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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 8ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-294/23-08-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση  δικτύου ύδρευσης του αγωγού 
τροφοδοσίας στην Τ.Κ. Άνω Αποστόλων της Δ.Ε. Πικρολίμνης». Προϋπολογισμού 2.500,00€ (πλέον 
Φ.Π.Α.). 
 
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΟΓΔΟΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας 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 Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Χημικό 
Μηχανικό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  

Στην με αριθμό 18-276/07-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τίτλο: Έγκριση Μελέτης, 
έγκριση δαπάνης και τρόπος εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Αποκατάσταση  δικτύου ύδρευσης του 
αγωγού τροφοδοσίας στην Τ.Κ. Άνω Αποστόλων της Δ.Ε. Πικρολίμνης». Προϋπολογισμού 2.500,00€ 
(πλέον ΦΠΑ), αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης  του έργου με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης βάσει των άρθρων 326 & 328 του Ν. 4412/2016, στα οποία προβλέπονται ότι για συμβάσεις 
κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 263 και στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328. 

Οι ενέργειες για την εκτέλεση του έργου περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, την Μελέτη και την 
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Κιλκίς προχώρησε σε Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  προς 
οικονομικό φορέα με το παρακάτω αποδεικτικό: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ με Α.Π: 2700/16-08-2018: 
 

1. «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 
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Ο Οικονομικός φορέας  κατέθεσε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας  , τον υπ αριθμό πρωτοκόλλου 2721/17-
08-2018 σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά και τα έγγραφα που απαιτείται να 
προσκομισθούν. 

Ο φάκελος ανοίχτηκε ενώπιων  των μελών του Δ.Σ. κατά την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ, μονογράφτηκαν  
από τα μέλη του Δ.Σ. και καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, 
στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Είδος Εργασίας 
ΜΟΝ . 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

 Διερευνητικές τομές για εύρεση του κεντρικού 
αγωγού ύδρευσης ανάντη και κατάντη.  

 Εργασίες εκσκαφής εκτός κατοικημένης 
περιοχής επίχωση του αγωγού ΡΕ με 
μηχανικά, μήκους 170 μέτρων και βάθους άνω 
του ενός μέτρου. 

 Σύνδεση αγωγού ΡΕ Φ125χιλιοστά, πίεσης 
10bar με υφιστάμενο με ειδικά εξαρτήματα 
ύδρευσης. 

 Συγκόλληση σωλήνων ΡΕ με ηλεκτρομούφες. 

 Επανεπίχωση ορυγμάτων με το ίδιο υλικό. 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται 10 συνδετήρες 
(ζιμπώ) Φ160 και δύο σωλήνες PVC, 6 
μέτρων έκαστος, για προσωρινή 
αποκατάσταση 7 διαρροών μέχρι την 
προμήθεια του ΡΕ. 

 

αποκοπή 1 2.300,00 2.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.300,00 

Φ.Π.Α. 24 % 552,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.852,00€ 

 
 

Οικονομικός Φορέας:   «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» 

προσφορά 2.300,00 € (Πλέον Φ.Π.Α.)  

 
 
Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα 
τους και είναι τα εξής: 
 

 Βεβαίωση από την Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας ,Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Υποδ/νση Τεχνικών 
Έργων με αρ. πρωτ : Τ.Σ.Δ.Ε.:26 /13-07-2018 περί εγγραφής της επιχείρησης στο μητρώο της 
περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, με αριθμό:54 και ημερομηνία ισχύος βεβαίωσης έως: 12-07-2021. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση του Θεοκλή Γιάγκογλου με αρ. πρωτοκόλλου:58238/11-
05-2018. 

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο της επιχείρησης με αρ πρωτοκόλλου 65449001/17-
08-2018 με ημερομηνία λήξης 17-09-2018. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  από ΕΦΚΑ, με αρ.πρωτ: 218536/11-05-2018 και ισχύει μέχρι 09-
11-2018. 

 Πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο Κιλκίς περί εγγραφής της επιχείρησης στο Μητρώο του με 
αρ.πρωτ.:17599/11-05-2018 και ισχύει έως 31-12-2018. 

 Τροποποίηση καταστατικού περί ορισμού διαχειριστή τον Θεοκλή Γιάγκογλου σφραγισμένο από το 
Πρωτοδικείο Κιλκίς με αρ.168/10-12-2012. 

 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον Θεοκλή Γιάγκογλου περί γνώση των όρων της 
μελέτης κ.τ.λ..  

 
Fax: gania1977@gmail.com 
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Επειδή ο παραπάνω οικονομικός φορέας είναι από την περιοχή της Δ.Ε. Πικρολίμνης γνωρίζει καλά το 
δίκτυο διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα και την εμπειρία χρήσης τους και απασχολείται σε αυτό το 
αντικείμενο ως ΕΔΕ για πάνω από 20 έτη, κρίνεται ότι έχει τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης 
της σύμβασης. 
 
Επίσης η οικονομική του προσφορά, με βάση την εμπειρία της ΔΕΥΑ Κιλκίς και τη γνώση των τοπικών 
συνθηκών , τη διασταύρωση με ανάλογα έργα ανά την Ελλάδα που έγινε μέσω διαδικτύου, κρίνεται 
συμφέρουσα. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει το αποτέλεσμα και να κατακυρώσει την σύμβαση του 
έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση  δικτύου ύδρευσης του αγωγού τροφοδοσίας στην Τ.Κ. Άνω Αποστόλων 
της Δ.Ε. Πικρολίμνης», αντί ποσού 2.300,00€(πλέον ΦΠΑ 24%), στον οικονομικό φορέα «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» 
 
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία: «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» με συνολική 
οικονομική προσφορά 2.300,00 (πλέον ΦΠΑ). 
 
Το Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 

- Την υπ αριθμό 18-276/07-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τίτλο: Έγκριση Μελέτης, 
έγκριση δαπάνης και τρόπος εκτέλεσης του έργου  με τίτλο: «Αποκατάσταση  δικτύου ύδρευσης του 
αγωγού τροφοδοσίας στην Τ.Κ. Άνω Αποστόλων της Δ.Ε. Πικρολίμνης». Προϋπολογισμού 2.500,00€ 
(πλέον ΦΠΑ). 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 και 330 παράγραφος 3, 
- την υπ’ αριθ. 2449/27-07-2018 Πρόσκληση προς οικονομικό φορέα για υποβολή προσφοράς, 
- την υπ’ αριθ. 2721/17-08-2018  προσφορά του οικονομικού φορέα, 
- την υπ’ αριθμό έκθεση ανάληψη δαπάνης 159 με ΑΔΑ_ΩΗΧΧΟΛΚ8-Κ08 της Οικονομικής υπηρεσίας, 
- την ανωτέρω εισήγηση. 

 

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα και 

 Εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση  

δικτύου ύδρευσης του αγωγού τροφοδοσίας στην Τ.Κ. Άνω Αποστόλων της Δ.Ε. Πικρολίμνης» 

προϋπολογισμού 2.500,00€ (πλέον ΦΠΑ), με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Άρθρου 328 παράγραφοι 3 και 4,του Ν.4412/2016, στον παρακάτω οικονομικό φορέα επειδή έχει τη 

δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου και επειδή η προσφορά του κρίνεται 

συμφέρουσα:  

 

 Επωνυμία: «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.», επάγγελμα: ΕΔΕ , 

Α.Φ.Μ. : 092889650, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, έδρα: Ν.Γυναικόκαστρο-Κιλκίς,Τ.Κ.61100 ,  

 Αντικείμενο σύμβασης: Αποκατάσταση  δικτύου ύδρευσης του αγωγού τροφοδοσίας στην 

Τ.Κ. Άνω Αποστόλων της Δ.Ε. Πικρολίμνης, με συνολική οικονομική προσφορά: 

2.300,00€ (πλέον Φ.Π.Α.24%). 

 Στοιχεία επικοινωνίας: Γιάγκογλου Θεοκλής , τηλ. επικοινωνίας: 2341094045 - Φαξ: 

2341094255 , Κιν: 6972264713, email: gania1977@gmail.com. 

 

 Δεσμεύει  πίστωση ποσού 2.852,00€ σε βάρος του Κ.Α. 11.02.02.29 (ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤ.ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ & ΓΑΛΛΙΚΟΥ)  και του Κ.Α. 
54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
 

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 

 Εγκρίνει η  χρηματοδότηση του έργου  να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και να 
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.02.02.29 (ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
& ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤ.ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ & ΓΑΛΛΙΚΟΥ)  και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ 
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ΠΑΓΙΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2018 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018, 
όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-294/23-08-2018 – 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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