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Από το πρακτικό της αριθµό  2/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 13/01/2014   Ηµέρα: ∆ευτέρα   Ώρα: 10:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ηµεροµηνία: 08/01/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Παναγιώτης Καπασακαλίδης, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Συλλόγου 

εργαζοµένων, Μέλος 
4)  Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος 
6) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  
7) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 

 
 
Θέµα: 1Ο - Απόφαση 3/2014 
 
Καταλληλότητα πόσιµου νερού. 
 
 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το δεύτερο θέµα  της  
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος.  
 

Ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς κ. Ηλία Αβραµίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του ∆.Σ. τις χηµικές αναλύσεις 
που δείχνουν επιµόλυνση από αρσενικό. Στη συνέχεια ο Α. Πρόεδρος έλαβε το 
λόγο και είπε τα εξής: 

Σε χηµικές αναλύσεις του πόσιµου νερού που διενεργεί η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. σε συνεργασία µε 
επίσηµο φορέα στα διάφορα σηµεία του ∆ήµου Κιλκίς διαπιστώθηκε προς το τέλος του 
∆εκεµβρίου 2013, ότι σε γεωτρήσεις της περιοχής Τερπύλλου και ∆ίβουνου υπάρχει µικρή 
αύξηση αρσενικού. Για το λόγο αυτό συγκλήθηκε άµεσα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την 
λήψη µέτρων. 

ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΟΛΚ8-68Ρ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ: 
 
 
• Επιτόπια ενηµέρωση των κατοίκων των οικισµών αυτών από στελέχη της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. και 
του ∆ήµου Κιλκίς. 
• Περαιτέρω ∆ιερεύνηση – Επανέλεγχο του νερού µε την συνεργασία του πιστοποιηµένου 
φορέα και στενή παρακολούθησης της κατάστασης. 
• Ανάµειξη του νερού των γεωτρήσεων µε αυξηµένο Αρσενικό µε το νερό γεωτρήσεων 
κανονικής στάθµης Αρσενικού. 
• ∆ιακοπή τροφοδοσίας των χωριών αυτών µε νερό από τις γεωτρήσεις που έχουν 
αυξηµένο όριο Αρσενικό, σε περίπτωση επιδείνωσης του ζητήµατος.  
• ∆ιάνοιξη νέων γεωτρήσεων και χρηµατοδότηση αυτού από Ευρωπαϊκούς πόρους. 
• Ενεργοποίηση άλλων υπηρεσιών αρµοδιότητας υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος 
για την λήψη των δικών τους µέτρων προς όφελος των κατοίκων και του υδροφόρου 
ορίζοντα. 
• Εγκατάσταση φίλτρων η άλλων συστηµάτων καθαρισµού του πόσιµου νερού των 
περιοχών αυτών από Αρσενικό.  
• Μελέτη νέων πηγών για κατασκευή άλλων εγκαταστάσεων – ταµιευτήρων για την 
επάρκεια του ύδατος σε ορίζοντα δεκαετίας. 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη :      

                                                                                                                                                

Αποφάσισε και εγκρίνει  
 
 

Τα παραπάνω µέτρα και οι εργαζόµενοι της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. (Γενικός ∆ιευθυντής, Μηχανικοί, 
Χηµικοί, Συνεργεία) να συντονιστούν και να δροµολογήσουν άµεσα την υλοποίησή τους. 
Ανάλογα µέτρα θα υλοποιούνται και σε όποια άλλη ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου 
παρουσιαστεί αντίστοιχο ή παρόµοιο ζήτηµα καταλληλότητας νερού. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 3/2014 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ακριβές απόσπασµα 
Ο A. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

 
Τσαντάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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