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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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 Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014   Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 30/09/2014 
 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος, 

3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος 

5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος, 
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος 

 

ΘΕΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2014 
 
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τακτοποίηση κτιρίου διοίκησης ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.  

Ο Γ. Διευθυντής της επιχείρησης Ηλίας Αβραμίδης, που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο 

Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών, την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τακτοποίηση κτιρίου διοίκησης 
ΔΕΥΑ Κιλκίς σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση. 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς προκειμένου να εναρμονιστεί με τη 

ισχύουσα νομοθεσία περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν.4178/2013), προτίθεται να προχωρήσει 
σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πολεοδομική τακτοποίηση των υπερβάσεων που 
παρατηρούνται στο κτήριο διοίκησης Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, στο 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης. 
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Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας θα είναι η καταγραφή του συνόλου των πολεοδομικών 
υπερβάσεων σε σχέση με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια των αυθαίρετων αλλαγών χρήσης 

και οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο για την υπαγωγή στο Ν.4178/2013, που είναι σε ισχύ μέχρι 
28/02/2015. Επίσης το αντικείμενο θα είναι και η εκπόνηση της μελέτης στατικής επάρκειας 

του συνόλου των σχεδίων με σκοπό την οριστική υπαγωγή στο παραπάνω νόμο.  

Το κριτήριο επιλογής από την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
άποψη οικονομικής προσφοράς. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι ειδικότητες μηχανικών που 

έχουν  το κατά νόμου δικαίωμα διεκπεραίωσης της προαναφερθείσας διαδικασίας.  

 

Το Δ.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 

 

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή απαιτούνται διευκρινήσεις 
λεπτομερειών των τεχνικών δεδομένων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 136/2014. 

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 ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

Δημήτριος Σισμανίδης 
Δήμαρχος Κιλκίς 

 


