές και την αποκατέστησε. Λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, το Δ.Σ, αποφάσισε 30% έκπτωση στους λογαριασμούς του
5ου διμήνου 2010 και 1ου διμήνου 2011(152,00€), λόγω ότι αδυνατεί την
καταβολή τους εξολοκλήρου.
27.Για το αίτημα του κ.Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου, κατοίκου
Κιλκίς,(ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ), για έκπτωση στον εκκαθαριστικό
λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου 2011(566μ3- 526,00€) λόγω
υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα. Μετά την
τακτική μέτρηση από τον υδρονομέα της Επιχείρησης στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή να ελέγξει της εσωτερική παροχή ύδρευσης και από
τι είπε είχε διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο λόγω παγετού την οποία δεν
αντιλήφθηκε εγκαίρως  και την αποκατέστησε. Λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, το Δ.Σ, αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο,
λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του.
28.Για το αίτημα της κ.Τσαιρίδου Παναγιώτας, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου
2010(152μ3- 22100€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα. Μετά από επανέλεγχο του υδρονομέα της
Επιχείρησης στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση.
Διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο ήταν χαλασμένο ( θολό , ήταν δύσκολη η
καταγραφή της ένδειξης).Αντικαταστάθηκε από την Υπηρεσία στις 10-02-
11 και σε ενάμιση μήνα είχε καταγεγραμμένα μόνο 15 κυβικά. Το Δ.Σ.
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφάσισε 50% έκπτωση στο
παραπάνω δίμηνο. Διαγράφηκε: ¶



29

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 9 pt

29. Για το αίτημα του κ.Σκαλιστήρα Αντωνίου, κατοίκου Βαπτιστή Κιλκίς,
για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου
2011(241μ3- 225,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα  από διαρροή στην παροχή ύδρευσης την οποία δεν
μπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως και μετά από υπόδειξη του υδρονομέα ο
οποίος την ειδοποίησε, όταν πέρασε για την τακτική καταμέτρηση του
υδρομέτρου, βρήκε τη διαρροή και την αποκατάστησε, το Δ.Σ. αποφάσισε
50% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής
του λογαριασμού εξολοκλήρου.
30. Για το αίτημα της κ.Θεοδωρίδου Συμέλας, κατοίκου Χωρυγίου Κιλκίς,
για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου
2011(458μ3- 518,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα  από διαρροή στην παροχή ύδρευσης την οποία δεν
μπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως και μετά από υπόδειξη του υδρονομέα ο
οποίος την ειδοποίησε, όταν πέρασε για την τακτική καταμέτρηση του
υδρομέτρου, βρήκε τη διαρροή και την αποκατάστησε, το Δ.Σ. αποφάσισε
30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής
του λογαριασμού εξολοκλήρου.
31. Για το αίτημα του κ Παπαδόπουλου Ηρακλή (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΛΊΔΗΣ
ΕΠΕ), για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου

διμήνου 2011(517μ3- 518,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε
σχέση με προηγούμενα δίμηνα  από διαρροή στην παροχή ύδρευσης την
οποία δεν μπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως και μετά την καταγραφή από
τον υδρονομέα της Επιχείρησης στάλθηκε ενημερωτική επιστολή, βρήκε
τη διαρροή και την αποκατάστησε, το Δ.Σ. αποφάσισε 30% έκπτωση στο
παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του λογαριασμού
εξολοκλήρου.

32.Για το αίτημα του κ. Κυρλή Ευαγγέλου, κατοίκου Γ΄εργατικών
κατοικιών, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που από το
4ο δίμηνο 2008 ως το 1ο δίμηνο 2011 ανέρχεται σε  592,00€, λόγω ότι για
λόγους υγείας και επειδή είναι άνεργος, αδυνατεί την εξόφληση του. Το
Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφάσισε 50% έκπτωση στον
παραπάνω λογαριασμό και το υπόλοιπο να εξοφληθεί με διακανονισμό.
33.Για το αίτημα της κ. Πέκοβα Ευα του Θεοδώρου, κατοίκου Κιλκις, για
διαγραφή του προστίμου παράνομης σύνδεσης των 300,00€ συν
Φ.Π.Α.που  χρεώθηκε στον λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου 2011,
λόγω ότι δεν έγινε εσκεμμένα αφού αφαίρεσε το υδρόμετρο επειδή είχε
κάποια προβλήματα με τους άλλους ενοίκους της οικοδομής και ξέχασε να
ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία. Το Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω και λόγω ότι εδώ και αρκετό διάστημα είναι άνεργοι η ίδια και ο
σύζυγος της και αδυνατούν την αποπληρωμή του, αποφάσισε την
διαγραφή του παραπάνω προστίμου παράνομης σύνδεσης και η
υπόλοιπη οφειλή να εξοφληθεί εφάπαξ.
34.Για το αίτημα του κ. Σίμογλου Ανδρέα του Σταύρου, κατοίκου Κιλκίς να
συμπεριληφθεί στο μειωμένο τιμολόγιο, που αφορά τους πολύτεκνους και
αφού προσκόμισε στην Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα παραστατικά, το Δ.Σ.
αποφάσισε, να απορριφθεί το αίτημά του, λόγω μεγάλου εισοδήματος.
35.Για το αίτημα της κ Παπαθανασίου Στυλιανής του Αλεξάνδρου,
κατοίκου Κιλκις, για διαγραφή του προστίμου παράνομης σύνδεσης των
300,00€ συν Φ.Π.Α. που  χρεώθηκε στον λογαριασμό ύδρευσης του 1ου

διμήνου 2011, λόγω ότι δεν έγινε από τον πεθερό της που μένει στην οικία
και μετά την καταγραφή από τον υδρονομέα της Επιχείρης διαπιστώθηκε Διαγράφηκε: ¶
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ότι το υδρόμετρο στη συγκεκριμένη παροχή ήταν περασμένο ανάποδα με
αποτέλεσμα να σβήνει αντί να γράφει την κατανάλωση κυβικών νερού, το
Δ.Σ αποφάσισε να απορριφθεί το αίτημά του.
36.Για το αίτημα του κ.Θεοδωρίδη Θεοχάρη κατοίκου Χωρυγίου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου
2011(147μ3 – 186,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα, η οποία διαπιστώθηκε μετά την καταγραφή από τον
υδρονομέα της Επιχείρησης και στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για
μεγάλη κατανάλωση. Έγινε επανέλεγχος στο υδρόμετρο στις 21/03/11 και
διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη είναι σωστή και το υδρόμετρο δεν είναι
χαλασμένο. Δεν γνωρίζουν πως καταναλώθηκα τόσα κυβικά.Λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. αποφάσισε 20% έκπτωση στο παραπάνω
δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του.
37.Για το αίτημα του κ.Δουλκερίδη Δημητρίου του Χρήστου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου

διμήνου 2010 (135μ3 – 171,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε
σχέση με προηγούμενα δίμηνα, η οποία διαπιστώθηκε μετά την
καταγραφή από τον υδρονομέα της Επιχείρησης και στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση. Έγινε επανέλεγχος με το
δοκιμαστικό υδρόμετρο στις 05/01/11 και διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη είναι
σωστή και το υδρόμετρο δεν είναι χαλασμένο αλλά αντικαταστάθηκε μετά
από αίτημα του ιδιοκτήτη στις 26/04/11. Δεν γνωρίζουν πως
καταναλώθηκα τόσα κυβικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ.
αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την
εξολοκλήρου καταβολή του
38.Για το αίτημα της κ.Κοβατσή Στυλιανής  κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση
στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου 2011(137μ3-
156,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα
δίμηνα. Μετά την τακτική μέτρηση από τον υδρονομέα της Επιχείρησης
στάλθηκε ενημερωτική επιστολή να ελέγξει της εσωτερική παροχή
ύδρευσης και από τι είπε είχε διαρροή στο καζανάκι σε σημείο που δεν
ήταν εμφανές και την αποκατέστησε. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
το Δ.Σ, αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι
αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του.
39.Για το αίτημα της κ. Μιχαηλίδου Βούλας ( ιδιοκ.Μιχαηλίδης Ιωάννης)
κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης
του 1ου διμήνου 2011(225μ3- 312,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης
σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα, η οποία διαπιστώθηκε μετά την
καταγραφή από τον υδρονομέα της Επιχείρησης και στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση. Έγινε επανέλεγχος με το
δοκιμαστικό υδρόμετρο στις 14/03/11 και διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη είναι
σωστή και το υδρόμετρο δεν είναι χαλασμένο αλλά αντικαταστάθηκε μετά
από αίτημα του ιδιοκτήτη στις 21/03/11. Δεν γνωρίζουν πως
καταναλώθηκα τόσα κυβικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ.
αποφάσισε 50% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, αφού είναι άνεργη με
μητέρα υπερήλικη και αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του.
40.Για το αίτημα του Κατσούλα Ιωάννη του Ανδρέα, κατοίκου
Ακροποταμιάς Κιλκις, για διαγραφή του προστίμου παράνομης σύνδεσης
των 300,00€ συν Φ.Π.Α. που  χρεώθηκε στον λογαριασμό ύδρευσης του
1ου διμήνου 2011 στο Σταύλο του, λόγω ότι είχε οικονομικά προβλήματα
αφού δεν του καταβλήθηκε η αγροτική επιδότηση και δεν μπόρεσε να
πληρώσει .Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προβεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς στην Διαγράφηκε: ¶
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διακοπή της υδροδότησης λόγω οφειλής. Αναγκάστηκε να συνδέσει από
μόνος του το νερό για να ποτίσει τα ζώα του. Μετά από έλεγχος που
διενεργήθηκε από τον υδρονομέα της Επιχείρησης διαπιστώθηκε η
παράνομη σύνδεση και προέβη το συνεργείο ύδρευσης στην διακοπή
υδροδότησης από την κεντρική παροχή και χρεώθηκε το πρόστιμο στον
λογαριασμό του 1ου διμήνου 2011. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
παραπάνω και λόγω ότι αδυνατεί την εξολκλήρου καταβολή των οφειλών
του, αποφάσισε 30% έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό που από το 3ο

δίμηνο του 2009 ως και το 1ο  δίμηνο 2011 ανέρχεται σε 1.937,00€ με την
προϋπόθεση το υπόλοιπο να εξοφληθεί εφάπαξ.
41. Για το αίτημα του κ Διαγουμά Βασιλείου, κατοίκου ΣΟΑ –
Παπακυριαζή  Κιλκίς,  για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό
ύδρευσης του 1ου διμήνου 2011(179μ3- 244,00€), λόγω υπερβολικής
κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα  από διαρροή στην
παροχή ύδρευσης (έσπασε το σπιράλ από το καζανάκι)  την οποία δεν
μπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως επειδή έλειπε με κανονική άδεια και
μετά την καταγραφή από τον υδρονομέα της Επιχείρησης στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή, βρήκε τη διαρροή και την αποκατάστησε, το Δ.Σ.
αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας
αποπληρωμής του λογαριασμού εξολοκλήρου.
42. Για το αίτημα του κ.Γιαννούλη ( ιδιοκτ. Χατζηβασιλείου Βασίλειος),
κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που
από το 3ο δίμηνο 2009 ως και το 1ο δίμηνο 2011, ανέρχεται σε 1.703,00€,
λόγω ότι το κατάστημα ( εστιατόριο 4 ΕΠΟΧΕΣ ) έκλεισε και αδυνατεί την
εξολοκλήρου καταβολή του. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
αποφάσισε 50% έκπτωση στον παραπάνω συνολικό λογαριασμό
εφόσον το υπόλοιπο εξοφληθεί εφάπαξ.

43.Για το αίτημα της Εταιρείας ΖΩΤΟΣ Α.Ε.Ε.Δ., που στεγάζεται σε
διαμέρισμα,  επί της οδού Πόντου 8, στο Κιλκίς, ότι μετά από την
επανασύνδεση του υδρομέτρου στις 30/12/2009 ως τις 30/08/2010, που
έγινε η καταμέτρηση από τον υδρονομέα της Επιχείρησης, είχε
υπερβολική κατανάλωση για γραφείο(197 μ3), και μετά από επανέλεγχος
που διενεργήθηκε από τον υδρονομέα της Επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι
η ένδειξη είναι σωστή, το υδρόμετρο δεν είναι χαλασμένο αλλά
αντικαταστάθηκε προσωρινά από την Υπηρεσία μετά από αίτημα του
ιδιοκτήτη στις 30-08-10 και σε διάστημα 20 ημερών είχε καταγεγραμμένα
μόνο 2μ3, το Δ.Σ αποφάσισε με την 38/10 απόφασή του 10% έκπτωση
στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι η μεγάλη κατανάλωση είχε καταγραφεί σε
διάστημα οκτώ μηνών. Επίσης το νέο υδρόμετρο να παραμείνει μόνιμα και
να χρεωθεί σε επόμενο λογαριασμό. Επανέρχεται με νέο αίτημα και ζητά
έκπτωση για την χρέωση των παραπάνω κυβικών στο 3ο και 5ο δίμηνο του
2010 συνολικά 281,00€. Το Δ.Σ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
αποφάσισε 20% έκπτωση στα παραπάνω δίμηνα λόγω ότι αδυνατεί την
αποπληρωμή τους εξολοκλήρου.
44. Για το αίτημα της κ. Αθηνάς χήρας Ιωάννη Πετρίδη κατοίκου
Ξηρόβρυσης Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης,
που από το 3ο δίμηνο 2010 ως και το 1ο δίμηνο 2011, ανέρχεται σε
276,00€, λόγω ότι δεν έχει πόρους ζωής και  αδυνατεί την εξολοκλήρου
καταβολή του, το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφάσισε
30% έκπτωση στον παραπάνω συνολικό λογαριασμό και το υπόλοιπο να
εξοφληθεί με διακανονισμό.

Διαγράφηκε: ¶
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45.Για το αίτημα της κ.Γεωργιάδου Ευθυμίας, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου
2011(134μ3- 169,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα. Μετά την τακτική μέτρηση από τον υδρονομέα της
Επιχείρησης στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση. Η
ένδειξη του υδρομέτρου είναι σωστή το υδρόμετρο δεν είναι χαλασμένο και
δεν γνωρίζουν πως καταναλώθηκαν τόσα κυβικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, το Δ.Σ, αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο,
λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του.
46.Για το αίτημα της κ. Αλεξιάδου Ειρήνης, κατοίκου  Κιλκίς, για έκπτωση
στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου διμήνου 2011(207μ3-
286,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα
δίμηνα. Μετά την τακτική μέτρηση από τον υδρονομέα της Επιχείρησης
στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση και πιθανή
διαρροή. Απ ότι είπε η ιδιοκτήτρια πήρε ιδιώτη υδραυλικό και έλεγξε την
εσωτερική παροχή ύδρευσης και δεν είχε διαρροή. Δεν γνωρίζουν πως
καταναλώθηκαν τόσα κυβικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ,
αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την
εξολοκλήρου καταβολή του.
47.Για το αίτημα της κ. Ρειζάκη Αθηνά κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον
συνολικό λογαριασμό ύδρευσης που αφορά την χρέωση παγίων στο νέο
διαμέρισμα που αγόρασε που από το 4ο διμήνου 2005 ως και το 1ο διμηνο
2011 ανέρχεται σε 295,00€, γιατί δεν γνώριζε ότι δεν έγινε διακοπή στην
υδροδότηση από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, αφού το σπίτι ήταν κλειστό.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ, αποφάσισε 50% έκπτωση
στον παραπάνω συνολικό λογαριασμό, λόγω ότι αδυνατεί την
εξολοκλήρου καταβολή του.
48. Για το αίτημα του κ.Αθανασιάδη Α.Γεωργίου, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που ως  το 1ο δίμηνο
2011, ανέρχεται σε 417,00€, λόγω ότι το κατάστημα αναψυχής
« ΚΗΠΟΣ» που ενοικίαζε από το Δήμο Κιλκίς έκλεισε και να διαγραφεί
από το όνομά του αφού έχει καταβάλλει εγγύηση 300,00€. Το Δ.Σ.
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αποφάσισε να κρατηθεί το ποσό της
οφειλής που ισοδυναμεί με την παραπάνω εγγύηση και το υπόλοιπο να
διαγραφεί.
49. Για το αίτημα του κ.Αθανασιάδη Παναγιώτη του Ζαχαρία, κατοίκου
Μελανθίου Κιλκίς, το θέμα αναβάλλεται σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ.
γιατί παρόλο που του τηλεφώνησε η γραμματέας του Δ.Σ. να είναι
παρών, (δήλωσε γραπτώς την επιθυμία του να είναι παρών στη
Συνεδρίαση του Δ.Σ,), δεν προσήλθε και στην αίτησή του δεν γνωστοποιεί
το θέμα του.
50. Για το αίτημα του κ.Πεζηρκιαννίδη Παύλου του Χρήστου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου

διμήνου 2011, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα από διαρροή στην παροχή ύδρευσης του
αγροτεμαχίου του στο Ζαχαράτο Κιλκίς, την οποία δεν μπόρεσε να
αντιληφθεί εγκαίρως επειδή δεν ήταν σε εμφανή σημείο και μετά από
υπόδειξη του υδρονομέα ο οποίος τον ειδοποίησε, όταν πέρασε για την
τακτική καταμέτρηση του υδρομέτρου, βρήκε τη διαρροή και την
αποκατάστησε, το Δ.Σ. αποφάσισε 20% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο,
επειδή αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 13ο ΑΠΟΦΑΣΗ  2011.05.09.05.13.42

Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου ( ΟΔΕ) στο
πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(ΑΠΟΦΑΣΗ  2011.05.09.05.13.42)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο τρίτο θέμα της ημερησίας
διάταξης, αναφέρθηκε στην σύσταση ομάδας διαχείρισης έργου για το
Πρόγραμμα Διαύγεια που θα αποτελείται από υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Κιλκίς
που υπηρετούν στον φορέα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Το έργο της
Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο
διαδύκτιο που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση η
λειτουργία του διακτυακού τόπου της ΔΕΥΑ Κιλκίς στον οποίο θα λαμβάνει
χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου
καθώς επίσης η διαβίβαση στο Ε.Τ. όλων των αναγκαίων στοιχείων για
ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης
έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου νόμων, προεδρικών διαταγμάτων,
πράξεων και αποφάσεων σε  τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς
και στα άτομα με αναπηρία και με όλα τα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά
μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και
διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί έντος και
εκτός ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Ορίζει συντονιστή και μέλη της Ο.Δ.Ε. ως εξής:

1. Ηλία Αβραμίδη Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς ως συντονιστή τηλ:
2341029330 email: avramidis@deyak.gr με αναπληρωτή τον Ιωάννη
Παραγιό Προιστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, τηλ: 2341029330
email:paragios@deyak.gr.

2. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, τηλ: 2341029330
email:paragios@deyak.gr.

3. Μιχαήλ Κυριαζίδης Προϊστάμενο Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών
ΔΕΥΑ Κιλκίς, τηλ: 2341029330 email:kiriazidis@deyak.gr

4. Ουρανία Κασκαμανίδου Ταμία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, τηλ: 2341029330
email:kaskamanidou@deyak.gr

Διαγράφηκε: ¶
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ΘΕΜΑ 14ο ΑΠΟΦΑΣΗ  2011.05.09.05.14.43

Ανάθεση μελέτης ΜΠΕ «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια –
καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς»
(ΑΠΟΦΑΣΗ  2011.05.09.05.14.43)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο θέμα της
ημερησίας διάταξης, αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για το έργο «Αποχετευτικά δίκτυα,
αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς»
Σχετική ενημέρωση για την παραπάνω προμήθεια, δόθηκε από τον
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Παραγιό ο οποίος είπε ότι:
Η μελέτη είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με την
γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 2η

Συνεδρίαση Πράξη 10η  εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης προϋπολογισμού
8.758,83 € χωρίς το Φ.Π.Α. με την διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος στ.
του Ν.3316/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3481/2006, άρθρο 5
παράγραφος 4.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1. Την  απευθείας ανάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
«Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν.
Σάντας Δήμου Κιλκίς», στον κ. Βασίλειο Κατσίκη, Γεωλόγο Μελετητή, Α.Μ.
10355, Δ/νση: Πηλέας 6 – Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.038863751.
2. Η τιμή προϋπολογισμού της παραπάνω μελέτης καθορίζεται σε 8.758,83 €
πλέον Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων  61-00-3, με τίτλο:
« Αμοιβές και έξοδα μελετών» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους
2011, όπου υπάρχει ανάλογη πίστωση, η συγκεκριμένη δαπάνη είναι
επιλέξιμη και συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Διαγράφηκε: ¶
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10 Μαίου 2011

Ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς

Τα Μέλη Υπογραφή

Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός
Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός
Σύμβουλος, Μέλος

Ευάγγελος, Μπαλάσκας,
Δήμαρχος Κιλκίς

Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός
Σύμβουλος, Μέλος

Παντελής Μαιδάνογλου,
Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου,
Αναπληρωματικό μέλος,

Ιωάννης Δημητριάδης Εκπρόσωπος
Δημοτών, Μέλος

Παναγιώτης Σιδηρόπουλος,
Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Μέλος

Διαγράφηκε: ¶


