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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 18/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/08/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/08/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι(6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 7ο - Απόφαση 19-286/23-08-2018.

Έγκριση Μελέτης, έγκριση δαπάνης και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της
προμήθειας  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
Προϋπολογισμού 19.844,90 € (πλέον ΦΠΑ).

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΒΔΟΜΟ θέμα της ημερησίας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της
ΔΕΥΑ. Κιλκίς , ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. είπε τα εξής:

Η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη για την κάλυψη αναγκών της
Επιχείρησης σε σωλήνες για την επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου
Κιλκίς.

Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που
προβλέπει ότι:

«1.Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2.Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς
να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.
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3.Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
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 η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη….»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη, την μελέτη και
τις Τεχνικές προδιαγραφές που συντάχτηκαν από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς επίσης και
τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ». Προϋπολογισμού 19.844,90 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με
την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

Προς Οικονομική υπηρεσία

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"

ΣΚΟΠΟΣ

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε σωλήνες που είναι απαραίτητοι για την
επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης θα προβεί στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό
PVC 10 atm Φ63 μμ 186 1.60 297.60

1 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό
PVC 10 atm Φ110 μμ 66 4.55 300.30

2 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό
PVC 16 atm Φ110 μμ 60 6.45 387.00

3 Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.E.
τρίτης γενιάς 10 atm Φ63 μμ 4500 1.75 7875.00

4 Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.E.
τρίτης γενιάς 10 atm Φ110 μμ 200 5.20 1040.00

5 Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.E.
τρίτης γενιάς 16 atm Φ110 μμ 200 7.05 1410.00

6 Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.E.
τρίτης γενιάς 10 atm Φ125 μμ 200 6.50 1300.00

7 Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.E.
τρίτης γενιάς 16 atm Φ125 μμ 300 8.95 2685.00

8 Σωλήνας πόσιμου νερού Ρ.E.
τρίτης γενιάς 16 atm Φ355 μμ 65 70.00 4550.00

ΣΥΝΟΛΟ 19844.90
Φ.Π.Α. (24%) 4762.78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24607.68
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ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.844,90 € πλέον Φ.Π.Α. και προβλέπεται
να καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Κ.Α.Ε. : 25.05.09 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ)
Σχετικό CPV : 44161200-8 (Σωλήνες ύδρευσης)

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016,
 την υπ’ αριθμό ΕΑΔ_162/20-08-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ 72ΙΧΟΛΚ8-

Μ0Ο, και τη  βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού.

 τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης
 την ανωτέρω εισήγηση

Αποφάσισε ομόφωνα και

 Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη που συντάχθηκε από υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς.

 Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ -
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμού 19.844,90 €, με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης μετά από  πρόσκληση υποβολής προσφοράς, (σύμφωνα με το άρθρο 120 του
νόμου 4412/2016 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» & 3 και του άρθρου 328 του
Ν.4412), προς οικονομικούς φορείς.

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 24.607.68€ σε βάρος του Κ.Α. 25.05.09
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ)
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της προμήθειας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της
Επιχείρησης  και θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 25.05.09
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ)
του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-286/23-08-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
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