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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

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  6/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 20/04/2017 Ημέπα: Πέκπηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομενία: 13/04/2017 

 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι (6) 

 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

4) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
5) Καξακπίδεο Βαζίιεηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο 
6) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΔΜΑ 9Ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-92/20-04-2017 

Αίηεμα για παπασώπεζε από ηον Γήμο Κιλκίρ, ηος κηιπίος πος βπίζκεηαι ζηο πάπκο 
ηερ οδού Βενιδέλος για μεηεγκαηάζηαζε ηος  Σαμείος ηερ ΓΔΤΑ Κιλκίρ, 

 

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΝΑΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Πξόεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θα 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ην αίηεκα γηα δσξεάλ παξαρώξεζε θαηά 
ρξήζε από ηνλ Γήκν Κηιθίο ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πάξθν ηεο νδνύ Βεληδέινπ  εκβαδνύ  

170 η.κ. πεξίπνπ. 

Δθόζνλ εγθξηζεί ην αίηεκα, ζα κεηεγθαηαζηαζεί ην ηακείν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, από ην παιηό 
δεκαξρείν ηνπ νπνίνπ ν ρώξνο δελ επαξθεί γηα ηελ αλακνλή ησλ δεκνηώλ.  

Μεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζε ζην λέν θηίξην, ν ρώξνο ηνπ παιαηνύ ηακείνπ ζα επηζηξαθεί ζην 

δήκν Κηιθίο πνπ είλαη ν λόκηκνο ηδηνθηήηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη επεηδή ζηνλ ρώξν απηό εγθαηαζηάζεθε ν εμνπιηζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πάξθνπ, νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζα έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε γηα λα εθηεινύλ ηηο 
αλαγθαίεο εξγαζίεο. 
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Σέινο, νη ηνπαιέηεο ζα δηαηίζεληαη θαη γηα δεκόζηα ρξήζε θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ηακείνπ. 

Η  ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα  αλαιάβεη όιε ηε δαπάλε δηακόξθσζεο θαη εμνπιηζκνύ ηνπ λένπ ηακείνπ. 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

Να ππνβιεζεί αίηεκα γηα δσξεάλ παξαρώξεζε γηα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην πάξθν 
ηεο νδνύ Βεληδέινπ,  εκβαδνύ  170 η.κ.  πεξίπνπ γηα κεηαγθαηάζηαζε ηνπ ηακείνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο από ην παιαηό δεκαξρείν.  

Μεηά ηελ κεηεγθαηάζηαζε ζην λέν θηίξην, ν ρώξνο ηνπ παιαηνύ ηακείνπ ζα επηζηξαθεί ζην 
δήκν Κηιθίο πνπ είλαη ν λόκηκνο ηδηνθηήηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηνλ ίδην ρώξν ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ 
δήκνπ, επεηδή εθεί εγθαηαζηάζεθε ν εμνπιηζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη επεηδή ζηνλ ρώξν απηό εγθαηαζηάζεθε ν εμνπιηζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πάξθνπ, νη ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζα έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε γηα λα εθηεινύλ ηηο 
αλαγθαίεο εξγαζίεο. 

Σέινο, νη ηνπαιέηεο ζα δηαηίζεληαη θαη γηα δεκόζηα ρξήζε θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηακείνπ. 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 6-92/20-04-2017. 

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 Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

 

Αναζηαζιάδος Δλένε  
Απσιηέκηων Μεσανικόρ 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


