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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο πρακηικό ηης με αριθμό 24/2018 σνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού  

σμβοσλίοσ ηης Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Κιλκίς. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 08/11/2018 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 02/11/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα πένηε(5) 

 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 24-351/08-11-2018 

Ανάκληζη ηης σπ’ αριθμ. 22-337/16.10.2018 Απόθαζης Δ.. ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο θαη Δήκαξρν ηνπ 
Δήκνπ Κηιθίο, ηζκαλίδε Δεκήηξην, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Δ.. ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 22-337/16.10.2018 Απόθαζεο Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
 

 
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ππ΄αξ.22-337/16-10-2018 απόθαζεο Δ πνπ αθνξνύζε απνδνρή από ηε 

ΔΕΤΑ Κηιθίο ηεο βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξίαο “SYSTEMA ΕΠΕ” γηα ηελ 
απ΄επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν “επείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ ύδξεπζεο 
Θενδόζηα”, έιαβα γλώζε λεώηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απνιύησο νπζηώδε γηα ην παξαπάλσ 

ζέκα. 
Αξρηθώο κε ηελ ππ΄αξ.15-238/10-7-2018 Απόθαζε Δ, απνθαζίζηεθαλ ε έγθξηζε κειέηεο, ν 

ηξόπνο εθηέιεζεο θαη ε έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο. Η απόθαζε ειήθζε ρσξίο ηελ 
παξνπζία ηεο πξνέδξνπ θ.Ειέλεο Αλαζηαζηάδνπ πνπ απνπζίαδε κε άδεηα. 
Με ηελ ππ΄αξ.16-253/17-7-2018 Απόθαζε Δ, απνθαζίζηεθε ε απ΄επζείαο αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξία “SYSTEMA ΕΠΕ” θαη΄απνδνρή ηεο από 10-7-2018 
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νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ύςνπο 5.322 επξώ πιένλ ΦΠΑ θαη εμνπζηνδνηήζεθε ε πξόεδξνο 
λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε. Η παξαπάλσ απόθαζε ειήθζε κε ηελ παξνπζία ηεο 
πξνέδξνπ θαη αλαξηήζεθε ζηε Δηαύγεηα κε ΑΔΑ:ΧΦ48ΟΛΚ8-Χ67. 

Καηά ηελ έθδνζε ηεο ππ΄αξ.22-337/16-10-2018 Απόθαζεο ειήθζε ππ'όςηλ από εκέλα 
πξνζσπηθώο θαη από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ε ππ΄αξ.16-253/17-7-2018 Απόθαζε πνπ 

αλέθεξε όηη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξία “SYSTEMA ΕΠΕ” κε ηίκεκα 5.322 επξώ 
πιένλ ΦΠΑ, απνθαζίζηεθε νκόθσλα, ζύκθσλα κε ην πεξηερόκελν πνπ είρε θαηά ηελ 
αλάξηεζή ηεο ζηε Δηαύγεηα ζηηο 23-7-2018 θαη ώξα 09:12. Η απόθαζε κε ην παξαπάλσ 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν είρε αλαξηεζεί θαη ζην ΚΗΔΜΗ ηελ ίδηα εκέξα, 23-7-2018. 
Όπσο δηαπίζησζα κεηά ηελ 16-10-2018, ε ππ΄αξ.16-253/17-7-2018 Απόθαζε Δ αλαξηήζεθε 

ζηε Δηαύγεηα θαη δεύηεξε θνξά, ζηηο 17-9-2018 θαη ώξα 10:24 κε ην εμήο δηαθνξνπνηεκέλν 
πεξηερόκελν: 

α)ζηελ 3ε ζειίδα θαη κεηά ην ηέινο ηεο εηζήγεζεο έρνπλ πξνζηεζεί νη θξάζεηο:  

“Η πξόεδξνο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο θ.Ειέλε Αλαζηαζηάδνπ, κεηνςήθηζε επί ηνπ ζέκαηνο, επεηδή ε 
ίδηα έπεηηα από έξεπλα παξνπζίαζε ζην Δ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία ε ηηκή κνλάδνο 

αληί γηα 32 επξώ αλέξρεηαη ζε 15,32 επξώ. 
Άμην έξεπλαο ήηαλ ην γεγνλόο όηη από ηηο δύν πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ε κία πνπ είλαη 
θαη ε θαηαζθεπάζηξηα θαη εηαηξία ησλ ζσιήλσλ, παξνπζίαζε πην αθξηβή πξνζθνξά από απηόλ 

ν νπνίνο  πξνζέθεξε (ηνλ κεηνδόηε)” 
β)Επίζεο αλαθέξεηαη όηη ην Δ απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία 

Εθηόο από ηα πξναλαθεξζέληα, πιεξνθνξήζεθα όηη δελ έρεη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε 
από ηελ πξόεδξν θαη ηελ αλάδνρν εηαηξία. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, δελ είραλ ηεζεί ππ'όςε εκνύ θαη ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε 
ζπλεδξίαζε ζηηο 16-10-2018, παξά ην γεγνλόο όηη είλαη νπζηώδε θαη θξίζηκα, θαζώο εάλ 
γλώξηδα ηελ ύπαξμε ηεο ππ΄αξ.16-253/17-7-2018 Απόθαζεο Δ κε ην πεξηερόκελν πνπ θέξεη 

θαηά ηελ αλάξηεζή ηεο ζηε Δηαύγεηα ζηηο 17-9-2018, δει. κε κεηνςεθία ηεο πξνέδξνπ θαη 
αλαθνξά γηα παξνπζίαζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηηκή κνλάδνο 15,32 επξώ αληί γηα 32 

επξώ, θαζώο επίζεο θαη ηελ απνπζία ππνγεγξακκέλεο ζύκβαζεο, δελ ζα είρα ςεθίζεη ππέξ 
ηεο απνδνρήο ηεο βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο, αιιά είηε ζα 
είρα θαηαςεθίζεη ην ζέκα, είηε ζα είρα πξνηείλεη αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο πξνο 

πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε.  
Εθόζνλ από ηα πξνεθηεζέληα πξνθύπηεη πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, εηζεγνύκαη ηελ αλάθιεζε 

ηεο ππ΄αξ. 22-337/16-10-2018 Απόθαζεο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο. 
 
 

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

 Σελ κε αξηζκό 15-238/10-7-2018 απόθαζε Δ.. έγθξηζεο Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο 

θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «Επείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ 

ύδξεπζεο Θενδόζηα» , πξνϋπνινγηζκνύ 5.322,00 (πξν ΦΠΑ). 

 Σελ κε αξηζκό 16-253/17-7-2018 απόθαζε Δ.. απεπζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

κε ηίηιν: «Επείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ ύδξεπζεο Θενδόζηα» , πξνϋπνινγηζκνύ 

5.322,00 (πξν ΦΠΑ), κε ην πεξηερόκελν θαη ηε κνξθή πνπ αλαξηήζεθε ζηε Δηαύγεηα θαη 

ζην ΚΗΜΔΗ ζηηο 23-7-2018, 

 Σελ κε αξηζκό 16-253/17-7-2018 απόθαζε Δ..  απεπζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

κε ηίηιν: «Επείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ ύδξεπζεο Θενδόζηα» , πξνϋπνινγηζκνύ 

5.322,00 (πξν ΦΠΑ). κε ηε κνξθή θαη πεξηερόκελν πνπ αλαξηήζεθε εθ λένπ ζηε 

Δηαύγεηα ζηηο 17-9-2018. 

 Σελ κε αξηζκό 22-337/16.10.2018 απόθαζε Δ.. απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζσιήλσλ Θενδόζηα, κε ηελ βειηησκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «SYSTEMA 

ΕΠΕ», 

 Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2248/10-07-2018 αξρηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο 

εηαηξίαο «SYSTEMA ΕΠΕ», 



 Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3392/28-09-2018 βειηησκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο 

εηαηξίαο «SYSTEMA ΕΠΕ». 

 Σελ ππ’ αξηζκό ΕΑΔ_26/02-02-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΔΑ_ 6ΧΥΥΟΛΚ8-

ΤΑΠ, 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

 

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ ηζκαλίδε Δεκεηξίνπ. 
 

 Σελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 22-337/16.10.2018 Απόθαζεο Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο. 
 

 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 23-351/08-11-2018. 
 

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 ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
 

Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Δήκαξρνο Κηιθίο 

 

 

 

 

 


