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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ο τιλιόμεηρο Κιλκίς Ξηρόβρσζη, 61100 Κιλκίς 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηοζελίδα: www.deyak.gr 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  20/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού  ςμβοςλίος ηηρ 
Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 18/09/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 13/09/2018 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έξι (6) 
 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
ΘΕΜΑ 9ο - ΑΠΟΦΑΗ 20-307/18-9-2018 
 
Απεςθείαρ ανάθεζη ηος διαγωνιζμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΕΩΝ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 
Πποϋπολογιζμόρ 19.844,90€ (πλέον ΦΠΑ). 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ην ΕΝΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

O  ΓΓ εηζεγνύκελνο ην ζέκα έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΔΩΝ - ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ», πξνϋπνινγηζκνύ 19.844,90 (πξν ΦΠΑ)., ζύκθσλα κε 
ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ηελ κε αξηζκό 19-286/23-08-2018 Απόθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζέκα Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε 
δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΔΩΝ - 
ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» Πξνϋπνινγηζκνύ 19.844,90 € (πιένλ ΦΠΑ), απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ε εθηέιεζε 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, 
ζηα νπνία πξνβιέπνληαη όηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνύλ λα 
πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζώο επίζεο 
θαη όηη ε απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηό. 

Η δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επείγνπζα πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 19.844,90 Δπξώ 
πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο 
Κηιθίο. 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξνϋπνινγηζκό ηεο πξνκήζεηαο. ηηο ηηκέο δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο. 

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο από ζθιεξό PVC 10 
atm Φ63 

κκ 186 1.60 297.60 

1 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο από ζθιεξό PVC 10 
atm Φ110 

κκ 66 4.55 300.30 

2 
Πιαζηηθόο ζσιήλαο από ζθιεξό PVC 16 
atm Φ110 

κκ 60 6.45 387.00 

3 
σιήλαο πόζηκνπ λεξνύ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
10 atm Φ63 

κκ 4500 1.75 7875.00 

4 
σιήλαο πόζηκνπ λεξνύ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
10 atm Φ110 

κκ 200 5.20 1040.00 

5 
σιήλαο πόζηκνπ λεξνύ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
16 atm Φ110 

κκ 200 7.05 1410.00 

6 
σιήλαο πόζηκνπ λεξνύ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
10 atm Φ125 

κκ 200 6.50 1300.00 

7 
σιήλαο πόζηκνπ λεξνύ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
16 atm Φ125 

κκ 300 8.95 2685.00 

8 
σιήλαο πόζηκνπ λεξνύ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
16 atm Φ355 

κκ 65 70.00 4550.00 

  ΤΝΟΛΟ 19844.90 

 
Φ.Π.Α. (24%) 4762.78 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 24607.68 

 
 

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ, ηελ Μειέηε 
θαη ηελ Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ o δηεπζπληήο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρώξεζε ζε Πξόζθιεζε ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ κε ην παξαθάησ απνδεηθηηθό: 

 
Σελ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε ΑΠ 3191/14-09-2018πξνο ηηο εηαηξίεο: 
           1) Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΣΗ Α.Β.Δ.Δ 
           2) PALAPLAST S.A. 
           3) ΓΡ.ΦΑΟΗ Α.Β.Δ.Δ. (FASOPLAST)  
           4) ΣΟΠΣΗ ΓΗΜΟΘΔΝΗ, ΝΔΡΟ Α.Δ. 
           5) PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ. 
             
 
Όλοι οι παπαπάνω είναι γνωζηοί οικονομικοί θοπείρ ηος Κιλκίρ, έσοςν καηά καιπούρ ζςμβληθεί με 
ηη ΔΕΤΑ Κιλκίρ ζηην εκηέλεζη ππομηθειών και έπγων και έσοςν ηην ικανόηηηα άμεζηρ εκηέλεζηρ 
ηηρ παπαπάνω ππομήθειαρ  
 

Δλ ζπλερεία ππνβιήζεθαλ νη εμήο παξαθάησ θάθεινη πξνζθνξώλ: 

1. Η κε αξ. πξση.: 3211/17-09-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ.» 
2. Η κε αξ. πξση.: 3220/17-09-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΣΟΠΣΗ ΓΗΜΟΘΔΝΗ, 

ΝΔΡΟ Α.Δ.» 
3. Η κε αξ. πξση.: 3221/17-09-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «SYSTEMA ΔΠΔ» 

ΑΔΑ: ΨΡΤΥΟΛΚ8-65Κ
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1η   «PIPELIFE ΕΛΛΑ Α.Ε.» 

πποζθοπά 15.763,51 € (Πλέον Φ.Π.Α.)  

 
fax: 22620 25666 

 

2η   «ΣΟΠΣΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ, ΝΕΡΟ Α.Ε.» 

 πποζθοπά 15.060,64 € (Πλέον Φ.Π.Α.) 

 
fax: 23910 21143 
 

3η   «SYSTEMA ΕΠΕ» 

 πποζθοπά 14.970,50 € (Πλέον Φ.Π.Α.) 

 
fax: 2310 327139 

 
 
ελ ζπλερεία ζπληάρζεθε ην παξαθάησ πξαθηηθό δεκνπξαζίαο ην νπνίν παξαηίζεηαη σο έρεη: 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Δεςηέπα 17 επηεμβπίος 2018 θαη ώξα 14:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ έξγσλ (βάζεη ηες σπ’ αρηζκ. 1-9/16-01-2018 απόυασης του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κε ζέκα «Σσγθρόηεζε επηηροπώλ Δηαγωληζκού θαη επηηροπώλ παραιαβής, ζε εηήζηα βάζε (άρζροσ 
221 ηοσ Ν. 4412/2016)» κε ΑΔΑ: 7Ι5ΠΟΛΚ8-0ΥΞ) απνηεινύκελεο από: 

 
1. Αποζηοιίδε Νηθόιαο, Φεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής, κε αλαπιερωηή ηολ  

Γηοβαλούδε Φρήζηο, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
2. Παραγηό Ιωάλλε, Π.Ε. Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερωηή ηολ Αζιαλίδε Φρήζηο, 

Π.Ε.Τοπογράθο Μεταληθό ηες Δ.Ε.Υ.Α. Κηιθίς 
3. Κσρηαδίδε Μηταήι, Π.Ε. Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερώηρηα ηελ Κααθακαλίδοσ Οσραλία, Π.Ε. 

Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς  
 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηεο πξνκήζεηαο: 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» 

 
Πποϋπολογιζμού 19.844,90 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 

 
 
Η επηηξνπή δηαγσληζκνύ έρνληαο ππόςε ηελ κε αξ.:19-286/23-08-2018 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
απέζηεηιε κε email Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 120 θαη 328 ηνπ Ν.4412)  ζε πέληε (5) 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο κε αξ.πξ.: 3191/14-09-2018. 
 
Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ππέβαιιαλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο είλαη νη εμήο: 
 

Α/Α Επισείπηζη Απιθμ. ππωηοκόλλος 

1 PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ.  3211/17-09-2018 

2 ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΣΟΠΣΗ ΝΔΡΟ Α.Δ. 3220/17-09-2018 
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3 SYSTEMA  Δ.Π.Δ. 3221/17-09-2018 

 
 
Η Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν δηαπίζησζε όηη όινη νη δηαγσληδόκελνη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο.  
ηε ζπλέρεηα νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  από ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλώζεθαλ  επηκέξνπο 
ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδόκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο 
ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε πίλαθα θαηά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο από ηε κηθξόηεξε πξνζθνξά): 
 

Α/Α Επισείπηζη Οικονομική πποζθοπά 

άνες ΦΠΑ 24% 

1. SYSTEMA  Δ.Π.Δ. 14.970,50 € 

2. ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΣΟΠΣΗ ΝΔΡΟ Α.Δ. 15.060,64 € 

3. PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ.  15.763,51 € 

 

Πποζωπινόρ μειοδόηηρ αλαθεξύζζεηαη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «SYSTEMA Δ.Π.Δ»  με ζςνολική 
οικονομική πποζθοπά 14.970,50€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξόλ πξαθηηθό, θαη πξνηείλεη πξνο ην Γ.. ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα εγθξίλεη ην 
απνηέιεζκα θαη λα θαηαθπξώζεη ηε ζύκβαζε ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΓΡΔΤΗ» αληί πνζνύ 
14.970,50 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%),ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα: «SYSTEMA Δ.Π.Δ». 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2018 

 

ύκθσλα κε ην Πξαθηηθό Δ.Γ. πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξία «SYSTEMA 
ΔΠΔ» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 14.970,50 (πιένλ ΦΠΑ). 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε: 

- ηελ 19-286/23-08-2018 Απόθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Έγθξηζεο Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη 

επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΔΩΝ - 

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» Πξνϋπνινγηζκνύ 19.844,90 € (πιένλ ΦΠΑ)., 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 330 παξάγξαθνο 3, 

- ηηο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ηεο Πξόζθιεζεο, 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: «SYSTEMA ΔΠΔ», κε Α.Φ.Μ.: 
095667977, Γ.Ο.Τ.: Η’ Θεζζαινλίθεο, Έδξα: Κ. Καξακαλιή 142,  Θεζζαινλίθε, κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 14.970,50  €  (πιένλ Φ.Π.Α), επεηδή έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο 
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εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη επεηδή έρεη ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ λόκνπ 4412/2016. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

 Σελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνύ 14.970,50  € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.09 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΩΛΗΝΩΔΩΝ - ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.. 
 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  
πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 25.05.09 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΔΩΝ - ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ) θαη 
ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 
 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 20-307/18-9-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 
 

ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο 
Γήκαξρνο Κηιθίο 

 

ΑΔΑ: ΨΡΤΥΟΛΚ8-65Κ


		2018-10-15T11:01:54+0300
	Athens




