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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 14/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014   Ηµέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 30/09/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6). 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Σισµανίδης ∆ηµήτριος , ∆ήµαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 
2) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
3) Τσαντάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος 
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών Κιλκίς, Μέλος, 
6) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)  Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2014 
 
 
Απευθείας ανάθεση προµήθειας «Προµήθεια ανταλλακτικών επαγγελµατικών οχηµάτων της 
∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς»  
 
 
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΠΕΜΠΤΟ θέµα της  ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου τον τίτλο του θέµατος.  
 
Ο Γ. ∆ιευθυντής της επιχείρησης Ηλίας Αβραµίδης, που συµµετέχει µε δικαίωµα γνώµης στο ∆.Σ. έθεσε 
υπόψη των µελών, το πρώτο πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διαγωνισµού της προµήθειας 
ανταλλακτικών επαγγελµατικών οχηµάτων της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. Ο διαγωνισµός έγινε στις 30/07/2014 όπου  
κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν προσήλθε κανένας διαγωνιζόµενος και συντάχθηκε το παρακάτω πρακτικό 
δηµοπρασίας. 

 
 
 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
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Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 λήξης 

επίδοσης προσφορών.   

Ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αποτελούµενης από: 

1. Κορκοτίδη Κων/νο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς  µε αναπληρωτή τον κ. 
Ασλανίδη Χρήστο , ΠΕ Τοπογράφο  Μηχανικό. 

2. Κυριαζίδη Μιχάλη , οικονοµολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον Αποστολίδη 
Νικόλαο, ΠΕ Χηµικό Μηχανικό  της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

3. Καπασακαλίδη Παναγιώτη , Πολιτικό µηχανικό ΤΕ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. 
Παραγιό Ιωάννη,  ΠΕ Πολιτικό  Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για την ανάδειξη µειοδότη του διαγωνισµού : 

 

Προµήθεια ανταλλακτικών επαγγελµατικών οχηµάτων  
 

Προϋπολογισµού 19.127,73 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 
 

∆εν παρουσιάσθηκε κανείς  στον διαγωνισµό. 
 
Κατόπιν η Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίληψη διακήρυξης αποφάσισε την επανάληψη του 
διαγωνισµού στις 6-8-2014 ηµέρα Τετάρτη. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό     1/2014 

 

1. Το ∆.Σ. εγκρίνει το πρακτικό 1/2014. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισµός έγινε στις 6-8-2014 κατά την ηµεροµηνία αυτή δεν προσήλθε επίσης κανένας 
διαγωνιζόµενος και συντάχθηκε το παρακάτω πρακτικό δηµοπρασίας. 

 
2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00 λήξης 

επίδοσης προσφορών.   

Ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αποτελούµενης από: 

1. Κορκοτίδη Κων/νο, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς  µε αναπληρωτή τον κ. 
Ασλανίδη Χρήστο , ΠΕ Τοπογράφο  Μηχανικό. 

2. Κυριαζίδη Μιχάλη , οικονοµολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον Αποστολίδη 
Νικόλαο, ΠΕ Χηµικό Μηχανικό  της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

3. Καπασακαλίδη Παναγιώτη , Πολιτικό µηχανικό ΤΕ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. 
Παραγιό Ιωάννη,  ΠΕ Πολιτικό  Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για την ανάδειξη µειοδότη του διαγωνισµού : 

 

Προµήθεια ανταλλακτικών επαγγελµατικών οχηµάτων  
 

Προϋπολογισµού 19.127,73 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), 
 

 

ΑΔΑ: ΩΙ5ΡΟΛΚ8-7ΔΓ



 
3 

∆εν παρουσιάσθηκε κανείς  στην επανάληψη του διαγωνισµού 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό     2  /2014 

Μετά από αυτή την εξέλιξη και έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για προµήθειες ανταλλακτικών και Έκτακτες 
βλάβες και επισκευές, µπορεί η ανάθεση της προµήθειας υλικών και εξαρτηµάτων για την συντήρηση ή 
επισκευή των οχηµάτων-µηχανηµάτων, να γίνει σύµφωνα µε την 3373/390/75 (ΦΕΚ 349-Β) απόφαση 
Υπ.Πρ.Κυβ. «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών κλπ των 
αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και εν γένει ΝΠ∆∆ κλπ» όπως αυτή τροποποιήθηκε από 
την απόφαση 4993/745/75 (ΦΕΚ 489/Β). 

Η απόφαση αυτή προβλέπει λειτουργία Επιτροπής Επισκευής-Συντήρησης και Προµήθειας 
Ανταλλακτικών (η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε την Υ.Α 3373/390/75, ΦΕΚ 349-Β, µετά από 
ειδική κλήρωση), η οποία έχει την ευθύνη ανάθεσης και πρέπει να ελέγχει εάν οι επισκευές που έχουν 
πραγµατοποιηθεί σε εξωτερικά συνεργεία έχουν γίνει σωστά και έχει επιτευχθεί η άρση των προβληµάτων, 
την καλή εκτέλεση των παραπάνω αναφερόµενων εργασιών και την προµήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών καθώς και το συνολικό κόστος αυτών. 

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται όπως αναφέρεται σε έκτακτες ανάγκες προµήθειας υλικών ή 
εκτέλεσης εργασιών, γιατί λόγω του άπειρου αριθµού των ανταλλακτικών και των πιθανών εργασιών 
επισκευής, είναι αδύνατο να προβλεφθούν και να προϋπολογισθούν όλες οι ανάγκες και να γίνουν 
διαγωνισµοί µε διαδικασία ΕΚΠΟΤΑ (για προµήθειες) ή Ν. 28/80 (για εργασίες). 

Σε εφαρµογή της παραπάνω απόφασης µε πρωτοβουλία του Γ. ∆ιευθυντή έγινε κλήρωρωση µεταξύ των 
εργαζοµένων ΑΧ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, από την οποία προέκυψαν τα εξής µέλη της επιτροπής Επισκευής-
Συντήρησης και Προµήθειας Ανταλλακτικών, σύµφωνα µε την Υ.Α 3373/390/75, ΦΕΚ 349-Β. 

Α) Κυριακίδη Χρτιστόφορο, Υδραυλικό ∆Ε, αποθηκάριο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε σχέση εργασίας ΑΧ 

Β) Κασκαµανίδου Ουρανία, Οικονοµολόγο ΠΕ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε σχέση εργασίας ΑΧ 

Γ) Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικό µηχανικό ΤΕ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε σχέση εργασίας ΑΧ 

Επισηµαίνεται ότι όπως γίνεται στην αρχή κάθε έτους έτσι και φέτος ψηφίστηκε συνολική πίστωση 
(20.000,00 €), για τις ετήσιες ανάγκες ανάθεσης εκτάκτων εργασιών επισκευής, συντήρησης και 
προµήθειας υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την συντήρηση ή επισκευή των οχηµάτων-
µηχανηµάτων της ∆ΕΥΑ Κιλκίς σύµφωνα µε την υπ. Αριθµ. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349/Β) Υπουργική 
Απόφαση της Προεδρίας της Κυβερνήσεως όπως αυτή τροποποιήθηκε από την απόφαση 4993/745/75 
(ΦΕΚ 489/Β).  

Το ποσό αυτό θα χρησιµοποιηθεί µόνο αν προκύψουν έκτακτες ανάγκες προµήθειας υλικών ή ανάθεσης 
εργασιών από την παραπάνω επιτροπή η ανάθεση των οποίων θα γίνει όπως ακριβώς προβλέπεται Υ.Α. 
3373/390/75 (δηλ. µε Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής οχήµατος, ανάθεση από την Επιτροπή, 
Συµφωνητικό αν απαιτείται, Πρακτικό και Πρωτόκολλα Παραλαβής από τις αρµόδιες επιτροπές ΕΚΠΟΤΑ ή 
28/80 κλπ). 

 

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 
 

1. Εγκρίνει το πρακτικό 2/2014. 
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2. Ορίζει επιτροπή Επισκευής-Συντήρησης και Προµήθειας Ανταλλακτικών, την συγκροτηθείσα  
σύµφωνα µε την Υ.Α 3373/390/75, ΦΕΚ 349-Β, µετά από ειδική κλήρωση που έγινε µεταξύ των 
εργαζοµένων ΑΧ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, αποτελούµενη από τους: 

Α) Κυριακίδη Χρτιστόφορο, Υδραυλικό ∆Ε, αποθηκάριο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε σχέση εργασίας ΑΧ 

Β) Κασκαµανίδου Ουρανία, Οικονοµολόγο ΠΕ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε σχέση εργασίας ΑΧ 

Γ) Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικό µηχανικό ΤΕ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε σχέση εργασίας ΑΧ 

3. Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας ύστερα από την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, µε τη 
διαδικασία που προβλέπει η παραπάνω επιτροπή. 

4. Για τον λόγο ότι οι κωδικοί εξόδων του προϋπολογισµού των δαπανών του έτους 2014 των 
ανταλλακτικών της προµήθειας είναι πολλοί και οι βλάβες των οχηµάτων είναι απρόβλεπτες θα 
γίνεται η προµήθεια ανταλλακτικών που χρειάζονται κατόπιν εξετάσεως των αναγκών από το 
αρµόδιο συνεργείο της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  για την συντήρηση και την επισκευή των οχηµάτων. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 137/2014. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

∆ηµήτριος Σισµανίδης 
∆ήµαρχος Κιλκίς 
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