
 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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  9/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 05/06/2014   Ηµέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 02/06/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
4) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  

 

ΘΕΜΑ 7Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2014 

Προµήθεια πετρελαίου κίνησης. 

Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το έβδοµο  θέµα Εκτός ηµερησίας διάταξης  έθεσε 
υπόψη των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος. 

ΤΟ ∆.Σ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραµίδη, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του ∆.Σ.  

Είναι γνωστό ότι µε βάση τη νοµοθεσία η προµήθεια καυσίµων πρέπει να είναι ενιαία για όλα τα νοµικά 
πρόσωπα του ∆ήµου.  

Ο εν εξελίξει διαγωνισµός για το έτος 2014 δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα και η έλλειψη καυσίµων 
είναι παράγοντας δυσλειτουργίας της ∆.Ε.Υ.Α Κιλκίς, η οποία πρέπει καθηµερινά να κινεί όλο τον στόλο 
των µηχανηµάτων και οχηµάτων για να συντηρεί το δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
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Η οµαλή τροφοδοσία µε καύσιµα είναι αυτονόητη για την εύρυθµη λειτουργία της ∆.Ε.Υ.Α Κιλκίς η οποία 
πρέπει καθηµερινά να επεµβαίνει σε πάνω από 10 σηµεία σε όλη την έκταση του ∆ήµου και σε 
εικοσιτετράωρη βάση. 

Ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες που η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται και η ύπαρξη νερού είναι πρώτη 
προτεραιότητα η αδυναµία προµήθεια καυσίµων οδηγεί σε πλήρη παραλυσία την επιχείρηση µε κίνδυνο 
λειψυδρίας, λόγω αδυναµίας συντήρησης κλπ. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει προµήθεια καυσίµων µε επείγουσα διαδικασία έως να οριστεί ανάδοχος 
του διαγωνισµού. 

Προτείνεται για τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2014 να προχωρήσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου σε 
προµήθεια 15.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης ως αναλογούσα ποσότητα για τους θερινούς µήνες. 

Υπενθυµίζεται ότι στον κωδικό εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2014 έχουν πιστωθεί 100.000 ευρώ 
ετήσια δαπάνη καυσίµων.  

Η µηνιαία κατανοµή είναι περίπου 6000 λίτρα, η οποία τους θερινούς µήνες που είναι αιχµή αυξάνεται 
περίπου κατά 25 % και προκύπτει η αιτούµενη ποσότητα των 15000 λίτρων πετρελαίου κίνησης.  

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και 1000 λίτρα βενζίνης για τα χορτοκοπτικά και τους µικρούς δίχρονους 
κινητήρες, ασφαλτοκόπτες, πατητήρια, γεννήτριες, δίτροχα κλπ). 

 

Με βάση τα ανωτέρω το αίτηµα του ∆Σ προς την οικονοµική επιτροπή συγκεκριµενοποιείται ως εξής: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

Επείγουσα απευθείας ανάθεση Καυσίµων κίνησης της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
για κάλυψη των αναγκών των µηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2014. 
 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

Τις υπ΄αριθµ.11116/17-09-2013, 13168/19-11-2013 Αποφάσεις 
της Αποκεντρωµένενης ∆/σης περί ελέγχου νοµιµότητας. 
 

 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

Αρθρ. 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010. 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 100.000 

ΚΩ∆ΙΚΟI ΑΡΙΘΜΟI: 64.00 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Από ίδια έσοδα της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ :    Απόφαση 102/2014 του ∆Σ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
 
Το ∆.Σ. αφού µελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική 
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-
95) 
 

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
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1. Εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Κιλκίς την διενέργεια προµήθειας καυσίµων για 
λογαριασµό της  ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε την διαδικασία του επείγοντος για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης και συγκεκριµένα την κίνηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς για να µην υπάρξει πρόβληµα έλλειψης νερού στο ∆ήµο Κιλκίς εξαιτίας ελλιπούς συντήρησης κλπ. 

2. Η αιτούµενη ποσότητα και λοιπά στοιχεία της προµήθειας αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΙΛΚΙΣ – ∆.Ε.Υ.Α.Κ 

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης  15.000 1,11 € 18274,39€ 4203,11€ 22477,50€ 

2 Αµόλυβδη Βενζίνη 1.000 1,34 € 1340,00€ 308,20€ 1648,20€ 

 Σύνολο     19614,39€ 4511,31€ 24125,70€ 

2. Ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24125,70 για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων κίνησης για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Κιλκίς για τους µήνες Ιούνιο - Ιούλιο 2014 από τον 
κωδικό εξόδων 64.00 του προϋπολογισµού του έτους 2014 της ∆ΕΥΑ Κιλκίς όπου έχει προβλεφθεί 
πίστωση 100.000 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 102/2014 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 

Τσαντάκης ∆ηµήτριος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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