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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  1/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 16/01/2018 Ημέρα: Σξίηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 09/01/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 
πένηε (5) 

 

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

3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
5) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

ΑΠΟΝΣΕ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
2) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 9ο- Απόθαζη 1-16/16-1-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Εκποίηζη εποπηικού μητανήμαηος. 
 
Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΕΝΑΣΟ 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 Γ. Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θ. Αβξακίδε 
Ηιία, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ εθπνίεζε επνπηηθνύ κεραλήκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Η πξνκήζεηα ηνπ απνθξαθηηθνύ θαη ηνπ επνπηηθνύ – επηζθεπαζηηθνύ κεραλήκαηνο έγηλε κε 
επηρνξήγεζε ηνπ ηακείνπ ζπλνρήο, καδί κε ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο – 
απνρέηεπζεο.  

Σν όρεκα είλαη κάξθαο MERCEDES κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΕ 80672 θαη αξηζκό πιαηζίνπ 

WDB9702571K894929. Οη ηππνδύλακή ηνπ είλαη 409 Ηξ, θαη θέξεη ππεξθαηαζθεπή ηεο εηαηξίαο  
Wideman Richter πνπ είλαη θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. 

Η ρξήζε ηνπ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε, επεηδή απαηηεί εμεηδίθεπζε θαη γεληθά είλαη έλα εξγαιείν 
ρξήζηκν ζε πνιπζύρλαζηεο πεξηνρέο κε κεγάιε θπθινθνξία πνπ ζπλαληώληαη ζηα κεγάια 
αζηηθά θέληξα.    

ηελ πεξίπησζε ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο , ήηαλ ρξήζηκν ζηελ αξρή, επεηδή κε ηελ θάκεξα έγηλε έιεγρνο 

ηεο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο ησλ δηθηύσλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο εληνπηζκόο βιαβώλ. 
Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο θαη ζε επηζθεπή αγσγνύ νκβξίσλ ζηελ νδό 21εο Ινύληνπ.  
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Σα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ έιιεηςεο κόληκνπ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ην 
απνρεηεπηηθό ηεο πόιεο είλαη θαηλνύξγην θαη δελ ρξήδεη ηδηαίηεξσλ ζπληεξήζεσλ, ε ρξήζε ηνπ 
είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε. 

Επεηδή παξήιζε ην δηάζηεκα πνπ ε ΔΕΤΑ Κηιθίο ππνρξενύηαη λα έρεη ην κεράλεκα, ην νπνίν 
είλαη ζε αξίζηε θαηάζηαζε, πξνηείλεηαη λα αλαδεηεζεί αγνξαζηήο, ν νπνπηνο είλαη δηαηεζηκέλνο 
λα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθό ηίκεκα γηα ηελ αγνξά ηνπ. 

 

Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ηιία, 
έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην Ν.1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 

Σελ δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο γηα ηελ εύξεζε πσιεηώλ ηνπ επνπηηθνύ – επηζθεπαζηηθνύ 

κεραλήκαηνο.  

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 1-15/16-1-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο θαη εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε 
ζπλεδξίαζε. 

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

 

 
 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 

 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  

Αρτιηέκηων Μητανικός 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 

 
 


