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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  1/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 16/01/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 09/01/2018 

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

παξόληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

ΑΠΟΝΣΔ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
2) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 
ΘΔΜΑ 7ο - Απόθαζη 1-14/16-1-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Τπεπωπίερ Σεσνικήρ και Γιοικηηικήρ Τπηπεζίαρ Α’ και Β’ εξαμήνος 2018. 

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Δ δέρνληαη ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γ. Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θ. 
Αβξακίδε Ηιία, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.., ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη 
σο εμήο: 

Η ΔΕΤΑ Κηιθίο έρεη ηελ κέξηκλα ηεο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο όινπ ηνπ δήκνπ Κηιθίο. Οη 
εγθαηαζηάζεηο ηεο είλαη δηάζπαξηεο θαη ιεηηνπξγνύλ επί εηθνζηηεηξαώξνπ βάζεσο κε απνηέιεζκα 
λα παξνπζηάδνληαη αλά πάζα ζηηγκή πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ άκεζα γηα λα 

ππάξρεη νκαιή ηξνθνδνζία κε λεξό. 

Είλαη ίζσο ε πην αληηπξνζσπεπηηθή πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ νη ππεξσξίεο είλαη αλαγθαίεο, 
επεηδή ηα αίηηα πξόθιεζεο ιεηςπδξίαο δελ κπνξεί λα πξνβιεθηνύλ (ζξαύζε αγσγώλ, 

θαηαζηξνθή αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, ζενκελία θιπ). 

Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί ην πξόγξακκα ππεξσξηώλ γηα λα ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα θηλεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο θαηά ηηο ώεο πνπ δελ 

εξγάδνληαη. 
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Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην Ν. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Σν πξόγξακκα ππεξσξηώλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ  απξόβιεπησλ 
θαη επεηγνπζώλ εξγαζηώλ (δηαξξνέο, απνθαηαζηάζεηο ιεηςπδξίαο, επεκβάζεηο ιόγσ 
ζενκεληώλ θιπ)  εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο. 

 Σελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ κε ηελ ππνβνιή όισλ ησλ απαξαηηήησλ εγγξάθσλ 
γηα έγθξηζε ησλ ππεξσξηώλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 1-14/16-1-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  
Απσιηέκηων Μησανικόρ 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


