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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  18/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 07/08/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 03/08/2018 
 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έξι(6) 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έξι(6) 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Κπξηαθίδεο Υξηζηόθνξνο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-258/07-08-2018. 

Αίηηζη ςπέπβαζηρ ποζού ζύμβαζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «Επιζκεςή ανηλιών λςμάηων και 
ηλεκηποκινηηήπων, έηοςρ 2017» καηά 30%, και για σπονικό διάζηημα 6 μηνών μέσπι ηην ςλοποίηζη 
ηος καινούπγιος διαγωνιζμού, ζύμθωνα με ηο άπθπο 337ηος Ν. 4412/2016: Σποποποίηζη 
ζςμβάζεων καηά ηη διάπκειά ηοςρ (άπθπο 89 Οδηγίαρ 2014/25/ΕΕ).. 

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΤΣΕΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 
κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό ηεο ΔΕΤΑ 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Δ.. αίηεζε ππέξβαζεο πνζνύ ζύκβαζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 
«Επηζθεπή αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο 2017» θαηά 30%, θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 6 
κελώλ ή κέρξη ηελ ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ θαηλνύξγηνπ δηαγσληζκνύ: «Επηζθεπή αληιηώλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο 2018» ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Προς Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 

ΘΕΜΑ: «Υπέρβαση ποσού σύμβασης με Κοσγεβετόποσλο Πέτρο» 

Μεηά από ζςνοπηικό διαγωνιζμό ςπηπεζίαρ, κάναμε ζύμβαζη με ηον επγολήπηη Κοςγεβεηόποςλο Πέηπο, ποζού 32.432,00 με θέμα 
«Επιζκεςή ανηλιών λςμάηων και ηλεκηποκινηηήπων, έηοςρ 2017» 
Η ζύμβαζη λήγει ζηιρ 11-8-2018 και έσει ζσεδόν εξανηληθεί όλο ηο ποζό. Έσει μείνει ςπόλοιπο πεπίπος 2.000,00 €. 

Με ηο παπόν πποηείνω ηην ςπέπβαζη ηος ποζού ηηρ ζύμβαζηρ καηά 30%, και για σπονικό διάζηημα 6 μηνών μέσπι ηην ςλοποίηζη 

ηος καινούπγιος διαγωνιζμού. 

Τα ηεύση για καινούπγιο διαγωνιζμό είναι έηοιμα και αναμένω απόθαζη ΔΣ έγκπιζηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ. 

Με ηιμή 

Κοπκοηίδηρ Κων/νορ 

Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ  

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


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

S Σν γεγνλόο όηη κε ηε 13-214/ 26-06-2018 απόθαζε ηνπ Δ.. εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε ηνπ λένπ 

δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΣΛΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΕΣΟΤ 

2018» θαη ν δηαγσληζκόο είλαη ζε εμέιημε, 

^ Σν γεγνλόο όηη ν δηαγσληζκόο είλαη ζπλνπηηθόο , εθηηκάηαη όηη ζα πινπνηεζεί ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα. 

Αποθάζιζε ομόθωνα και 

• Δελ εγθξίλεη ηελ ππέξβαζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο θαηά 30%, ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν 
«Επηζθεπή αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο 2017», ηεο ΔΕΤΑΚ κε ηελ επηρείξεζε 
«Κνπγεβεηόπνπιν Πέηξν» ,γηα ρξνληθό δηάζηεκα 6 κελώλ κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ θαηλνύξγηνπ 
δηαγσληζκνύ. 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 18-258/07-08-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

Αναζηαζιάδος Ελένη
 


