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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού  

ςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 16/10/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 12/10/2018 

 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 
έξι (6) 

 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 

 

ΘΕΜΑ 16ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-348/16.10.2018 

Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ςπηπεζίαρ  με ηίηλο: 
«Διαμόπθωζη εζωηεπικών σώπων ζηο κηίπιο ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίρ», πποϋπολογιζμού 

2.994,00€, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΕΚΑΣΟ ΕΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο», πξνϋπνινγηζκνύ 2.994,00€ 

(πιένλ Φ.Π.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 

 
Πξνο: Οηθνλνκηθή Υπεξεζία 

ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

Θέμα: Διαμόρυωση εσωτερικών χώρων στο κτίριο της Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
ΑΔΑ: 7ΔΡΖΟΛΚ8-ΚΒ4



 

2 

ΚΟΠΟ 

Σθνπόο ηνπ ελ ιόγσ αηηήκαηνο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ θαη πξνκήζεηαο πιηθώλ γηα ηελ 
δηακόξθσζε  ρώξσλ  ηνπ θηηξίνπ ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επί ηνπ 1

Ο
 ρικ. Κηιθίο Ξεξόβξπζεο, πξνθεηκέλνπ 

απηνί νη ρώξνη λα μαλαγίλνπλ ιεηηνπξγηθνί.  
 

 Σην ρώξν ηεο απνζήθεο γηα ιόγνπο ππεξεζηαθήο νξγάλσζεο  ζα πξέπεη ν ρώξνο λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια, γηα 
λα πεξηνξηζηεί ε πξόζβαζε ζε απηόλ θαη λα είλαη θαιύηεξνο ν έιεγρνο ησλ πιηθώλ. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα 
γίλνπλ  εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο δηαρσξηζηηθνύ ηκήκαηνο από γπςνζαλίδα δηπιήο όςεο, δίπια ζηελ θνηλή είζνδν γηα 
ηελ απνζήθε θαη ηνλ ρώξν γξαθείσλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ ΓΔ. 

 Σηνλ  εκηώξνθν κεηαμύ γξαθείσλ ηερληθήο ππεξεζίαο θαη γξαθείνπ Γεληθνύ δηεπζπληή ππάξρεη ρώξνο γξαθείνπ  
πνπ ρξεηάδεηαη ελίζρπζε ηεο κόλσζεο θαη αλαδηακόξθσζε γηα λα γίλεη ιεηηνπξγηθόο. Οη εξγαζίεο  πνπ απαηηνύληαη 
είλαη ζεξκνκόλσζε ηεο νξνθήο κε πεηξνβάκβαθα θαη ηνπνζέηεζε γπςνζαλίδαο, ζύκθσλα κε ηελ θιίζε ηεο 
ζηέγεο, ζπαηνπιαξίζκαηα θαη ρξσκαηηζκνί ρώξνπ θιπ.  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 Η δαπάλε αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηελ  πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ,  ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: Δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ 
ελελήληα ηεζζάξσλ  επξώ (2.994,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α) 

ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 Όια ηα απαηηνύκελα πιηθά γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα είλαη δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ. 

 Σρεηηθό CPV: [98342000-2] Υπεξεζίεο δηακόξθσζεο ρώξνπ εξγαζίαο. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλσηέξσ δαπάλεο, παξαθαινύκε ηε δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ πνζνύ. 
 
 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412/2016, 

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_189/15-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 9Φ29ΟΛΚ8-9Α7, 

θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε δηαζέζηκνπ    

πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε – Σερληθή Έθζεζε 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθωνα: 

 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην θηίξην 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο», πξνϋπνινγηζκνύ 2.994,00€, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

328 ηνπ Ν.4412, πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 3.712,56€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.00.01 (ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

- ΒΔΛΣΙΩΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο λα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  

θαη λα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 11.00.01 (ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ - 

ΒΔΛΣΙΩΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

ΑΔΑ: 7ΔΡΖΟΛΚ8-ΚΒ4
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 Ψεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-348/16.10.2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Πξόεδξνο Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

Γεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Γήκαξρνο Κηιθίο 

ΑΔΑ: 7ΔΡΖΟΛΚ8-ΚΒ4
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