
 

 
 

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  13/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25/07/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 19/07/2017 

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

 

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) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 8ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 9-184/25-07-2017 
 

Τροποποίση σύμβασης Μαραντίδη Γεωργίου.  

 

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΟΓΔΟΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και πραγματοποιήθηκε ειδικότερη 

ενημέρωση για το παραπάνω θέμα από την κ. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο και 
Εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την τροποποίση 

σύμβασης του Μαραντίδη Γεωργίου, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής : 

Στις 6 Απριλίου 2017 υπογράφτηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 923/6-4-2017 σύμβαση μεταξύ 
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και του Μαραντίδη Γεωργίου, ποσού 18.900,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και 
αντικείμενο την εργασία με τίτλο “σιδηρουργικές-μηχανουργικές εργασίες (συντήρηση στόλου 

μηχανημάτων)”.  

Προτείνεται η τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης κατά το ποσό της αμοιβής, με ισχύ από 
την ημέρα υπογραφής της τροποποίησης της σύμβασης και μέχρι τον αρχικώς συμφωνηθέντα 

χρόνο λήξεώς της, την 31-12-2017 ή έως εξαντλήσεως του ποσού. Συγκεκριμένα προτείνεται 
να μειωθεί η αμοιβή στο ποσό των 7.260,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για το υπολειπόμενο μέρος της 
σύμβασης που δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι σήμερα.  
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Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης κατά το μέρος που αυτή 

δεν έχει εκπληρωθεί ήδη.  

Ο αντισυμβαλλόμενος ήδη έχει δηλώσει στην ΔΕΥΑ ότι συναινεί στην ανωτέρω μείωση για το 
υπόλοιπο της σύμβασης και θα υπογράψει την σχετική τροποποιητική σύμβαση.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου,  

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Δέχεται την εισήγηση της κ. Κασκαμανίδου Ουρανίας. 

 

 Την τροποποίηση σύμβασης κατά μείωση της συμφωνηθείσης αμοιβής στο ποσό των 
7.260,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για το υπολειπόμενο μέρος της σύμβασης που δεν έχει 
εκπληρωθεί μέχρι σήμερα, αρχής γενομένης από την υπογραφή της τροποποιημένης 

σύμβασης. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της αρχικής σύμβασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13-184/25-07-2017 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται 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 
 


