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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  4/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/02/2014   Ηµέρα: Παρασκευή Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ηµεροµηνία: 31/01/2014 
 
∆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) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 

  ΘΕΜΑ 30Ο – Απόφαση 41_2014 

Επανεξέταση απόφασης 119/2013 µε θέµα «προµήθεια χηµικών υλικών 
έτους 2013», µετά την αίτηση του αναδόχου για απόσυρση µέρους της 
προσφοράς λόγω ανωτέρας βίας.   

Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το εικοστό ένατο θέµα  της  
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος και η 
ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. 
Ηλία Αβραµίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του ∆.Σ. το τρίτο πρακτικό της Επιτροπής 
Εισήγησης για Ανάθεση του έργου που έχει ως εξής: 

Η εταιρεία ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. αναδείχθηκε µειοδότρια εταιρεία 
στον διαγωνισµό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2013 που διενεργήθηκε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00. 
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Μετά από προφορικές ενηµερώσεις της αναδόχου στην οποία δήλωσε αδυναµία 
προµήθειας του υποχλωριώδους νατρίου διότι  από 1/12/2013 τα Ελληνικά Πετρέλαια 
έχουν αναστείλει την παραγωγή του ανωτέρου υλικού που χρησιµοποιείται για την 
απολύµανση του ποσίµου νερού και των λυµάτων, καλείται το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς να 
αποφασίσει µε βάση την παραπάνω δήλωση της αναδόχου εταιρείας αν θα γίνει δεκτός 
ο ισχυρισµός της µε βάση τον "Ενιαίο κανονισµό  προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"    
ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β') και ειδικότερα το  'Άρθρο 39 : Ανωτέρα βία  

 

1.   Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
προµηθευτή.  

 

2.   Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Η εταιρεία ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. µε βάση τα εισερχόµενα έγγραφα 
στην ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε Α.Π.:289 και 296 από 7/2/2014 ενηµέρωσε για λόγους ανωτέρας 
βίας (αναστολή λειτουργίας των Ελληνικών Πετρελαίων που είναι ο προµηθευτής µε 
βάση τα έγγραφα που κατατέθηκαν στον διαγωνισµό). 

Καλείται το ∆.Σ. να αποφασίσει για τον ισχυρισµό της αναδόχου εταιρείας, 
συγκεκριµένα την αδυναµία της προµήθειας για λόγους ανωτέρας βίας. 

Κατόπιν τούτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.   

 
Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 

 
 

1. Γίνεται δεκτός ο λόγος ανωτέρας βίας. 

2. Γίνεται αποµείωση του ποσού της σύµβασης µε βάση την οικονοµική προσφορά 

τις εταιρείας ΕΛΤΟΝ  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε ότι αφορά την 

προµήθεια του υποχλωριώδους νατρίου. 

3.  Η ∆ΕΥΑ Κιλκίς µε βάση τον διαγωνισµό της  15 Οκτωβρίου 2013 θα προµηθευτεί 

τα εξής υλικά Κατιονικό πολυηλεκτρολύτη και Χλωριούχο πολυαργίλιο (PAC) µε 

βάση την οικονοµική προσφορά της εταιρείας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 41/2014 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα 
Ο A. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

Τσαντάκης ∆ηµήτριος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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