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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 16/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20/09/2017 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 15/09/2017

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

ΘΕΜΑ 2ο- Απόφαση 16-237/20-9-2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια πινακίδων»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, για τον
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια πινακίδων», σύμφωνα με την
παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

3. ΣΚΟΠΟΣ:

Η ΔΕΥΑ θα προβεί στην προμήθεια  προειδοποιητικών πινακίδων στις οποίες θα αναγράφεται το λογότυπο
της ΔΕΥΑ Κιλκίς και η φράση «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ».
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Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε όλες τις διάσπαρτες εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Κιλκίς (αντλιοστάσια,
δεξαμενές, οικίσκοι γεωτρήσεων κλπ. Και είναι αναγκαίες αφενός για προειδοποίηση των εισερχομένων ότι
εισέρχονται σε απαγορευμένη περιοχή και αφετέρου για λόγους ασφαλείας.

Η τοποθέτησή τους είναι επιτακτική, επειδή με την ύπαρξη πινακίδων η ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν θα φέρει ευθύνη
για οτιδήποτε συμβεί σε τρίτους και κάθε εισερχόμενος θα γνωρίζει πλέον ότι εισέρχεται παράνομα  σε
απαγορευμένη περιοχή και καθίσταται ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε πιθανό ατύχημα που θα του συμβεί.

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν πινακίδες είναι περίπου 220 και θα έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΠΧΥ) : 50Χ33 εκατοστά περίπου,

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο:

Πλευρική πληροφοριακή πινακίδα προειδοποίησης, αλουμινίου, διαστάσεων 50Χ33εκ.

Προμήθεια και προσκόμιση στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς πλευρικών πινακίδων αλουμινίου διαστάσεων
50Χ33 (ΠΧΥ)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η κατασκευή της πινακίδας διαστάσεων 50Χ33 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου, ελάχιστου πάχους
1,5mm, χρώματος λευκού με γράμματα μεταξοτυπίας χρώματος κόκκινου

 η διάνοιξη τεσσάρων οπών διαμέτρου 10 mm εκάστη στις άκρες της πινακίδας, για πάκτωσή της σε
τοίχο ή σε σιδηροκατασκευή με στριφώνια.

 η μεταφορά των πινακίδων στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κατάλληλα συσκευασμένων για την
αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 56,00

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ. Είδος Προμήθειας Μον.
Μετρ. Ποσότ. Τιμή Μον.

(€)
Δαπάνη

(€)

1
Πλευρική πληροφοριακή πινακίδα
προειδοποίησης, αλουμινίου, διαστάσεων
50Χ33εκ.

Τετρ.
μέτρα 37 56,00 2.072,00

ΣΥΝΟΛΟ   (Αριθμητικώς): 2.072,00
ΦΠΑ 24% 497,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   (Αριθμητικώς): 2.569,28
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Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.072,00Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ’ 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία.

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

 Την εκτέλεση της προμήθειας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια πινακίδων», (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσης).

 Δεσμεύει πίστωση 2.072,00€σε βάρος του Κ.Α. 64.02 (ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ &
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 64.02 (ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ &
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)του  οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:16-237/20-9-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται 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
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο το  έντυπο οικονομικής προσφοράς.   Η
προσφορά θα βρίσκεται σε σφραγισμένο φάκελο και θα κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη

4Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα
στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ».
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11:15. Όσοι

επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτούνται τα κάτωθι:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα ιδίου, για φυσικά πρόσωπα και εταιρίας, εταίρων ή μετόχων για
νομικά πρόσωπα.

2. Φορολογική ενημερότητα ιδίου για φυσικά πρόσωπα και εταιρίας, εταίρων ή μετόχων για
νομικά πρόσωπα.

3. Ποινικό μητρώο φυσικών προσώπων.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό:
Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κυριακίδης Χριστόφορος, Υδραυλικός ΔΕ,
αποθηκάριος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:30 – 13:30

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  :

Η χρονική διάρκεια παράδοσης υλικών ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν πινακίδες είναι περίπου 220 και θα έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις (ΠΧΥ) : 50Χ33 εκατοστά περίπου,

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο:

Πλευρική πληροφοριακή πινακίδα προειδοποίησης, αλουμινίου, διαστάσεων 50Χ33εκ.

Προμήθεια και προσκόμιση στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς πλευρικών πινακίδων αλουμινίου
διαστάσεων 50Χ33 (ΠΧΥ)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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 η κατασκευή της πινακίδας διαστάσεων 50Χ33 από επίπεδο φύλλο αλουμινίου, ελάχιστου
πάχους 1,5mm, χρώματος λευκού με γράμματα μεταξοτυπίας χρώματος κόκκινου

 η διάνοιξη τεσσάρων οπών διαμέτρου 10 mm εκάστη στις άκρες της πινακίδας, για
πάκτωσή της σε τοίχο ή σε σιδηροκατασκευή με στριφώνια.

 η μεταφορά των πινακίδων στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κατάλληλα συσκευασμένων
για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 56,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ. Είδος Προμήθειας Μον.
Μετρ.

Ποσότ
. Τιμή Μον. (€) Δαπάνη

(€)

1
Πλευρική πληροφοριακή πινακίδα

προειδοποίησης, αλουμινίου, διαστάσεων
50Χ33εκ.

Τετρ.
μέτρα 37 56,00 2.072,00

ΣΥΝΟΛΟ   (Αριθμητικώς): 2.072,00
ΦΠΑ 24% 497,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   (Αριθμητικώς): 2.569,28

Παρατηρήσεις: Όλα τα παραπάνω υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο Συντάξας

Κυριακίδης Χριστόφορος
Υδραυλικός ΔΕ,

Υπεύθυνος αποθήκης ΔΕΥΑ Κιλκίς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.Τ. Είδος Προμήθειας Μον.
Μετρ. Ποσότ. Τιμή Μον. (€) Δαπάνη (€)

1
Πλευρική πληροφοριακή πινακίδα

προειδοποίησης, αλουμινίου, διαστάσεων
50Χ33εκ.

Τετρ.
μέτρα 37

ΣΥΝΟΛΟ   (Αριθμητικώς):
ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   (Αριθμητικώς):

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ :

ΑΔΑ: Ω9Θ9ΟΛΚ8-ΔΓ2
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