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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ο τιλιόμεηρο Κιλκίς Ξηρόβρσζη, 61100 Κιλκίς 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηοζελίδα: www.deyak.gr 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού  

ςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 16/10/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 12/10/2018 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα έξι (6) 
 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 

 

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-328/16-10-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Λήτη απόθαζηρ για ηο καηεπείγον ηυν θεμάηυν πος ειζάγονηαι εκηόρ Ημεπήζιαρ 
Διάηαξηρ ζηην παπούζα ππογπαμμαηιζμένη 22η /16 Οκηυβπίος 2018 ςνεδπίαζη. 
 
Ο Πξόεδξνο, γηα ην ζέκα είπε όηη εθηόο από ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο αλέθπςαλ 
θαηεπείγνληα δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ από ην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ιεθζεί γη’ απηά ζρεηηθή απόθαζε. 
 
Σα θαηεπείγνληα ζέκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ θαη ηα νπνία εηζάγνληαη είλαη: 

Α/Α ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΘΔΜΑΣΑ 

2 ΔΗΓ 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα 
ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2018-2019» 
πξνϋπνινγηζκνύ:  35.005.20€ πιένλ Φ.Π.Α. 329 

3 ΔΗΓ 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΑ» κε 

αξηζκνύο πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 2499/31-07-2018, 
2967/31-08-218,3410/01-10-2018, 

 ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΚΣΤΠΩΗ – ΔΜΦΑΚΔΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 
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Παξαθαιώ λα ζπδεηεζνύλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνληα. 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε, 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

Σα ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηε ζεκεξηλή 22η /16 Οκηυβπίος 

2018  πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Κηιθίο σο θαηεπείγνληα: 

 

είλαη πξάγκαηη θαηεπείγνληα, ζα ζπδεηεζνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε θαη ζα ιεθζεί απόθαζε επί απηώλ κε ηελ απόιπηε 
πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 
 
 

 
 

4 ΔΗΓ 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ 

Αλαδόρνπ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 
[«ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 
Πξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

5 ΔΗΓ 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ 
Αλαδόρνπ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ππεξεζίαο κε 
ηίηιν: «Δπηζθεπή  αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ  έηνπο 2018» 

πξνϋπνινγηζκνύ 44.995,50 Δπξώ, ρσξίο ΦΠΑ 24% 

Α/Α ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΘΔΜΑΣΑ 

2 ΔΗΓ 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα 
ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2018-2019» 

πξνϋπνινγηζκνύ:  35.005.20€ πιένλ Φ.Π.Α. 329 

3 ΔΗΓ 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΑ» κε 

αξηζκνύο πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 2499/31-07-2018, 

2967/31-08-218,3410/01-10-2018, 
 ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΚΣΤΠΩΗ – ΔΜΦΑΚΔΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΤΓΡΔΤΗ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 

4 ΔΗΓ 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ 

Αλαδόρνπ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 
[«ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 

Πξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

5 ΔΗΓ 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ 

Αλαδόρνπ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ππεξεζίαο κε 
ηίηιν: «Δπηζθεπή  αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ  έηνπο 2018» 

πξνϋπνινγηζκνύ 44.995,50 Δπξώ, ρσξίο ΦΠΑ 24% 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-328/16-10-2018  – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 
ΔΙΑΣΑΞΗ. 
 
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 ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

Γεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Γήκαξρνο Κηιθίο 

 

 

 


