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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  1/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 12/01/2017 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 05/01/2017 
 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα ηέζζερις (4) 
 

1) Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία,  Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

1) Ισάλλεο ηζκαλίδεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 

2) Παλαγηώηεο Καιηζίδεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
3) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 1-13/12.1.2017 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Εηήζια ζσνδρομή ένησποσ και ηλεκηρονικού ηύποσ. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ΕΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν θαη 
Εθπξόζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ εηήζηα 

ζπλδξνκή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έχει ως 
εξής : 

Η εηήζηα ζπλδξνκή ηνπηθνύ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

Επηρείξεζε γηα ηνλ ιόγν όηη θηινμελεί δειηία ηύπνπ ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε 
θαηαλαισηώλ. Επίζεο ν ειεθηξνληθόο  ηύπνο ππνζθειίδεη ζηαδηαθά ζηελ ελεκέξσζε ηνλ 
έληππν, εηδηθά ζηηο κηθξέο ειηθίεο πνπ είλαη πην εμνηθεησκέλεο κε ην δηαδίθηπν.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα ζπλδξνκήο έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ 
ηύπνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε εγγξαθή σο ζπλδξνκεηή ηεο επηρείξεζεο γηα ην έηνο 2016 
ζηα παξαθάησ ηνπηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα: 
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ΕΝΣΤΠΟ ΣΤΠΟ : 

1. Ημερήζιος ένησπος ηοπικός Τύπος : Μαρεηήο, Εηδήζεηο 

 
2. Εβδομαδιαίος ένησπος ηοπικός Τύπος : Μαρεηήο, Εηδήζεηο, Πξώηε ειίδα 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ηοπικός ΣΤΠΟ : 

1. Ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα gnomikilkis.gr - (http://gnomikilkis.blogspot.gr/), 

2. Ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα maxitis.gr – (http://maxitis.gr/(http://maxitis.gr/), 
3. Ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα proti-selida.gr (http://www.proti-selida.gr/) 

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

 Σελ ζπλδξνκή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ σο εμήο: 

ΕΝΣΤΠΟ ΣΤΠΟ : Σιμή ζσνδρομής 150,00€ 

3. Ημερήζιος ένησπος ηοπικός Τύπος : Μαρεηήο, Εηδήζεηο 

 
4. Εβδομαδιαίος ένησπος ηοπικός Τύπος : Μαρεηήο, Εηδήζεηο, Πξώηε ειίδα 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ηοπικός ΣΤΠΟ : Σιμή ζσνδρομής 100,00€ 

4. Ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα gnomikilkis.gr - (http://gnomikilkis.blogspot.gr/), 

5. Ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα maxitis.gr – (http://maxitis.gr/(http://maxitis.gr/), 
6. Ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα proti-selida.gr (http://www.proti-selida.gr/) 

 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό:1-13/12.1.2017–ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

 

 
 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 

 
Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Δήκαξρνο Κηιθίο 
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