
 
 
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  12/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 12/06/2018 Ημέρα: Σξίηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 08/06/2018 
 

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) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 
ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 12-201/12-6-2018 - ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγκριζη πρωηοκόλλοσ οριζηικής παραλαβής ηης σπηρεζίας με ηίηλο: «Τπηρεζίες 
μέζω διαδικησακής εθαρμογής». 
   
Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΕΜΠΣΟ ζέκα ΕΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ζέκα έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Σα κέιε ηνπ Δ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θα Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Πξντζηακέλε Δ.Τ. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ε έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Τπεξεζίεο κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο»: 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Δ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ,  

 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ηνλ ιόγν όηη, ελώ ην ζέκα ηέζεθε εθηόο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο παξνύζαο 

ππεξεζίαο, δελ παξνπζηάζηεθε ζρεηηθό πξσηόθνιιν θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 12-201/12-6-2018 - ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 
ΔΙΑΣΑΞΗ. 

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 Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  


