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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  16/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/07/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 12/07/2018 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) 
 

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) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 
ΘΕΜΑ 8ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 16-253/17-7-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 
 
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο: «Επείγουσα προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 
Θεοδόσια» , προϋπολογισμού 5.322,00 (προ ΦΠΑ).  
 
 
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΟΓΔΟΟ θέμα της 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 τον Ιωάννη Παραγιό, Διευθυντή Τ.Υ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απευθείας ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο: «Επείγουσα προμήθεια 
σωλήνων ύδρευσης Θεοδόσια» , προϋπολογισμού 5.322,00 (προ ΦΠΑ)., σύμφωνα με την παρακάτω 
εισήγηση που έχει ως εξής: 

Στην με αριθμό 15-238/10-7-2018  Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με θέμα Έγκριση Μελέτης, τρόπου 
εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας  με τίτλο: «Επείγουσα προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 
Θεοδόσια» , προϋπολογισμού 5.322,00 (προ ΦΠΑ), αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η εκτέλεση της 
προμήθειας 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 στις διαδικασίες του συνοπτικού 
διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 327 και 328, καθώς επίσης και ότι η 
απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η 
συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό. 

Η H δαπάνη για τη συγκεκριμένη επείγουσα προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 5.322,00 Ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Κιλκίς και τα ήδη που θα προμηθευτεί η επιχείρηση είναι τα εξής: 

mailto:info@deyak.gr
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ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ 160, 20 atm, 3 γενιάς 150 μέτρα 32,00 4.800,00 € 

Λαιμοί πολυαιθυλενίου Φ 160, 20 atm 6 τεμάχια 34,00 204,00 € 

Φλάντζες τόρνου Φ 160, 20 atm 6 τεμάχια 20,00 120,00 € 

Ηλεκτρομούφες Φ 160, 20 atm 6 τεμάχια 33,00 198,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.322,00 

  Φ.Π.Α. 24% 1277,28 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6599,28 

 
 
Οι ενέργειες για την εκτέλεση της επείγουσας προμήθειας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, 
την Μελέτη και την Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη. 
 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Κιλκίς προχώρησε σε Πρόσκληση υποβολής προσφορών με το 
παρακάτω αποδεικτικό: 
 
Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ με ΑΠ 2245/10-07-2018 προς τις εταιρίες: 

1. «SYSTEMA ΕΠΕ» 
2. «FASO PLAST» 

 

Εν συνεχεία υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι εξής οικονομικές προσφορές: 

1. Η με αρ. πρωτ.: 2248/10-07-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα «SYSTEMA ΕΠΕ» και  
2. Η με αρ. πρωτ.: 2249/10-07-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα «FASO PLAST». 

 
 

Οι ανωτέρω οικονομικές προσφορές λήφθηκαν πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης του ΔΣ, 
μονογράφτηκαν  από τον τα υπηρεσιακά στελέχη που ανέλαβαν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και 
καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο οποίος έχει 
ως εξής: 

 

1η   «SYSTEMA ΕΠΕ» 

προσφορά 5.322,00 € (Πλέον Φ.Π.Α.)  

 
e-mail:info@systemaoffice.gr 

 

2η   «FASO PLAST» 

 προσφορά 5.814,00 € (Πλέον Φ.Π.Α.) 

 
e-mail:diogenistr@gmail.com 

 

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία: «SYSTEMA ΕΠΕ» με  συνολική οικονομική προσφορά 
5.322,00 € (πλέον Φ.Π.Α.). 
 
Οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης, συγκόλλησης, καθώς και οι συνδέσεις του αγωγού θα εκτελεστούν 
από συνεργεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2018. 
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Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρία «SYSTEMA 
ΕΠΕ» με συνολική οικονομική προσφορά 5.322,00 (πλέον ΦΠΑ). 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ για την λήψη απόφασης του ως άνω θέματος. 

Η πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ελένη Αναστασιάδου, μειοψ΄γφισε επί του θέματος, επειδή η ίδια έπειτα 
από έρευνα παρουσίασε στο ΔΣ οικονομική προσφορά στην οποία η τιμή μονάδος αντί για 32ευρώ 
ανέρχεται σε 15,32 ευρώ.  

Άξιο έρευνας ήταν το γεγονός ότι από τις δύο προσφορές που παρουσιάστηκαν η μια που είναι και η 
κατασκευάστρια και εταιρία των σωλήνων, παρουσίασε πιο ακριβή πρ4οσφορά από αυτόν ο οποίος 
προσέφερε (τον μειοδότη). 

 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική 
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 

- την 15-238/10-7-2018  Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς Έγκρισης Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και 

έγκριση δαπάνης της προμήθειας  με τίτλο: «Επείγουσα προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Θεοδόσια», 

προϋπολογισμού 5.322,00 (προ ΦΠΑ), 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 330 παράγραφος 3 

- τις προσφορές των οικονομικών φορέων της Πρόσκλησης 

- την ανωτέρω εισήγηση, 

 

 

Αποφάσισε και εγκρίνει κατά πλειοψηφία: 

 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία: «SYSTEMA ΕΠΕ», με Α.Φ.Μ. : 095667977, 
Έδρα: Κωνσταντίνου Καραμανλή 142, Δ.Ο.Υ.: Η Θεσσαλονίκης τηλ: , με συνολική οικονομική 
προσφορά: 5.322,00 €  (πλέον Φ.Π.Α).  
 

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

 Την δέσμευση πίστωσης ποσού 5.322,00€ σε βάρος του Κ.Α. 11.02.02.16 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΡΓΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜ.ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΥΔΡ/ΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 
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. 11.02.02.16 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜ.ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΥΔΡ/ΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) του οικονομικού έτους 2018, όπου 
προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 
 

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16-253/17-7-2018 – 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 
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Αναστασιάδου Ελένη 
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