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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 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού  
ςμβοςλίος ηηρ Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 16/10/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 12/10/2018 

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

παξόληα έξι (6) 
 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 

2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 

 
ΘΔΜΑ 9ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-341/16.10.2018 
 
Αίηημα ηηρ ανάδοσος εηαιπίαρ «ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ηος έπγος 
«ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Γ. ΝΔΑ ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» για 
διεκπεπαίωζη διοικηηικών διαδικαζιών. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ην κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3470/4-10-2018 αίηεκα 
ηεο αλάδνρνπ εηαηξίαο «ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ηνπ έξγνπ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Γ. ΝΔΑ ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» γηα δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ, πνπ έρεη σο εμήο:  

 

ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Δ. ΝΕΑ ΑΝΣΑ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 

ΘΕΜΑ: Απασχόληση υπαλλήλου στη Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς  

   
Όπωσ γνωρίηετε με τθν Αρ. Πρωτ. 2456/6-8-2015 Σφμβαςθ θ εταιρία μασ ανζλαβε τθν εκτζλεςθ του ζργου 
«Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Τ.Δ. Νζασ Σάντασ Διμου Κιλκίσ». Η παραπάνω ςφμβαςθ, πζραν τθσ 
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καταςκευισ του ζργου και τθσ εξάμθνθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, περιλαμβάνει και κανονικι λειτουργία 
τθσ εγκατάςταςθσ για διάςτθμα είκοςι τεςςάρων μθνϊν. 
Για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα παρακαλοφςαμε όπωσ επιτρζψετε θ  
υπάλλθλοσ τθσ εταιρία μασ Ιωάννα Σαράφθ να εργάηεται ςτο κτίριο διοικθτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. 
Κιλκίσ ϊςτε να εκτελεί τισ ανατεκειμζνεσ ςε αυτι εργαςίεσ ζχοντασ άμεςθ πρόςβαςθ ςτα απαραίτθτα 
ςτοιχεία και ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

 
 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2456/6-08-2015 ύκβαζε κεηαμύ ηεο αλαδόρνπ Δηαηξίαο 

«ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» θαη ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο,    

 Σελ αλσηέξσ αίηεζε ηεο Δηαηξίαο «ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ», 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα  

 
 

 Σελ εθηέιεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ εξγαζηώλ ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο «ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» από ηελ ππάιιειν ηεο εηαηξίαο Ισάλλα αξάθε έρνληαο άκεζε 

πξόζβαζε ζηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.  

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-341/16.10.2018. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 
 

Ο Πξόεδξνο Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

 
Γεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Γήκαξρνο Κηιθίο  
 
 


