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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  18/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/08/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 03/08/2018 

 
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) Κυριακίδης Χριστόφορος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-262/07-08-2018. 
 
Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Κιλκίς πλην της Δ.Ε. 
Κιλκίς» Κ.Α. 11.02.02.28 Προϋπολογισμός : 19.979,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).  
 
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΚΤΟ  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος. 

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 10-143/15-5-2018  Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με θέμα Έγκριση Μελέτης , έγκριση 
δαπάνης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη γεωτρήσεων στο Δήμο Κιλκίς πλην της 
Δ.Ε. Κιλκίς» Προϋπολογισμός 19.979,00€ (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. 

H δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.979,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς . 

Οι ενέργειες για την εκτέλεση του έργου περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, την Μελέτη και την 
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη. 
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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: 2449/27-07-2018: 
 

1. «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΓΚΕΓΚΑΣ-ΓΕΩΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Ε.» 
 
Ο Οικονομικός φορέας  κατέθεσε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας  , τον υπ αριθμό πρωτοκόλλου 
2479/30-07-2018  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 ΔΣ, μονογράφτηκαν  
από τα μέλη του Δ.Σ. και καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, 
στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1 

Μετακίνηση συσκευής ανάπτυξης γεώτρησης 
με εμφύσηση αέρα (AIR LIFT )-
Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής 
εμφυσήσεως αέρα 

κ.α. 5 50,47 252,35 

2 

Μετακίνηση συσκευής ανάπτυξης γεώτρησης 
με εμφύσηση αέρα (AIR LIFT )-Εκφόρτωση 
και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως 
αέρα 

κ.α. 5 80,36 401,80 

3 
Ανάπτυξη υδρογεώτρησης με συσκευή 
εμφυσήσεως αέρα ωρ. 240 15,19 3.645,60 

4 
Ανέλκυση και καθέλκυση αντλητικού 
συγκροτήματος κ.α. 5 744,80 3.724,00 

5 

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος 
τύπου 'πομόνας'ως Φ20'' και εγκατάσταση 
στη θέση λειτουργίας-Αποσυναρμολόγηση 
και φόρτωση πομόνας έως Φ20'' 

κ.α. 5 50,47 252,35 

6 

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος 
τύπου 'πομόνας' έως Φ 20'' και 
νεγκατάσταση την θέση λειτουργίας-
Εκφόρτωση και εγκατάσταση πομόνας έως 
Φ20'' 

κ.α. 5 80,36 401,80 

7 
Δοκιμαστική άντληση από υδρογεώτρηση με 
αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνας' ωρ. 360 30,28 10.900,80 

    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  19.578,70 

  
   

ΦΠΑ 24% 4.698,89 

      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΕΥΡΩ ΜΕΦΠΑ  24.277,59€ 

 

Οικονομικός Φορέας: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΓΚΕΓΚΑΣ-ΓΕΩΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Ε.» 

Προσφορά: 19.578,70 € (Πλέον Φ.Π.Α.)  

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

 Βεβαίωση από το υπουργείο υποδομών και μεταφορών, Γεν. γραμματεία υποδομών, Γεν. 
Διεύθυνση τεχνικής υποστήριξης, Διεύθυνση Μητρώων, τμήμα Μ.Ε.ΕΠ. με αρ. πρωτ : 
23710/08/11/2016  και αριθμό ΜΕΕΠ 8897 και ημερομηνία ισχύος βεβαίωσης έως: 23-12-2019. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση του Νικόλαου Γκέγκα με αρ.πρωτοκόλλου:4568/06-
06-2018. 
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 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο του Γκέγκα Νικόλαου με αρ πρωτοκόλλου 
65376350/27-07-2018 με ημερομηνία λήξης 27-09-2018. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα  από υπουργείο εργασίας κοιν. ασφάλισης και κοιν. Αλληλεγγύης, (τέως 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)  με αρ.πρωτ: 1513/17-04-2018 και ισχύει μέχρι 17-10-2018. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  από ΕΦΚΑ με αρ.πρ:309/06-03-2018 και ισχύει εως 05-09-
2018. 

 Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγων από Γεωτεχνικό 
επιμελητήριο Ελλάδας με αρ.πρωτ:1206/18-01-2016 και ισχύει μέχρι 28-02-2019. 

 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον Νικόλαο Κ. Γκέγκα περί γνώση των 
όρων της μελέτης κ.τ.λ..  

 
e-mail:ngegas@otenet.gr 

 
Επειδή ο παραπάνω οικονομικός φορέας είναι και ο κατασκευαστής των περισσοτέρων γεωτρήσεων στο 
Δήμο Κιλκίς, 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 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ”, αντί ποσού 
19.578,70€(πλέον ΦΠΑ 24%), στον οικονομικό φορέα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΓΚΕΓΚΑΣ-ΓΕΩΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Ε. 
 

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΓΚΕΓΚΑΣ-ΓΕΩΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Ε.» με  
συνολική οικονομική προσφορά 19.578,70€( € (πλέον Φ.Π.Α.). 
 

Το Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

- την υπ αριθμό 10-143/15-5-2018 Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την Έγκρισης Μελέτης, 

τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης του έργου  με τίτλο: «Ανάπτυξη γεωτρήσεων στο Δήμο 

Κιλκίς πλην της Δ.Ε. Κιλκίς», προϋπολογισμού 19.979,00€ (προ 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. 2479/30-07-2018  προσφορά του οικονομικού φορέα, 

- Την υπ’ αριθμό έκθεση ανάληψη δαπάνης 117/218 με ΑΔΑ_6ΞΑΚΟΛΚ8-Γ7Θ της Οικονομικής 

υπηρεσίας, 

- την ανωτέρω εισήγηση. 

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα και 

 Εγκρίνει την κατακύρωσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» προϋπολογισμού 19.979,00€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 328 παράγραφος 4,του Ν.4412/2016, με απευθείας ανάθεση   στον παρακάτω 

οικονομικό φορέα:  

 

  Επωνυμία: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΚΕΓΚΑΣ- ΓΕΩΛΟΓΟΣ Ε.Δ.Ε.», με Α.Φ.Μ. : 

045937906, Δ.Ο.Υ.:Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , έδρα: Θ. Σακελλαρίδη 28,  Τ.Κ:54248 –

Θεσσαλονίκη, ,  

  Αντικείμενο σύμβασης: Ανάπτυξη Γεωτρήσεων Στο Δήμο Κιλκίς Πλην Δ.Ε. Κιλκίς, 

με συνολική οικονομική προσφορά: 19.578,70€ (πλέον Φ.Π.Α24%). 
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  Στοιχεία επικοινωνίας: Νικόλαος Γκέγκας , τηλ.& φαξ επικοινωνίας: 

2310312878,6977340251, email: ngegas@otenet.gr. 

 

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

 

 Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης ποσού 24.277,59€ σε βάρος του Κ.Α. 11.02.02.18 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2018. 

 

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τις  
πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.02.02.18 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, όπου 
προβλέφθηκαν οι σχετικές δαπάνες. 

 

 Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις 
 

 Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, 
Γενική Διεύθυνση εσωτερικής λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης τμήμα Διοικητικού Οικονομικού 
Νομού Κιλκίς, για έγκριση.  
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-262/07-08-2018. 

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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