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Από το πρακτικό της αριθμό  8/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/05/2014   Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 30/04/2014 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 

3) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  
4) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

5) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  

 

ΘΕΜΑ 9Ο – Απόφαση 81/2014 

«Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για τα αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργων της 
ΔΕΥΑ Κιλκίς» 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΕΝΑΤΟ θέμα της  

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έργο του τίτλου του 
θέματος.   

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ 

Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε τα εξής:  

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί είναι η ασφάλιση των οχημάτων 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 20143 έως 30 Ιουνίου 2015. 
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Η ασφάλιση οχημάτων είναι ετήσιος διαγωνισμός ο οποίος διεξάγεται αυτή την περίοδο 

για να αναδειχθεί ανάδοχος μέχρι τέλος Ιουνίου, επειδή η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει 
από την 1η Ιουλίου. 

Η λίστα με τα οχήματα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, επειδή υπάρχουν οχήματα που 
αποσύρονται και καλύψεις που δεν απαιτούνται. 

Με βάση τα παραπάνω προσαρμόζεται η τεχνική μελέτη της ΔΕΥΑ Κιλκίς, η οποία 
παρουσιάζεται για να εκφραστούν οι απόψεις σας. 

 
 

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 
 
 

 Εγκρίνει την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας. 
 Η δημοπράτηση θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με την παρακάτω 

περίληψη διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της απόφασης. 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων  ΔΕΥΑ Κιλκίς»  

 

 

1.Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 21/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

διενεργείται  πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την 

παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε για τα  αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργων  της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 

με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση, στην περίπτωση που δεν 

προσέλθει κανένας διαγωνιζόμενος την παραπάνω  ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 

Τρίτη 27 Μαΐου  2014 και την ίδια ώρα.  

2.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

3.Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.  

4.Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 81/2014 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ             
                                                                        της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

 
 

              Τσαντάκης Δημήτριος  

Εντεταλμένος Δημοτικός  
Σύμβουλος Κιλκίς 



 


