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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
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,   Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  18/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 07/08/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 03/08/2018 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έξι(6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Κπξηαθίδεο Υξηζηόθνξνο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
ΘΕΜΑ 14ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-270/07-08-2018. 
 
Σποποποίηζη ζύμβαζηρ (αύξηζη ποζού καηά 30%) διαγωνιζμού «Ππομήθεια ςποβπςσίων 
ανηλιών και ςποβπςσίων κινηηήπων για ηο έηορ 2018  (ςνοπηικόρ Διαγωνιζμόρ)», ζύμθωνα με ηο 
άπθπο 12 ηηρ διακήπςξηρ και ηο άπθπο 337 ηος Ν. 4412/2016: Σποποποίηζη ζςμβάζεων καηά ηη 
διάπκειά ηοςρ (άπθπο 89 Οδηγίαρ 2014/25/ΕΕ). 
 
 
Ζ Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΚΑΣΟ ΣΕΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Κνξθνηηδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο (αύμεζε πνζνύ θαηά 30%) 
δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018  (πλνπηηθόο 
Γηαγσληζκόο)», ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 337 ηνπ Ν. 4412/2016: 
Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (άξζξν 89 Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ), ζύκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
 

Προς Γ.Σ. Γ.Δ.Υ.Α. ΚΗΛΚΗΣ 

ΘΔΜΑ: «Υπέρβαση ποσού σύμβασης με την επιτείρηση Σ. ΑΗΒΑΕΗΓΖΣ ΑΔΒΔ»                          

 
Σηηο 22-5-2018, κεηά από ζπλνπηηθό δηαγσληζκό πξνκήζεηαο,  έγηλε  ζύκβαζε κε ηελ επηρείξεζε Σ. ΑΗΒΑΕΗΓΖΣ 

ΑΔΒΔ, πνζνύ 31.381,00  κε ζέκα «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018 

(Σπλνπηηθόο Γηαγσληζκόο)»  

Ζ ζύκβαζε ιήγεη ζηηο 31-12-2018 θαη έρεη ήδε εμαληιεζεί όιν ην πνζό.  
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Με ην παξόλ πξνηείλσ ηελ ππέξβαζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο θαηά 30%,δειαδή γηα πνζό 9.414,30€ κέρξη ηηο 31-

12-2018, έσο όηνπ νινθιεξσζεί ν ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο πξνκήζεηαο αληιηώλ  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε ππνβξύρησλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018-2019 ». 

Ζ ππέξβαζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο πξνβιέπεηαη ζηε ζειίδα 7 ηεο ζύκβαζεο, όπνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο : «Σε 

πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηεο ζύκβαζεο έρεη θαιπθζεί πξηλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2018, ε Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο κπνξεί λα 

δεηήζεη αύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο κέρξη θαη 30 % εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν θαη επσθειέο γηα απηήλ. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο, κε ην ίδην πνζνζηό 

έθπησζεο κε απηό ηεο πξνζθνξάο θαη γηα ην ίδην είδνο πξνκήζεηαο.» 

Κηιθίο,03-08-2018 

 Με ηηκή 

 Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 

Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο  

 

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

 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ βηβιίνπ 2 ηνπ 
Ν.4412/2016, 

 
πγθεθξηκέλα: 
ύκθσλα κε ην άξζξν  337: 
Άξζξν 337 Τξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (άξζξν 89 Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) 
 
1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζε 
νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

……………. 
γ) όταν πληρούνται σωρεστικά οι ακόλοσθες προϋποθέσεις: 
αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιόγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ από έλαλ επηκειή 
αλαζέηνληα θνξέα,  
ββ) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο, 
γγ) νπνηαδήπνηε αύμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο 
ζπκθσλίαο - πιαίζην. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηώλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην. Οη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο 
δελ απνζθνπνύλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ. 
 

(πιεξνύληαη ζσξεπηηθά θαη νη ηξείο πξνππνζέζεηο) 

 

 ηελ ππ αξηζκό πξσηνθόιινπ ζύκβαζε 1560/22-05-2018 κε ΑΓΑΜ_ 18SYMV003140550, 

 ην άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ΑΓΑΜ_ 18PROC002682959, 

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_013/2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ ΩΠ29ΟΛΚ8-ΜΓΞ θαη ηε  
βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε δηαζέζηκνπ  πνζνύ,  

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο,  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 ην όηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο ζπκβνπιίνπ δελ έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί ν ειεθηξνληθόο 
δηαγσληζκόο κε ηνλ ίδην ηίηιν. 

 
 

Αποθάζιζε ομόθωνα και 

 Δγθξίλεη ηελ  ππέξβαζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο θαηά 30%, ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν 
«Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018», ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε 
ηελ επηρείξεζε  . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, δειαδή γηα πνζό 9.414,30€ (πιένλ ΦΠΑ) κέρξη ηηο 31-12-2018 
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ή έσο όηνπ νινθιεξσζεί ν ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο πξνκήζεηαο αληιηώλ  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ππνβξύρησλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018-2019». 
 

 Δγθξίλεη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο  λα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη 
ηνπο θσδηθνύο  Κ.Α.12.00.01 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ) 
θαη ηνπ Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΩΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ  έηνπο 2018, όπνπ 
ςεθίζηεθε  ζρεηηθή δαπάλε. 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 18-270/07-08-2018. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

 

 
Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 
 

Αναζηαζιάδος Ελένη  

 


