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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 12/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/09/2014 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 05/09/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος
2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
3) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος
4) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2014

Τρόπος εκτέλεσης Διαγωνισμού «Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων
κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2014»

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έργο του τίτλου του
θέματος και σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γενικό
Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε τα εξής:

Σας θέτω υπόψη τη μελέτη της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και
θέρμανσης για το έτος 2014 η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
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Οι ποσότητες είναι προσδιορισμένες με βάση τις παλαιότερες καταναλώσεις και
καλύπτουν τις ανάγκες για ένα έτος.

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης και
θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η προμήθεια καυσίμων
έτους 2014 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

• Του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις».
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης,
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
• Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
• Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
• Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).
Μειοδότες για τα καύσιμα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του πετρελαίου κίνησης και του
πετρελαίου θέρμανσης αντίστοιχα, όπως αυτές πιστοποιούνται από τη διεύθυνση
ανάπτυξης περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, τμήμα εμπορίου και τουρισμού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου
δελτίου αποστολής.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Εγκρίνει την μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ .Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς.
 Εγκρίνει τη Διακήρυξη της δημοπρασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης
για το έτος 2014.

 Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων 64.00 και 64.08.1 του
προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική
πίστωση. Κωδικοί CPV: 09134100-5 και CPV: 09134100-8.
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό της προμήθειας
«Προμήθεια λιπαντικών και υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης ΔΕΥΑ Κιλκίς
έτους 2014» με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, και την
μελέτη της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς, για προμήθεια υγρών καυσίμων ως εξής:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 32.400  λίτρα , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  11.000 λίτρα,
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 4.000 λίτρα  για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς και
λιπαντικών.
Προϋπολογισμού : 59.992,00  ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.
Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό    (άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93) ορίζεται στα
3.690,00 € και διάρκεια ισχύος μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία του
διαγωνισμού .
Τόπος παράδοσης: ΔΕΥΑ Κιλκίς
Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 16-9-2014 ημέρα Τρίτη μέχρι ώρα
10:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Σε  περίπτωση  που ο  διαγωνισμός θα  αποβεί
άγονος  η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας.
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στη
ΔΕΥΑ Κιλκίς μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στη  ΔΕΥΑ Κιλκίς μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες
μέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο  23410-29330.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 124/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Α. Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Β. Τσαντάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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