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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 3ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-282/23-08-2018. 
 
Ακύρωση - επαναφορά και αιτιολόγηση της Απόφασης 10-132/2018 ανάθεσης  της προμήθειας με 
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΙΑ)». Προϋπολογισμός 1.500,00€ (πλέον ΦΠΑ).  

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος 
έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την επαναφορά και αιτιολόγηση της      10-132/2018 Δ.Σ., ανάθεσης  της προμήθειας 
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΙΑ)» Προϋπολογισμός 1.500,00€ (πλέον ΦΠΑ).,σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση 
που έχει ως εξής: 

Με το με ΑΠ 7903/24-8-2018 της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής λειτουργίας, Διεύθυνση διοίκησης, Τμήμα διοικητικού – οικονομικού Ν. Κιλκίς, το οποίο ελήφθη 
ως εισερχόμενο με τον με ΑΠ 2871/28-8-2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ακυρώθηκε η με αριθμό 132/2018 
απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς ως μη επαρκώς αιτιολογημένη. 

Με την παρούσα απόφαση ζητούνται τα εξής: 

 Να ακυρωθεί από το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, μετά την ακυρωτική απόφαση της  Αποκεντρωμένης 
διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης 

 Να επαναφερθεί  το θέμα με πλήρη και σαφή αιτιολογία 

 Να ληφθεί νέα απόφαση για πληρωμή  της δαπάνης προμήθειας του παραπάνω αντλητικού 
συγκροτήματος. 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΠΦΟΛΚ8-ΒΚΕ



 
2 

Ως προς το ζήτημα που τέθηκε από τον έλεγχο νομιμότητας, ότι είχε ήδη ξεκινήσει η   διαγωνιστική 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αντλιών 
για το έτος 2018, η απάντηση είναι ότι: 

Πρόκειται για επείγον πρόβλημα (λειψυδρία). 

Η προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
και η νομοθεσία που προβλέπει την διαδικασία αυτή είναι: 

1. Το άρθρο 158 παρ.4β και παρ. 7 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006), το οποίο επιτρέπει την ανάθεση 
εργασιών αποκατάστασης λειψυδρίας σε μονομελές όργανο και χωρίς ύπαρξη πιστώσεων, για να 
είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση της υδροληψίας και  

2. Το άρθρο 328 του νόμου  4412/2016, το οποίο επιτρέπει την απευθείας ανάθεση προμήθειας μετά 

από προφορική διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 269 «Χρήση της διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), 

παράγραφος δ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με 

προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.  

3. Δεν είχε συναφθεί σύμβαση με κανένα οικονομικό φορέα, που είναι προϋπόθεση αναγκαία για να 

ανατεθεί στον ανάδοχο των προμηθειών αντλητικών συγκροτημάτων η προμήθεια και τοποθέτηση 

του συγκεκριμένου Α/Σ.  

 

Η αντικατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, τα οποία δεν απαιτούν κανενός είδους 
συντήρηση και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα καταπονούνται, μέχρι να καταστραφούν και σε αυτές τις 
περιπτώσεις αντικαθίστανται άμεσα, είναι από τις πλέον αντιπροσωπευτκές των παραπάνω άρθρων  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  
 

 την Απόφαση 10-132/2018 Δ.Σ., ανάθεσης  της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΚΟΠΙΑ)» 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7903/24-8-2018, απορριπτικό έγγραφο του τμήματος διοικητικού – 
οικονομικού Ν. Κιλκίς Της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (παραληφθέν ως 
εισερχόμενο με το με ΑΠ 2871/28-8-2018 πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς)  ανάθεσης της ως άνω 
προμήθειας, ως μη επαρκώς αιτιολογουμένης. 

 την ανωτέρω εισήγηση - αιτιολόγηση 
 

 
Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 

 Την αιτιολόγηση του Αβραμίδη Ηλία, Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς,  
 

 Την  απευθείας ανάθεση με απόφαση μονομελούς οργάνου (του γενικού διευθυντή)  της ως άνω 
προμήθειας στην επιχείρηση «Τάτσης Δημήτριος», με Α.Φ.Μ.: 062315236, Έδρα: ΒΙ.ΠΑ Πολυκάστρου, 
Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς,  με συνολική οικονομική προσφορά: 1.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), για το έτος 2018. 
    

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 1.860,00€ σε βάρος του Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του 
προϋπολογισμού του έτους 2018. 
 

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει την  
πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & 
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικού έτους 2018, όπου 
προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 
 

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-282/23-08-2018. 

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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