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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο πρακηικό ηης με αριθμό 24/2018 σνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού  

σμβοσλίοσ ηης Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Κιλκίς. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 08/11/2018 Ημέρα: ΠέκπηεΏρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 02/11/2018 

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

 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

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

5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 24-354/08-11-2018 

Σροποποίηζη ζύμβαζης έργοσ με ηίηλο:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΔΟΙΡΑΝΗ», λόγω ανηικαηάζηαζης εγγσηηική επιζηολή καλής εκηέλεζης. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΕΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, Αβξακίδε 
Ηιία, ν νπνίνοέζεζε ζηα κέιε ηνπ Δ.. ηελπαξαθάησ γξαπηή εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή Σ.Τ. ηεο 

ΔΕΤΑ Κηιθίο, Παξαγηνύ Ισάλλε πνπ έρεη σο εμήο: 
 
 

 
Με ην ππ’ αξηζ. 3679/22-10-2018 ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, Υαξαιακπίδεο Υξήζηνο, αηηήζεθε 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο κε αξηζκό 1059 θαη πνζνύ 
1.346,64€  πνπ εθδόζεθε από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & Δαλείσλ Κηιθίο, κε  εκεξ/λία 
έθδνζεο 27-06-2018 ηελ νπνία πξνζθόκηζε πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε ηνπ έξγνπ, 

κε ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή  πνζνύ 1.346,64€ ηνπ ΣΜΕΔΕ. 
Η ΔΕΤΑ Κηιθίο γηα ηνλ έιεγρν γλεζηόηεηαο  ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  κε αξηζκό e-29933, 

εκ/λία έθδνζεο 19-10-2018 θαη πνζνύ 1.346,64€  απέζηεηιε έγγξαθν ζην ΣΜΕΔΕ κε 
αξ.πξ.:3682/22-10-2018. 
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Σν ΣΜΕΔΕ κε ην αξ.πξ.:3762/25-10-2018 έγγξαθν  πξνο ηελ ππεξεζία καο  βεβαηώλεη ηελ 
έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο από ην Σακείν ηνπ. 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ εηζεγνύκαζηε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηνπ Υαξαιακπίδε  Υξήζηνπ γηα 
αληηθαηάζηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ Σ.Π.Δ. κε άιιε αληίζηνηρε  ηζόπνζε θαη κε ηνπο 

ίδηνπο όξνπο ηνπ ΣΜΕΔΕ θαη αθνξά ην έξγν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΔΟΙΡΑΝΗ» 
 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

Σν Δ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 

 Σελ ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο έξγνπ κε ηίηιν:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΔΟΙΡΑΝΗ», ιόγσ αληηθαηάζηαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-354/08-11-2018. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 
 

Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Δήκαξρνο Κηιθίο 
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