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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 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  18/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 07/08/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 03/08/2018 

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

παξόληα έξι(6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

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

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Κπξηαθίδεο Υξηζηόθνξνο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
 
ΘΕΜΑ 10ο - Απόθαζη 18-266.1/07-08-2018 
 
Αιηήμαηα  δημοηών. 
 
 
Αίηημα  δημοηών Διαμεπίζμαηορ Κπηζηώνηρ. 

Η  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ πξόεδξν ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο ε νπνία έζεζε 
ππόςε ηνπ Δ.. πξνο ελεκέξσζε ην αίηεκα δεκνηώλ ηνπ Δηακεξίζκαηνο Κξεζηώλεο κε ΑΠ: 

2481/30-07-2018 πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ηελ πεξηνρή Κατλάθη ππάξρεη πνιιά ρξόληα θπζηθή πεγή λεξνύ, όπνπ ην λεξό ηεο νπνίαο 

θαηαιήγεη ζε ηζηκεληέληεο ππόγεηεο δεμακελέο ρσξεηηθόηεηαο πεξίπνπ δέθα (10) θπβηθώλ 
κέηξσλ θαη ζε γνύξλα πνηίζκαηνο. Η ρξήζε ηνπ λεξνύ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηώλ 
ηεο πεξηνρήο.  

 
Σα δέθα (10) απηά θπβηθά κέηξα πνπ ζπζζσξεύνληαη ζηηο δεμακελέο δελ επαξθνύλ λα 

θαιύςνπλ επαξθώο ηηο αλάγθεο, νη νπνίεο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο είλαη ππεξβνιηθά 
απμεκέλεο, ελώ ζε πεξίπησζε κε ρξήζεο λεξνύ, ππεξρεηιίδεη. 
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ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ επηζπκνύλ λα επεθηείλνπλ κε ηελ επίβιεςε ηεο Επηρείξεζεο ηελ 
ρσξεηηθόηεηα ησλ δεμακελώλ, θαζώο θαη όπνην θόζηνο πξνθύςεη λα θαιπθζεί από ηνπο 

ηδίνπο.  
 

 
 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε 

ηεο πξνέδξνπ:  
 

 
Αποθάζιζε ομόθωνα και 

 

 
 

 Εγθξίλεη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε. 
 Σν ζέκα λα επαλέιζεη ζε επόκελν Δ.. 

 

 
 

 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 18-266.1/07-08-2018 
 
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 Ελένη  

 
 


