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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  2/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 30/01/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 19/01/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι (6) 

 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΔΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΗ 2-29/30-1-2018. 

Παπασώπηζη ημήμαηορ ηος ΟΣ Γ414 για ηο ςθιζηάμενο Α/ λςμάηων 

νοζοκομείος Κιλκίρ.  

 

Η  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ ίδηα ηελ πξόεδξν, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ 
Δ.. ηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο ηνπ ΟΣ Γ414 γηα ην πθηζηάκελν Α/ ιπκάησλ λνζνθνκείνπ 

Κηιθίο, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Σν 1995 ζην πίζσ κέξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο, θαηαζθεπάζηεθε αληιηνζηάζην ιπκάησλ, ζην 
νπνίν παξνρεηεύνληαη ηα ιύκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα νδεγνύληαη 

ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Είλαη εγθαηεζηεκέλα ν ειεθηξηθόο πίλαθαο θαη έλα 
ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο θαη ζην ππόγεην ππάξρεη δεμακελή ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ θαη δπν 
αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα. 

Με δεδνκέλε ηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, δεκηνπξγήζεθε ην 
Ο.Σ.  Γ414, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί σο θνηλόρξεζηνο ρώξνο (Κ.Υ.). Είλαη ηδηνθηεζία ηνπ 
Δήκνπ Κηιθίο, γη’ απηό πξνηείλεηαη λα γίλεη εηζήγεζε ηεο ΔΕΤΑΚ πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην 

ηνπ Δήκνπ, γηα ηελ παξαρώξεζε ησλ 473,34 η.κ. ηνπ αλσηέξσ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ. 
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Η ελ ιόγσ έθηαζε πεξηιακβάλεη ην θηήξην θαη πεξηκεηξηθά ρώξν ηέηνησλ δηαζηάζεσλ ώζηε λα 
κπνξνύλ λα θπθινθνξνύλ ηα κεραλήκαηα πνπ εμππεξεηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

 

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

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 Σελ  εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ. 
 

 Να δηαβηβαζηεί ε παξνύζα απόθαζε πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην Κηιθίο, γηα ηελ 
παξαρώξεζε ηνπ ηκήκαηνο 437,34 ηκ ηνπ ΟΣ Γ414 γηα ην πθηζηάκελν Α/ ιπκάησλ 

Ννζνθνκείνπ Κηιθίο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 2-29/30-1-2018. 

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 Δλένη  

Απσιηέκηων Μησανικόρ 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


