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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  13/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 26/06/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 20/06/2018 
 

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

 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος, 
7) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 8ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 13-224/26-06-2018 –ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» Προϋπολογισμού 6.120,00 € (πλέον ΦΠΑ24%). 

Απόφαση 13-224/26-06-2018.   
 
Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον 

 
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΟΓΔΟΟ θέμα της ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής: 
 
Η πραγματοποίηση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη για την κάλυψη των 
αναγκών της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Τα παρακάτω είδη θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας 
της διοικητικής , Τεχνικής Υπηρεσίας και τις ανάγκες της ΕΕΛ Κιλκίς και του εργαστηρίου της 
ΔΕΥΑΚ.  
Η προμήθεια απαιτείται λόγω της συνεχούς εξέλιξης των προγραμμάτων όπως λειτουργικό 
Windows, προγραμμάτων γραφείου Microsoft office, και της συνεχούς εξέλιξης των διαφόρων  
σχεδιαστικών προγραμμάτων ανάπτυξης εφαρμογών που αφορούν την λειτουργία της ΔΕΥΑ 
Κιλκίς. 
Οι προς αντικατάσταση η/υ είναι άνω των 10 ετών και θεωρούνται παρωχημένοι. 
Επειδή η διαδικασία διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο θα 
προσφύγουμε σε απευθείας ανάθεση μετά από Πρόσκληση σε οικονομικούς φορείς. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016: 
1.Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 
κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
2.Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η 

συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό. 
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3.Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και 
έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά. 
«4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το 
άρθρο 260.» Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ' ελάχιστο: 

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα, 
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, 

δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων φορέας. 
5.Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, η σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. 
 
 

Η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω 
προμήθειας, οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμό απόφαση 12-200/12-6-2018 του Δ.Σ. 
 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας 
ανέρχεται στο ποσό των 6.120,00 € (πλέον ΦΠΑ).   

 
Με την υπ’ αριθ. 1889/18-06-2018 πρόσκληση η Δ.Ε.Υ.Α. κάλεσε οικονομικούς φορείς της 
πόλης που το αντικείμενο εργασιών τους είναι συναφές με την παραπάνω προμήθεια να 

υποβάλουν προσφορές.  
 

Στη συνέχεια κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας από τους ενδιαφερόμενους οι εξής 
προσφορές: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αρ. πρωτοκόλλου 

1 ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΑΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1900/18-06-2018 

2 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1934/22-06-2018 

3 ΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 1935/22-06-2018 

 

Οι προσφερόμενες τιμές χωρίς Φ.Π.Α καταχωρήθηκαν , μετά από λογιστικό έλεγχο και τις 

τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα  ο οποίος έχει ως εξής με μειοδοτική κατάταξη: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

 

1 ΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 5.673,00 € 

2 ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΑΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6.030,00 € 

3 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.048,00 € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση 

της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρία με την επωνυμία Καρέλη Δημ. Αγαθάγγελο 

«ELEKTRONET».  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από το Ν.4483/17 

2. τις διατάξεις του Ν.4412/16 
3. το γεγονός ότι το ποσό της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση προμήθειας 

υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, άνω του οποίου αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο. 
4. Την υπ’ αριθ. 1889/18-06-2018  Πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς για 

υποβολή προσφορών. 

5. Τις προσφορές των ενδιαφερομένων 
6. Την υπ’ αριθ. ΕΑΔ 133 με ΑΔΑ_7ΖΜΘΟΛΚ8-ΛΗΜ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και 

τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού. 
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 Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,  

 

Αποφάσισε ομόφωνα και  

 

 

 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω, στην εταιρία:  ΚΑΡΕΛΗ 
ΔΗΜ.ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ, «ELEKTRONET»  με ΑΦΜ: 050326200 ,Δ.Ο.Υ. Κιλκίς  και διεύθυνση 
Δημητράκου 2,Κιλκίς Τ.Κ.61100, τηλ. και φαξ: 2341022622 .Η συνολική αξία της 

ανάθεσης είναι 7.034,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , 5.673,00 € χωρίς Φ.Π.Α 
και  ΦΠΑ 24%: 1.361,52€. 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ (€) 
(ΑΡΙΘΜΗ
ΤΙΚΩΣ) 

ΤΙΜΗ (€) 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Ηλεκτρονικός 

υπολογιστής 
 cpv (48000000-8)  

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 633,00 
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

     3.798,00    

Οθόνη LED 21.5'' 
cpv (30100000-0) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 130,00 ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ         780,00    

Πολυμηχάνημα 
 cpv (30100000-0) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 365,00 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

     1.095,00    

ΣΥΝΟΛΟ 5.673,00 

Φ.Π.Α. (24%) 1.361,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.034,52 € 

 
 

 Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 

και η πληρωμή της αξίας των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής με την υποβολή ισόποσου τιμολογίου και μετά την 

οριστική παραλαβή τους από αρμόδια επιτροπή. 
 

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της προμήθειας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της 

Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΑΡΙΘ/ΝΕΣ), ποσό  1.095,00€  του Κ.Α. 14.03 (Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ποσό 4.578,00€  και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) ποσό 
1.361,52€  του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 
 

 Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις. 
 

 Αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. τις περεταίρω ενέργειες. 
 

 Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας Θράκης, Γενική Διεύθυνση εσωτερικής λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης 
τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Κιλκίς, για έγκριση σύμφωνα με τον νόμο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13-224/26-06-2018. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
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Αναστασιάδου Ελένη  
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