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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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 10/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 10/07/2014   Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 07/07/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα 
(4) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
3) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
4) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2014 
 
 

Απόσυρση – ∆ιαγραφή οχήµατος.  

Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΠΕΜΠΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος. 

Κατά την προµήθεια του οχήµατος 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών της Τ.Υ. ∆ΕΥΑ Κιλκίς για να λάβουµε 
τους ευνοϊκότερους όρους χρηµατοδότησης από τον προµηθευτή του οχήµατος προβλεπόταν από την 
διακήρυξη η απόσυρση – διαγραφή ενός οχήµατος.  

Για το λόγο αυτό προτείνεται να αποφασιστεί από το ∆Σ να παραδοθεί στην εταιρία απόσυρση  - διαγραφή 
το ευρισκόµενο σε ακινησία όχηµα εδώ και δύο έτη του οποίου η επισκευή είναι µη συµφέρουσα και είναι 
µάρκας FORD µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΙΕ 5452.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου.   

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
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Αποδέχεται το σύνολο της εισήγησης απόσυρσης - διαγραφής του οχήµατος µάρκας FORD από την 
κυκλοφορία, µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΙΕ 5452. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 107/2014. 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 

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

 
 
 

Ο Α.  Πρόεδρος του ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 

Τσαντάκης Β. ∆ηµήτριος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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