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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  19/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23/08/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 17/08/2018 

 
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) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
 
ΘΕΜΑ 5ο - Απόφαση 19-292/23-08-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Έγκριση Μελέτης, έγκριση δαπάνης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  με τίτλο: 
«Προμήθεια εργαλείων χειρός για τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων». Προϋπολογισμός 
307,60 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

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

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό και Γ. 

Διευθυντή της ΔΕΥΑ. Κιλκίς , ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  

Η  εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη για τα συνεργεία επισκευής 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.  

Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που 

προβλέπει ότι: 

«1.Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

2.Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 

απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν. 

3.Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο 

ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: 
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α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, 

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. 

4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη….» 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη, την μελέτη και 
τις Τεχνικές προδιαγραφές που συντάχτηκαν από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς επίσης και 

τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων 
χειρός για τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων». Προϋπολογισμός 307,60€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα 
με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής : 

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια εργαλείων χειρός για τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων» 

 

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά την προμήθεια μικρό εργαλείων  χειρός για τα συνεργεία επισκευής 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ. Τα παραπάνω συνεργεία απαρτίζονται από τέσσερις 

εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, με αυξημένα καθήκοντα συντήρησης και επισκευής βλαβών . 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό ζήτηση εργαλείων αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝ.  
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΝΙΡΕΧ ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΕΜ. 1 25,00 25,00 

2 ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ (400 A AC, 600 V DC) 
ΤΕΜ 

1 200,00 200,00 

3 ΚΝΙΡΕΧ ΠΕΝΣΑ 180mm  ΤΕΜ 2 18,00 36,00 

4 ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΡΗ 2/100+ΜΟΝΩΣΗ 
ΤΕΜ 

2 3,10 6,20 

5 ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΡΗ 1/80+ΜΟΝΩΣΗ 
ΤΕΜ 

2 3,00 6,00 

6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ 125Χ5.5+ ΜΟΝΩΣΗ ΤΕΜ 2 3,20 6,40 

7 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ 150Χ6.5+ΜΟΝΩΣΗ ΤΕΜ 2 4,00 8,00 

8 ΣΕΤ ΑΛΕΝ 1.5-10 ΜΑΚΡΥ ΤΕΜ 1 20,00 20,00 

    Σύνολο  : 307,60 

    ΦΠΑ 24 % : 73,82 

    Άθροισμα : 381,42€ 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Όλα τα εργαλεία θα είναι αρίστης ποιότητας, αμεταχείριστα και με προδιαγραφές που προβλέπονται από  την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Τα εργαλεία θα είναι κατάλληλα για χρήση από τεχνίτες ηλεκτρολόγους. 

 Σχετικό CPV 44511000-5 (Εργαλεία χειρός) 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  
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 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, 

 την υπ’ αριθμό ΕΑΔ_167/22-08-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ ΨΒΕ1ΟΛΚ8-

Π9Μ, και τη  βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη 

διαθέσιμου    ποσού.   

 τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης  

 την ανωτέρω εισήγηση 

 

Αποφάσισε ομόφωνα και 
 

 Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη  που συντάχθηκε από υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κιλκίς. 

 

 Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων χειρός για τις 

ανάγκες των ηλεκτρολόγων». Προϋπολογισμός 307,60€ (πλέον ΦΠΑ), με την διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης μετά από  πρόσκληση υποβολής προσφοράς, (σύμφωνα με το 

άρθρο 120 του νόμου 4412/2016 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» & 3 και του άρθρου 

328 του Ν.4412). 

 
 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  

ανάθεσης. 

 

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 381,42€ σε βάρος του Κ.Α. 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της προμήθειας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της  

Επιχείρησης  και θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, όπου 

προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-292/23-08-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
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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