
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο πρακηικό ηης με αριθμό 24/2018 σνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού  

σμβοσλίοσ ηης Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Κιλκίς. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 08/11/2018 Ημέρα: ΠέκπηεΏρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 02/11/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα πένηε(5) 

 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 24-353/08-11-2018 

σμμεηοτή ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς ζηην Περιθερειακή ζσνάνηηζη ηων ΔΕΤΑ Κενηρικής 

Μακεδονίας για ηο ολοκληρομένο Πληροθοριακό ύζηημα ηης ΕΔΕΤΑ ποσ θα 
πραμαηοποιηθεί ζηις 16/11/2018. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, Αβξακίδε 
Ηιία, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Δ.. ην αίηεκα γηα ζπκκεηνρή ζηειερώλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
ζηελ Πεξηθεξεηαθή ζπλάληεζε ησλ ΔΕΤΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα ην νινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο ΕΔΕΤΑ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16/11/2018, πνπ έρεη σο 
εμήο: 

 
 

Προσ Δ.Ε.Υ.Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ, 
  

Όπωσ γνωρίηετε θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζχει αναπτφξει Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν 
Ποιότητα Νεροφ και την Συγκριτική Αξιολόγηςη των Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο βρίςκεται ςε 
παραγωγικι λειτουργία. Στο Υποςφςτθμα για τθν Ποιότθτα Νεροφ ζχουν ςυνδεκεί και 
ςυμμετζχουν 95 Δ.Ε.Υ.Α. και θ Ε.Υ.Α.Θ., ενώ ςτο Υποςφςτθμα για τθν Συγκριτικι Αξιολόγθςθ 
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των Δ.Ε.Υ.Α. 29 Δ.Ε.Υ.Α. από τισ οποίεσ ςτην Κεντρική Μακεδονία μόνο 3 (Αλμωπίασ, 
Πυλαίασ – Χορτιάτη,  Σερρών). Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κεωρώντασ ότι ο αρικμόσ των Δ.Ε.Υ.Α. που 
ςυμμετζχουν ςτο Υποςφςτθμα για τθν Συγκριτικι Αξιολόγθςθ είναι πολφ μικρόσ και κα πρζπει 
να αυξθκεί, ζχει ενςωματώςει ςτον ετιςιο προγραμματιςμό τθσ που εγκρίκθκε από τουσ 
εκπροςώπουσ των μελών τθσ που ιταν παρόντεσ ςτθν 29θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ςτθ 
Βζροια (1/6/2018), τθ διοργάνωςθ Περιφερειακών ςυναντιςεων ώςτε να δοκεί θ ευκαιρία 
ςτα ςτελζχθ των Δ.Ε.Υ.Α. να ενθμερωκοφν πλθρζςτερα για το Πλθροφοριακό τθσ Σφςτθμα και 
κυρίωσ για τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Ταυτόχρονα, κα γίνει ενθμζρωςθ και για το νζο 
κεςμικό πλαίςιο για τισ Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ και τισ δυνατότθτεσ που παρζχει ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. 
για τθν μείωςθ του ενεργειακοφ τουσ κόςτουσ. 

  

Με βάςθ τα παραπάνω θ τζταρτθ Περιφερειακι ςυνάντθςθ κα αφορά ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ και κα πραγματοποιθκεί ςτο Πανόραμα Θεςςαλονίκθσ με τθν οργανωτικι 
υποςτιριξθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίασ - Χορτιάτθ, ςτο Αμφικζατρο "Σταφροσ Κουγιουμτηισ", 
(Δθμαρχείο Πυλαίασ-Χορτιάτθ, Απ. Σαμανίδθ 21, Πανόραμα Θεςςαλονίκθσ), τθν Παραςκευή 
16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.30. Στθ ςυνάντθςθ καλοφνται να πάρουν μζροσ οι Γενικοί 
Διευκυντζσ των Δ.Ε.Υ.Α. και τεχνικά και οικονομικά ςτελζχθ, τα οποία ενδεχομζνωσ κα 
εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ. Παράλλθλα, ςτθν ςυνάντθςθ κα 
μάσ δοκεί θ ευκαιρία να ςυηθτιςουμε και άλλα κζματα που απαςχολοφν τισ Δ.Ε.Υ.Α. 

  

Για οργανωτικοφσ λόγουσ, παρακαλοφμε να μάσ ενθμερώςετε θλεκτρονικά (info@edeya.gr) 
για τθ ςυμμετοχι ςασ μζχρι την Παραςκευή 9/11/2018.  
  

 

 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε:  

 
 Σελ αλσηέξσ Πξόζθιεζε 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 

 Σελ ζπκκεηνρή ζηειερώλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο ζηελ Πεξηθεξεηαθή ζπλάληεζε ησλ ΔΕΤΑ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα ην νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο ΕΔΕΤΑ, πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 16 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 10.30 ζην Ακθηζέαηξν 
"ηαύξνο Κνπγηνπκηδήο", (Δεκαξρείν Ππιαίαο-Υνξηηάηε, Απ. ακαλίδε 21, Παλόξακα 

Θεζζαινλίθεο). 
 

 πκκεηέρνληεο ηνπ αλσηέξσ Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη νη: 
 

1. Παξαγηόο Ισάλλεο  

2. Κνπξηίδνπ νθία 
3. Απνζηνιίεο Νηθόιανο 

 

 Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο απηήο λα θαηαζέζνπλ ζηελ ΔΕΤΑ  Κηιθίο  ηα ζπκπεξάζκαηα 
ηνπο. 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-353/08-11-2018. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
 

Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Δήκαξρνο Κηιθίο 

 

 

 

 

 


