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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 

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 

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

 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 

 

ΘΕΜΑ 15ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-347/16.10.2018 

Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ  με ηίηλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» πποϋπολογιζμού 

1.300,00 Εςπώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΕΚΑΣΟ ΠΕΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ αλάγθε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.300,00 Επξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 

24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 

 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 

 
Σκοπψρ ηος αιηήμαηορ είναι η ππομήθεια κλιμαηιζηικοω μησανήμαηορ και εγκαηάζηαζη  ηος ζηον επάνυ ψποθο ηος κενηπικοω 
κηιπίος ηηρ ΔΕΥΑ Κιλκίρ. 
 
Για ηο λψγο αςηψ απαιηείηαι η ππομήθεια και εγκαηάζηαζη κλιμαηιζηικοω μησανήμαηορ, επιηοίσιο, inverter,τωξη/ θέπμανζη, 
ονομαζηικήρ απψδοζη 24000 btu /hr,πποκειμένος να καλςθθεί η ανάγκη ζε θέπμανζη και τωξη ηος σϊπος. 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Σύπος ζσζκεσής Μονάδα 
μέηρηζης 

ΠΟΟΣΗΣΑ Σιμή ύνολο €  

Κλιμαηιζηικψ inverter,επιηοίσιο, 
τωξη / θέπμανζη, ονομαζηικήρ 
απψδοζηρ 24000 btu/hr. 

ηεμάσιο 1 1.300,00 1.300,00 

 Σωνολο € 1.300,00 

 ΦΠΑ 24% 312,00 

 Σωνολο με ΦΠΑ 24% 1.612,00€ 

 Η δαπάνη πποχπολογίζεηαι ζηο ποζψ ηυν 1.300,00€ Εςπϊ πλέον Φ.Π.Α και θα καλςθθεί απψ  ιδίοςρ πψποςρ ηηρ 
Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ.  
 
Σσεηικψ CPV: 42512200-0 (Κλιμαηιζηικά μησανήμαηα πποζαπμοζψμενα επί ηοίσος) 
 
Παραηηρήζεις: 

 Το κλιμαηιζηικψ θα ππέπει να ακολοςθεί ηα εςπυπαφκά και διεθνή ππψηςπα  και να διαθέηει πιζηοποίηζη. 

 Η παπάδοζη και εγκαηάζηαζη ηος κλιμαηιζηικοω θα γίνει ενηψρ 10 ημεπϊν απψ ηην ςπογπαθή ηηρ ανάθεζηρ. 

 Η μονάδα θα εγκαηαζηαθεί και θα ηεθεί ζε λειηοςπγία απψ ηον ππομηθεςηή με εςθωνη και έξοδα δικά ηος, θα 
παπαληθθεί δε μεηά απψ 10 μέπερ ηοςλάσιζηον δοκιμαζηικήρ λειηοςπγίαρ. 

Για ηην κάλςτη ηηρ ανυηέπυ δαπάνηρ, παπακαλοωμε ηη δέζμεςζη πίζηυζηρ ηος ποζοω. 

 
Παπακαλοωμε για ηιρ απαπαίηηηερ δικέρ ζαρ ενέπγειερ πποκειμένος να ςλοποιηθεί η πποηεινψμενη ππομήθεια. 

 

 
Σν Δηνηθεηηθό 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 ΕΑΔ_190/15-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΔΑ_ 970ΑΟΛΚ8-Ξ1Τ, 

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

πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε – Σερληθή Έθζεζε 

αποθάζιζε ομόθωνα και : 

 Εγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Δηνηθεηηθή ππεξεζία ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.300,00 Επξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε βάζε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 κεηά από  

πξόζθιεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Εμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 
αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Εγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 1.612,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 14.09 (ΛΟΙΠΟ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο. 

 

 Εγθξίλεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  Επηρείξεζεο  

θαη λα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 14.09 (ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ) θαη 
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ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-347/16.10.2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ο Πξόεδξνο Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 
 

Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Δήκαξρνο Κηιθίο 
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