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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  13/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 26/06/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 20/06/2018 
 
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) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 
7) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 13-217/26-6-2018 –ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Θέμαηα επγαζομένων. (Απόθαζη 12-203/12-6-2018  - Θέμα 7 εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ηηρ 12/2018 
ζςνεδπίαζηρ). 

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΡΩΣΟ 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 Αβξακίδε Ηιία Γ.Δ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δ..  ηελ εηζήγεζε  πνπ απνηππώλεηαη ζηελ 12-203/12-6-2018 απόθαζε ηνπ Δ ηεο ΔΕΤΑ 
Κηιθίο, ηεο νπνίαο ζπλέρεηα απνηειεί ε παξνύζα απόθαζε. 
 
ην Δ..  παξνπζηάζηεθε ε αλαθνξά πξνο ην Δ.. ηνπ Παξαγηνύ  Ισάλλε ν νπνίνο αλέθεξε θαηαξρήλ όηη ην 
ζέκα δελ έπξεπε λα έιζεη σο πξν εκεξεζίαο γηαηί είρε ηεζεί ζην πξνεγνύκελν ζπκβνύιην σο πξν 
εκεξεζίαο θαη επνκέλσο ε πξόεδξνο είρε ππνρξέσζε λα ζέζε ην ζέκα εληόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
ΕΝΣΑΗ ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΕΩ Γ.Δ. 
Πξνο : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
Κύξηνη ζην Δ.. ζηηο 29/05/2018 θαηά ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζεζε πξόηαζεο ζην πξόγξακκα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι ηνπ ΤΠΕ ζπδεηήζεθε ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξόηαζεο γηα ηελ απνρέηεπζε ηνπ 
Μηθξνθάκπνπ θαηά ηελ ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη ιόγσ ηνπ όηη δελ ήηαλ γλσζηό εάλ ίζρπαλ νη 
πεξηβαιινληηθνύ όξνη  ηνπ έξγνπ εμνπζηνδνηήζεθα γηα λα κεηαβώ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη εηδηθόηεξα ζηελ 
ΔΙΠΕΥΩ γηα ηελ εύξεζε ηνπ θαθέινπ (ΑΕΠΟ , κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ). 
Παξόιε ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δ.. ππέβαια θαη έγγξαθε αίηεζε ρνξήγεζεο ππεξεζηαθήο άδεηαο (1) 
εκέξαο γηα 30/5/2018 κεηά ηελ ιήμε ηνπ Δ.., ε νπνία θαη ππνγξάθεθε από ηνλ Γ.Δ.. 
Παξόια απηά ν Γ.Δ. πξνρώξεζε από κόλνο ηνπ ζηελ επηβνιή πεηζαξρηθνύ κέηξνπ ελαληίνλ κνπ κε 
αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ ζηηο 30/5/2018. 
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Σν γεγνλόο απηό κεηώλεη ηελ πξνζσπηθόηεηα κνπ θαη ηελ δπλαηόηεηα άζθεζεο ηνλ θαζεθόλησλ κνπ αθνύ 
νύηε ε εμνπζηνδόηεζε από ην Δ.. νύηε θαη ε ππνγξαθή από ηνλ ίδην ππεξεζηαθήο άδεηαο (1) εκέξαο 
ζεσξήζεθαλ όηη έρνπλ ηζρύ. 
Παξαθαιώ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θαηάθνξεο αδηθίαο πνπ έγηλε θαηά ηεο πξνζσπηθόηεηαο κνπ 
αιιά θαη θαηά ηνπ ζεβαζκνύ ησλ απνθάζεσλ (εμνπζηνδνηήζεσλ) ηνπ Δ.. ΔΕΤΑ Κηιθίο. 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 

Μεηά ηελ εηζήγεζε ν Ισάλλεο Παξαγηόο απνρώξεζε θαη αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ αλαπιεξσηή ζην Δ.. 
Κπξηαθίδε Υξηζηόθνξν. 
 
 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει καηά πλειοψηθία 

 
Τπέξ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πεηζαξρηθνύ κέηξνπ ςήθηζαλ νη ζύκβνπινη Πνγέιεο Αλέζηεο θαη Σζαληάθεο Δεκήηξηνο 
νη νπνίνη αλέθεξαλ όηη πξαγκαηηθά ππήξρε ε εμνπζηνδόηεζε γηα κεηάβαζε από ην Δ.. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
εκέξα θαη επηπιένλ ν Γ.Δ. ππέγξαςε ηελ εκεξήζηα ππεξεζηαθή άδεηα. Με ηελ παξαπάλσ άπνςε 
ζπληάρζεθε θαη ν αλαπιεξσηήο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Δηαθώλεζε ε πξόεδξνο Δ.. πνπ αλέθεξε όηη ζε αληίζεζε κε ηα άιια κέιε δελ δόζεθε ε εμνπζηνδόηεζε γηα 
κεηάβαζε ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ην κέινο βέξθνο Κσλζηαληίλνο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 13-217/26-6-2018 –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  


