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

 

 

Από το πρακτικό της αριθμό  6/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/04/2014   Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 02/04/2014 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 

2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

4) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

6) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  

8) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 67_2014 

 
Θέματα εργαζομένων   

 
Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το όγδοο θέμα της  ημερήσιας 

διάταξης έθεσε προς συζήτηση τον τίτλο του θέματος.   
 

Ο πρόεδρος του  Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την έγγραφη εξήγηση που δόθηκε και έχει 
ως εξής: 

 
Προς:               ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Κύριε Πρόεδρε σε απάντηση  του από 17-3-2014 έγγραφου σας χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου με Θέμα: 
Κλήση σε απολογία υπαλλήλου έχω να σας εκθέσω τα εξής: 
Με το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ το οποίο σας απέστειλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 19-3-2014 
και προκειμένου να ανταποκριθώ στην εν λόγω κλήση σας με αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών ζήτησα  να 
μου παραδοθεί εντός της ημέρας η απόφαση 52/2014 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς καθώς επίσης και η γραπτή 
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της  ΔΕΥΑΚ όπου να φαίνεται η ακριβής  ημερομηνία σύνταξης του απαραιτήτου 
σχετικού απαραίτητου εγγράφου με το πρωτόκολλο της υπηρεσίας, στο οποίο περιγράφει το συμβάν . Παρόλα 
αυτά ποτέ δεν μου παραδόθηκαν τα εν λόγω έγγραφα και επομένως συντάσσω την εν λόγω απολογία εν πλήρη 
αγνοία για το γεγονός αυτό βεβαίως τονίζω ότι εσείς δεν φέρεται καμία ευθύνη. 
 

Την Τετάρτη  12 Μαρτίου 2014 το πρωί, πήγα στον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς Κ. Ηλία Αβραμίδη, 
στο γραφείο του, εκεί συνάντησα του συναδέλφους μηχανικούς  Κ. Νικόλαο Αποστολίδη ΔΕΥΑ Κιλκίς και 
Γεώργιο Χανοζίδη από το Δήμο Κιλκίς για ενημέρωση για υπηρεσιακά θέματα και ειδικότερα για την εξέλιξη 
της κατακύρωσης της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013»  στην εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με συνολική οικονομική 
προσφορά 61905,90 € με το Φ.Π.Α., απόφαση : 105/2013. 
 
Κατά την ενημέρωση για τον έλεγχο νομιμότητας και της καταγγελίας στην εν λόγω απόφαση του Δ.Σ. 
ΔΕΥΑ Κιλκίς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Ν. Κιλκίς και ειδικότερα από την προϊσταμένη Κα. 
Χονδροπούλου Ελένη ανέφερα ότι κατόπιν πολλών τηλεφωνικών μου επικοινωνιών με την προϊσταμένη 
τελικά υπογράφηκε η νομιμότητα της πράξης και η καταγγελία από την εταιρεία CAPRARI τέθηκε στο 
αρχείο.  
Για την αλήθεια των  παραπάνω επικαλούμαι την μαρτυρία της  Κας. Χονδροπούλου η οποία σίγουρα θα 
επιβεβαιώσει ότι πολλές φορές συνεργάστηκα μαζί της για να αποφανθεί θετικά ως προς την εν λόγω 
απόφαση, οτιδήποτε άλλο αποτελεί ψεύδος και προσβολή της προσωπικότητας μου.   
Στην συνέχεια ενημέρωσα τον Γενικό Διευθυντή για την ένταξη των ΔΕΥΑ στο Ε.Π.Π. και για τις σχετικές 
ενημερώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. 
Στο σημείο αυτό ο Γενικός Διευθυντής αντέδρασε έντονα λέγοντας σε μένα " τι θέλεις να φας καμία μ.....", 
στο σημείο αυτό και πριν τελειώσει την φράση του εγώ παρεξηγώντας την  και καταλαβαίνοντας ότι εννοεί 
"μίζα" (εκεί με παράπεμψε αυτόματα ο εγκέφαλος μου με την φράση θέλεις να φας...), θίχτηκε έντονα η 
αξιοπρέπεια μου και ανέβασα τον τόνο της φωνής μου και του ζητούσα να επαναλάβει " τι είπες", γιατί μου 
ήταν αδιανόητο σε μία ενημέρωση και μετά την διαδρομή μου και τους αγώνες  για την ΔΕΥΑ  ο Κος. Ηλίας 
Αβραμίδης να με απειλεί με μηνύσεις μέσω του Κ. Αιβαζίδη. 
 Όπως γνωρίζεται αυτή την περίοδο έχω μηνυθεί από τον Τσιτουρίδη γιατί ανάλαβα την ευθύνη 
υπεράσπισης αυτοβούλως του Κου. Ηλία  Αβραμίδη  γιατί αφενός σέβομαι και εκτιμώ τον ίδιο αλλά και την 
ιδιότητα του ως Γενικού Διευθυντή άλλωστε όπως είμαι σίγουρος ότι θα επιβεβαιώσει  και ο ίδιος πολλές 
φορές στο παρελθόν του είπα: " εγώ θα σε αθωώσω". 
Δεν τον εξύβρισα δεν τον συκοφάντησα και δεν είχα καμία πρόθεση να του προκαλέσω καμία βλάβη. 
Μόλις ο συνάδελφος Νικόλαος Αποστολίδης που ήταν παρών , διευκρίνισε ότι ο  Γενικός Διευθυντής είπε  
μήνυση και όχι μίζα αυτόματα "πάγωσα" για το λάθος μου και του ζήτησα συγνώμη για πάνω από τρείς 
συνεχόμενες φορές. 
 
Ωστόσο η έκφραση " τι θέλεις να φας καμία μήνυση από τον Αιβαζίδη" παραμένει απειλεί προς το 
πρόσωπο μου και δεν γνωρίζω την σκοπιμότητα της έκφρασης. 
Τον  Κ. Ηλία  Αβραμίδη  με την ιδιότητα του ως Γενικού Διευθυντή όπως γνωρίζει και ο ίδιος μετά την 
δεκαεννιάχρονη  συνεργασία μας τον εκτιμώ ως άτομο και ως θεσμό και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι 
δεν ποτέ δεν εφάρμοσα ότι προβλέπεται στον Ε.Κ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς και τις εντολές του. 
 

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 

Κρίνει τις εξηγήσεις επαρκείς και θεωρεί το θέμα λήξαν. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 67/2014 

 
 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ             
                                                                        της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 
 
 
 

              Τσαντάκης Δημήτριος  
Εντεταλμένος Δημοτικός  

Σύμβουλος Κιλκίς 

 


