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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  1/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 16/01/2018 Ημέρα: Σξίηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 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  

ΑΠΟΝΣΕ 

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

 

ΘΕΜΑ 10ο- Απόθαζη1-17/16.1.2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Διερεύνηζη εναλλακηικών παροτών ρεύμαηος ενέργειας. 

 
Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΚΑΣΟ ζέκα ΕΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σα κέιε ηνπ Δ ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ πξόεδν ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θ. Ειέλε 

Αλαζηαζηάδνπ, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ δηεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ παξνρώλ ξεύκαηνο 
ελέξγεηαο., ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Πξνζέγγηζαλ ηε ΔΕΤΑ Κηιθίο ηειεθσληθά ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

δηεξεύλεζε δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο κε ηε ΔΕΤΑ Κηιθίο. 

Επεηδή ε ΔΕΤΑ Κηιθίο δηαζέηεη πάλσ από 200 ζπλδέζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εγθαηαζηάζεσλ 
ηζρύνο (αληιηνζηάζηα, βηνινγηθνί θιπ), θαη ε θαηαλάισζε ξεύκαηνο είλαη ην 45% ησλ δαπαλώλ 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ε απόθαζε αιιαγήο παξόρνπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, κηα κηθξή κείσζε ηεο ηηκήο ηεο θηινβαηώξαο εμνηθνλνκεί ζεκαληηθά 

πνζά.  

Επνκέλσο, ρξεηάδεηαη δηεξεύλεζε ε εύξεζε ηεο βέιηηζηεο ιύζεο γηα ηε ΔΕΤΑ Κηιθίο. 

Επεηδή θάζε ελαιιαθηηθόο πάξνρνο δεηά ζηνηρεία θαηαλαιώζεσλ θαη άιια κε επαίζζεηα 
δεδνκέλα γηα λα θαηαζέζεη πξόηαζε, ε ΔΕΤΑ Κηιθίο ζα παξέρεη ηα ζηνηρεία απηά, κεζσ ηνπ 

Γεληθνύ Δηεπζπληή. 
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Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

Να δηεξεπλεζεί ην δήηεκα. 

Να δίδνληαη πιεξνθνξίεο θαηαλαιώζεσλ θαη κε επαίζζεηα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο κόλν 

κέζσ ηνπ Γεληθνύ Δηεπζπληή. 

Να επαλέιζεη ην ζέκα ζε επόκελν Δ, όηαλ ζα ππάξρνπλ πην ιεπηνκεξή δεδνκέλα. 

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 1-17/12.01.2017 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 
ΔΙΑΣΑΞΗ. 

 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο θαη εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε 

ζπλεδξίαζε. 

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

 

 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  
Αρτιηέκηων Μητανικός 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


