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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  1/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 16/01/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 09/01/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

ΑΠΟΝΣΕ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
2) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 
ΘΕΜΑ 8ο - Απόθαζη 1-15/16-1-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγκπιζη ππακηικού ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «ύνηαξη οπιζηικήρ ζηαηικήρ μελέηηρ για 
ηο έπγο ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΚΙΛΚΙ».  

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΟΓΔΟΟ ζέκα ΕΚΣΟηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Δ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηό, Δ/ληε Σ.Τ.ηεο 
Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ην πξαθηηθό ηεο Ε.Δ. αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ύληαμε νξηζηηθήο ζηαηηθήο κειέηεο γηα ην έξγν κε 

ηίηιν: ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΚΙΛΚΙ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 
Σξίηε 16 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 10:00. 

Η ελ ιόγσ ππεξεζία αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο ζην Π.Ε.Π. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (ΚΩΔ. ΠΡΟΚΛΗΗ.:033.6b).  

Απαηηείηαη ε ζύληαμε νξηζηηθήο κειέηεο γηα ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαζαξνύ λεξνύ, θαζώο 
επίζεο θαη γηα ηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηπιηζηεξίνπ πόζηκνπ λεξνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θεληξηθνύ αληιηνζηαζίνπ εβαζηνύ. 

Λόγσ αδπλακίαο ζύληαμεο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο 
(έιιεηςε ζρεηηθώλ ζηαηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνύ), ε ΔΕΤΑ Κηιθίο 

πξνρώξεζε ζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηεο αλαθεξνκέλεο 
ππεξεζίαο. 
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Σν απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απνηππώλεηαη ζην πξαθηηθό πνπ αθνινπζεί: 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  
 

ηο Κιλκίρ και ζηα γπαθεία ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίρ ζήμεπα ηην Σρίηη 16 Ιανοσαρίοσ2018 και ώπα 10:00 λήξηρ 

επίδοζηρ πποζθοπών.   

Ενώπιον ηηρ απμόδιαρ επιηποπήρ αποηελούμενηρ από: 

1. Παραγιό Ιωάννη, Πολιηικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς,Πρόεδρο ηης Επιηροπής 
2. Γιοβανούδη Φρήζηο, Πολιηικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς , 
3. Αζλανίδη Φρήζηο, Τοπογράθο Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
παποςζιάζηηκαν οι παπακάηω ενδιαθεπόμενοι για ηην ανάδειξη μειοδόηη ηηρ μελέηηρ: 
 

«ΤΝΣΑΞΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: "ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΚΙΛΚΙ"» 
 

Κωδικόρ εξόδων: 61.00.01.05& 54.00.29 
Πποϋπολογιζμόρ:12.400,00 € (με ΦΠΑ) 

 

Παπαλήθηηκαν οι θάκελοι  ηων οικονομικών πποζθοπών και καηασωπήθηκαν ζηο ππακηικό ηηρ επιηποπήρ 

ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016, άξζξν 330 παξάγξαθνο 3 «Ωο ρξόλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο λνείηαη ε 
εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο πξώηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή ηεο πξώηεο πξόζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε.»  κε πξόζθιεζε 
ηεζζάξσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ζρεηηθό ηνκέα (ΥΡΗΣΟ 

Γ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ι.ΜΠΟΤΦΙΔΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΕΦΑΝΟ, ΚΕΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ) 

 
αποζθραγίζηηκαν οι οικονομικές προζθορές, μονογπάθηηκαν  από ηον Ππόεδπο και ηα μέλη ηηρ Ε.Δ. 
και ανακοινώθηκαν  επιμέποςρ ζηοισεία ηοςρ για ηοςρ διαγωνιζόμενοςρ. Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ 
καηασωπήθηκαν, μεηά από λογιζηικό έλεγσο και ηιρ ηςσόν αναγκαίερ διοπθώζειρ, ζε πίνακα ο οποίορ έσει 
ωρ εξήρ: 
 

1) ΥΡΗΣΟ Γ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
Αρ.Πρωη.:111/16-01-18 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ (€) ΔΑΠΑΝΗ 

1 

 «ΤΝΣΑΞΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΑΣΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: "ΤΔΡΕΤΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
ΚΙΛΚΙ"» 

1 9.750,00 € 9.750,00 € 

 ΤΝΟΛΟ 9.750,00 € 

 ΦΠΑ 24% 2.340,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 12.090,00€ 

 
 
 

2) ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ι.ΜΠΟΤΦΙΔΗ 
Αρ.Πρωη.:112/16-01-2018 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ (€) ΔΑΠΑΝΗ 

1 

 «ΤΝΣΑΞΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΑΣΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: "ΤΔΡΕΤΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
ΚΙΛΚΙ"» 

1 4.500,00 4.500,00€ 

 ΤΝΟΛΟ 4.500,00 € 

 ΦΠΑ 24% 1.080,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 5.580,00 € 
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3) ΠΑΠΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΕΦΑΝΟ 
Αρ.Πρωη.:110/16-01-2018 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ  ΣΙΜΗ (€) ΔΑΠΑΝΗ 

1 

 «ΤΝΣΑΞΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΣΑΣΙΚΗ 
ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ: "ΤΔΡΕΤΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
ΚΙΛΚΙ"» 

1 4.000,00 4.000,00€ 

 ΤΝΟΛΟ 4.000,00 € 

 ΦΠΑ 24% 960,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.960,00 € 

 
 

Προζωρινός μειοδόηης ανακηπύζζεηαι ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΕΦΑΝΟμε ζςνολική οικονομική 
πποζθοπά 4.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) . 
 
Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 1/2018. 

Πξνηείλεηαη λα γίλεη απνδεθηό ην πξαθηηθό ηεο ΕΔ θαη λα θαηαθπξσζεί ε ππεξεζία ζηνλ 
κεηνδόηε. 

 

 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Σν πξαθηηθό ηεο Ε.Δ. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ύνηαξη οπιζηικήρ ζηαηικήρ μελέηηρ 
για ηο έπγο ΤΔΡΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΚΙΛΚΙ». 

 
 Σελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε: «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΕΦΑΝΟ», ιόγσ 

ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο, κε ΑΦΜ: 104473239, ΔΟΤ Κηιθίο, έδξα: Γ. Καπέηα 31-33, ΣΚ 

61100 Κηιθίο,κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 4.960,00 € (κε ΦΠΑ). 
 

 Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Επηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη 
ηνπο θσδηθνύο Κ.Α.61.00.01.05 (ΛΟΙΠΕ ΜΕΛΕΣΕ (ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΑΝΩΣΕΡΩ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ)θαη Κ.Α 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ  
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Εμνπζηνδνηεί ηελ πξόεδξν ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

 Σν Δ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 1-15/16-1-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 
ΔΙΑΣΑΞΗ. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
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Αναζηαζιάδος Ελένη  
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