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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  13/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 26/06/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 20/06/2018 

 
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) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος, 

7) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 

 
 
ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-222/26-06-2018 –ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 
 
Τρόπος εκτέλεσης ,έγκριση Μελέτης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: 

«Επείγουσα προμήθεια Σωλήνα ειδικού τύπου, Πολυαιθυλενίου (PE) για πόσιμο 

νερό (HDPE), 3ης Γενιάς PE100, διαμέτρου (Φ63) και πίεσης 25 atm, με τα 

εξαρτήματα του». Προϋπολογισμού  1.412,00€  (πλέον ΦΠΑ). 

Απόφαση  13_222/26-06-2018 

 
 

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΚΤΟ  θέμα της εκτός ημερησίας 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 Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό Γ. 
Διευθυντή  της ΔΕΥΑ. Κιλκίς , ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. ότι η πραγματοποίηση της εν 

λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 
με διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, την έγκριση μελέτης και δέσμευση πίστωσης της 
προμήθειας με τίτλο: «Επείγουσα προμήθεια Σωλήνα ειδικού τύπου, Πολυαιθυλενίου (PE) 

για πόσιμο νερό (HDPE), 3ης Γενιάς PE100, διαμέτρου (Φ63) και πίεσης 25 atm, με τα 
εξαρτήματα του» Προϋπολογισμού  1.412,00€  (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με την παρακάτω 

Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής : 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1.ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
 

Η υπηρεσία πρέπει να προβεί στην προμήθεια 500m σωλήνα Πολυαιθυλενίου (PE) πόσιμου 
νερού (HDPE) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης 3ης Γενιάς PE100, διαμέτρου 63 χιλιοστών 
(Φ63) και πίεσης 25 atm, με τα εξαρτήματά του. 

Η προμήθεια αφορά σε σωλήνα που δεν περιελήφθη στον διαγωνισμό προμήθειας σωλήνων, 
επειδή είναι υλικό που χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η συγκεκριμένη του 

αρχαιολογικού χώρου Παλατιανού, του οποίου η διέλευση μέσα από ρέμα ανεβάζει την πίεση 
του δικτύου ύδρευσης σε εκείνο το σημείο πάνω από 16 bar και η εν λόγω προμήθεια 
κρίνεται επιβεβλημένη για την άμεση αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου αγωγού.  

Επίσης δεν υπάρχει ετοιμοπαράδοτο στην αγορά, παρά μόνο με ειδική παραγγελία.    
  

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
H δαπάνη για τη συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.412,00 Ευρώ 
χωρίς το  Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Κιλκίς. 
 

Μετά από τηλεφωνική έρευνα αγοράς σε πολλούς προμηθευτές-κατασκευαστές της 
Μακεδονίας προέκυψαν οι παρακάτω τιμές αγοράς. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα  

Τιμή/μονάδος 

σε €      (χωρίς 

ΦΠΑ) 

κόστος σε 

€ (χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 

Σωλήνας Πολυαιθυλενίου (PE) για πόσιμο 

νερό (HDPE), 3ης Γενιάς PE100, διαμέτρου 

(Φ63) και πίεσης 25 atm. Για χρήση σε 

δίκτυα ύδρευσης μπλε χρώματος. 

μέτρα 500 2,70 1,350,00 

2 Ηλεκτρομούφα  Φ63, 25 atm τεμάχια 7 5,00 35,00 

3 Φλάντζα λαιμού PE Φ63, 25 atm τεμάχια 2 6,50 13,00 

4 Φλάντζα τόρνου  PE Φ63, 25 atm τεμάχια 2 7,00 14,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1.412,00 

ΦΠΑ 24% 338,88 

Σύνολο με ΦΠΑ 24% 1.750,88€ 

 
   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Για τα υλικά θα ισχύουν οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής ένωσης.  

 Στην τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς.   

 Οι σωλήνες θα παραδοθούν σε κουλούρες των 100m και θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά παρτίδας. 

 (CPV) : 44161200-8(Σωλήνες ύδρευσης),44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα 

σωληνώσεων) 

 
Παρακαλούμε για τις απαραίτητες δικές σας ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη 

προμήθεια. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση 

της ανωτέρω προμήθειας 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  
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- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 

- την έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ_Ψ9ΛΨΟΛΚ8-ΞΣΓ/22-06-2018, και τη   

βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.   

- τις διατάξεις του Ν.1069/80 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού 

- τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης  

- την ανωτέρω εισήγηση 

 
 

Αποφάσισε ομόφωνα και 

 

 Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη  που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. 
Κιλκίς. 

 
 Εγκρίνει Την υλοποίηση της προμήθειας, με προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης μονομελούς οργάνου (βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412), με τίτλο 
«Επείγουσα προμήθεια Σωλήνα ειδικού τύπου, Πολυαιθυλενίου (PE) για πόσιμο νερό 
(HDPE), 3ης Γενιάς PE100, διαμέτρου (Φ63) και πίεσης 25 atm, με τα εξαρτήματα του» 

Προϋπολογισμού  1.412,00€  (πλέον ΦΠΑ). 
 

 Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, (βάσει του άρθρο 6 του Ν. 1069/80, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17), να προβεί στην υπογραφή της  
ανάθεσης. 

 
 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 1.412,00€  σε βάρος του Κ.Α. 25.05.08 

(ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) και ποσού 338,88€ του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
 

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της προμήθειας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της  
Επιχείρησης  και θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 25.05.08 

(ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του  οικονομικού έτους 
2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 
 

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13-222/26-06-2018 –ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
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  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 
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