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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 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 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 13ο- Απόθαζη1-20/16.1.2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Αγοπαπωληζίερ αγποηεμασίων λόγω ύπαπξηρ εγκαηαζηάζεων ηηρ ΔΕΤΑ Κιλκίρ 

(ΕΕΛ Κπηζηώνηρ, ΕΕΛ Ν. άνηαρ) 

Η  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ 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 ηνλ Γ. Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θ. Αβξακίδε 
Ηιία, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηηο αγνξαπσιεζίεο αγξνηεκαρίσλ ιόγσ ύπαξμεο 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο (ΕΕΛ Κξεζηώλεο, ΕΕΛ Ν. άληαο ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 
Γηα ηελ αγνξά αγξνηεκαρίνπ εθαξκόδεηαη ν λόκνο 1069/80. Όηη δελ θαιύπηεηαη από ηνλ λόκν 
απηό ηζρύεη ν ΔΚΚ. 
 
Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αγνξά είλαη ε εμήο:  
 
1. Απόθαζε πξνέδξνπ γηα νξηζκό εθηηκεηηθήο επηηξνπήο άξζξνπ 186 παξ. 5 ηνπ λόκνπ λ 
3463/2006. 
2. ύληαμε έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ αθηλήηνπ από επηηξνπή 
3. Καηάζεζε γξαπηήο πξνζθνξά από ηνλ ηδηνθηήηε 
4. Απόθαζε Δ πνπ ζα ην θξίλεη ην αθίλεην σο ην κόλν θαηάιιειν, ζα θαζνξίδεη ηελ αθξηβή ηνπ 
ζέζε θαη ηελ έθηαζή ηνπ, ζα δεζκεύεη θαη ςεθίδεη ηελ πίζησζε θαη ζα εμνπζηνδνηεί ηνλ πξόεδξν 
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ. 
 
Η απόθαζε πξέπεη λα πεξάζεη κε πιεηνςεθία 2/3 ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ. (5 κέιε από ηα 7). 
 
Η ηζρύνπζα λνκνζεζία είλαη:  
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1. Σα άξζξα 191 θαη 186 ηνπ Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) θαη  
2. Σν άξζξν 1 ηνπ Ν. 1069/80 πνπ ιέεη όηη «δηέπνληαη από ηνπο θαλόλεο ηεο ηδησηηθήο 
νηθνλνκίαο, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά από άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ 
Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87)». 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αγνξάο ησλ αλσηέξσ αγξνηεκαρίσλ. 
  
Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

Να πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία αγνξάο ησλ αγξνηεκαρίσλ, ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη παξαπάλσ. 

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 1-19/12.01.2017 – 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  
Απσιηέκηων Μησανικόρ 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 
 


