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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  14/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 24/08/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 18/08/2017 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) 
 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

6) Παραγιός Ιωάννης, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 1ο - Απόφαση 14-196/24-8-2017. 

Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ετών 2018 και 2019 για τον διαγωνισμό: «Ηλεκτρολογικές 
εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών Δήμου Κιλκίς για 
τα έτη 2018-19».  

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, για ανάληψη πολυετούς 
υποχρέωσης ετών 2018 και 2019 για τον διαγωνισμό: «Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών και 
συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών Δήμου Κιλκίς για τα έτη 2018-19»,  σύμφωνα με την παρακάτω 
εισήγηση που έχει ως εξής 

Για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην παρούσα συνεδρίαση γίνεται έγκριση της μελέτης και 
των τευχών δημοπράτησης για το παραπάνω έργο. 

Επειδή ο πραγματικός χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού απαιτεί τέσσερις έως έξι μήνες, επιχειρείται να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες άμεσα, αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης για το 
έτος 2018. Εάν επιτευχθεί η ολοκλήρωση του διαγωνισμού το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 και 
συμβασιοποιηθεί ο διαγωνισμός θα υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία και συντήρηση των εγκαταστάσεων για 
την θερινή περίοδο που είναι η αιχμή των καταναλώσεων. 

Επομένως, εισηγούμαστε στο ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς τη λήψη Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 
στην οποία θα διατυπωθεί εγγράφως ότι:  

α) Θα γίνει εγγραφή των παραπάνω ποσών στους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2018-2019 
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β) με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, 
πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις 
ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα 
πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ’ 114/8.6.2006). 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Το θέμα αναβάλλεται. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14-196/24-8-2017. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

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

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

Αναστασιάδου Ελένη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


