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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθµό 14/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014   Ηµέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 30/09/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Σισµανίδης ∆ηµήτριος , ∆ήµαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 
2) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
3) Τσαντάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος 
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών Κιλκίς, Μέλος, 
6) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, µέλος 

 

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2014 
 
 
Εξουσιοδότηση διαχείρισης προγραµµάτων ΑΜΕΑ και ΛΑΕΚ 55-64 και µαθητείας στον 
ΟΑΕ∆ Κιλκίς και κατάθεσης εισφορών και λοιπών δικαιολογητικών στο ΙΚΑ. 
 
 
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΤΡΙΤΟ θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον τίτλο του θέµατος.  
 
Ο Γ. ∆ιευθυντής της επιχείρησης Ηλίας Αβραµίδης, που συµµετέχει µε δικαίωµα γνώµης στο 
∆.Σ. έθεσε υπόψη των µελών, την εισήγηση της κ. Κασκαµανίδου Ουρανίας, Οικονοµολόγο 
της  ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  για την εξουσιοδότηση διαχείρισης προγραµµάτων ΑΜΕΑ και ΛΑΕΚ 55-64 
και µαθητείας στον ΟΑΕ∆ Κιλκίς και κατάθεσης εισφορών και λοιπών δικαιολογητικών στο ΙΚΑ 
που έχει ως εξής : 

 

ΘΕΜΑ: " Εξουσιοδότηση για την εξυπηρέτηση αναγκών της υπηρεσίας µας στον ΟΑΕ∆, ΙΚΑ, ΚΕΤΕΚ 
ΜΑΘΗΤΕΊΑΣ ( ΕΠΑΣ) ''. 

ΑΔΑ: 6ΥΞΧΟΛΚ8-Γ34
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    Η ∆ΕΥΑ Κιλκίς καταθέτει προγράµµατα επιχορήγησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απασχόληση ανέργων 55-64 
ετών, για την απασχόληση Ατόµων µε  Αναπηρίες (Α.µε.Α.) και απασχόληση µαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Κιλκίς και 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. 
Η κατάθεση των προγραµµάτων πραγµατοποιείται κάθε µήνα και απαιτείται πέραν των άλλων δικαιολογητικών και η 
εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Κιλκίς.  
Για τη λειτουργικότητα και τη διευκόλυνση των εργασιών , µε απόφαση του ∆Σ θα πρέπει να δοθεί εξουσιοδότηση 
στην εργαζόµενη της επιχείρησης Κασκαµανίδου Ουρανία , υπεύθυνη µισθοδοσίας ,να καταθέτει τις αιτήσεις των 
προγραµµάτων του ΟΑΕ∆,  ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ καθώς επίσης να προσκοµίζει και τα δικαιολογητικά που αφορούν το 
ΙΚΑ . 
   
 

Το ∆.Σ. αφού µελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική 
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-
95) 

 
Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 

 
• ∆έχεται την εισήγηση της κ. Κασκαµανίδου Ουρανίας. 
• Εξουσιοδοτεί την κ. Κασκαµανίδου Ουρανία, Οικονοµολόγο της  ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  ως προς την 

διαχείριση προγραµµάτων (κατάθεση δικαιολογητικών) ΑΜΕΑ και ΛΑΕΚ 55-64 και 
µαθητείας στον ΟΑΕ∆ Κιλκίς και κατάθεση εισφορών και λοιπών δικαιολογητικών στο ΙΚΑ. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 135/2014. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

∆ηµήτριος Σισµανίδης 
∆ήµαρχος Κιλκίς 

 

ΑΔΑ: 6ΥΞΧΟΛΚ8-Γ34
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