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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  18/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/08/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 03/08/2018 

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

παρόντα έξι(6) 
 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
6) Κυριακίδης Χριστόφορος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
 
ΘΕΜΑ 17ο - Απόφαση 18-273/07-08-2018 
 
Έγκριση Μελέτης, έγκριση δαπάνης και τρόπος εκτέλεσης  της προμήθειας  με 

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ». Προϋπολογισμού 690,00€ (πλέον ΦΠΑ).  

 

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ  θέμα της ημερησίας 
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.  

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Γ. Διευθυντή  της ΔΕΥΑ. 
Κιλκίς , ο οποίος είπε τα εξής: η προμήθεια και τοποθέτηση δυο νέων κουφωμάτων 

αλουμινίου στον επάνω όροφο του κεντρικού κτιρίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς είναι άκρως 
απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του χώρου, όπου διαμορφώνεται κατάλληλα για 
να γίνει χώρος γραφείων, από αποθήκη που είναι η σημερινή του χρήση.  Για το λόγο αυτό 

θα γίνει ηλεκτρική εγκατάσταση, πατώματα από laminate, ελαιοχρωματισμοί και διάνοιξη 
τοιχοποιίας με τοποθέτηση παραθύρου για την αύξηση της φωτεινότητας του χώρου. 

Προϋπολογισμού 690,00€ (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που 
έχει ως εξής : 

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑΚ» 
 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
ΑΔΑ: ΨΤ77ΟΛΚ8-3ΞΜ



 2 

Σκοπός του αιτήματος είναι η κατασκευή και τοποθέτηση δυο νέων κουφωμάτων αλουμινίου στον επάνω όροφο του 
κεντρικού κτιρίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, όπου διαμορφώνεται κατάλληλα για να γίνει χώρος γραφείων, από αποθήκη 
που είναι η σημερινή του χρήση. 
 
Για το λόγο αυτό θα γίνει ηλεκτρική εγκατάσταση, πατώματα από laminate, ελαιοχρωματισμοί και διάνοιξη 
τοιχοποιίας με τοποθέτηση παραθύρου για την αύξηση της φωτεινότητας του χώρου. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μονάδα μέτρησης ποσότητα Δαπάνη € 

 

Χαρακτηριστικά 

Διάσταση 
Περιμετρικού 
Πλαισίου 
Μήκος Χ Ύψος 

1 Παράθυρο αλουμινίου 
Δίφυλλο ανοιγόμενο, με 
μηχανισμό ανάκλησης, 
εσωτερικά να διαθέτει διπλό 
τζάμι 4mm + 4mm,με 
ενδιάμεσο κενό 12mm. 

1,10μ Χ 0,84μ ΤΕΜ 1 280,00 

2 Παράθυρο αλουμινίου, 
δίφυλλο, επάλληλο, 
εσωτερικά να διαθέτει διπλό 
τζάμι 4mm + 4mm,με 
ενδιάμεσο κενό 12mm. 

1,17μΧ 1,00μ ΤΕΜ 1 310,00 

3 Σήτα κάθετης κίνησης με 
πλαίσιο αλουμινίου. Να 
διαθέτει άφλεκτο πανί , 
βουρτσάκι, στοπ, δύο λαβές 
και κορδόνι.  

1,15μ Χ 0,9 ΤΕΜ 1 100,00 

 Σύνολο: 690,00 

ΦΠΑ 24%: 165,60 

Σύνολο με ΦΠΑ : 855,60€ 

 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 690,00€ Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από  ιδίους πόρους της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.  

 

Παρατηρήσεις: 
 

 Σχετικό CPV: 44221100-6 (ΠΑΡΑΘΥΡΑ) 
 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες  αποξήλωση ,μεταφορά και καθαρισμός του χώρου από άχρηστα 
υλικά. 

 Τα υλικά και η ποιότητα κατασκευής των κουφωμάτων αλουμινίου θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 Τα προφίλ αλουμινίου θα είναι βαμμένα με λευκή πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή 
φούρνου, αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. 

 Οι ακριβείς διαστάσεις των κουφωμάτων θα ληφθούν από τον μειοδότη, κατά τη 
φάση της κατασκευής τους. 

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, παρακαλούμε τη δέσμευση πίστωσης του ποσού. 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση 
της ανωτέρω προμήθειας 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  

 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 

- την έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΕΑΔ_153/01-08-2018 με ΑΔΑ_ΩΦ4ΤΟΛΚ8-3ΝΗ, και τη   

βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.   
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- τις διατάξεις του Ν.1069/80 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού 

- τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης  

- την ανωτέρω εισήγηση 

 

 
Αποφάσισε ομόφωνα και 

 

 Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη  της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 
 
 Εγκρίνει την υλοποίηση της προμήθειας, με προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης μονομελούς οργάνου (βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412), με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ 

ΔΕΥΑΚ» Προϋπολογισμού 690,00€ (πλέον ΦΠΑ). 
 
 Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, (βάσει του άρθρο 6 του Ν. 1069/80, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17), να προβεί στην υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 690,00€  σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.05 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ και ποσού 338,88€ του Κ.Α. 

54.00.29 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της 
ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 
 Η χρηματοδότηση της προμήθειας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της  Επιχείρησης  και 

θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.05 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ και του Κ.Α. 54.00.29 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 
 Ψηφίζει την σχετική πίστωση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-273/07-08-2018 
 
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  
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