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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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  4/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/02/2014   Ηµέρα: Παρασκευή Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ηµεροµηνία: 31/01/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα 
Πέντε (5) 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
4) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 37ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2014 

Ανάθεση καυσίµων διµήνου Μαρτίου - Απριλίου 2014. (Απόφαση 49/14). 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το τριακοστό έβδοµο θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το έργο του τίτλου του θέµατος.   

Σχετική ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα δόθηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία 
Αβραµίδη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου συνέταξε την αριθ.: Π 40/2013 µελέτη για την προµήθεια καυσίµων κίνησης 
και θέρµανσης. Η µελέτη αφορά την προµήθεια  54.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης -κίνησης  συνολικού 
ποσού 72.686,85 € 

Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού επείγει η προµήθεια καυσίµων για την κάλυψη τρεχουσών 
αναγκών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάθεση της προµήθειας για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 
έτους 2014, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισµού. 

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 
και το Π∆ 60/2007  άρθρο  25 γ τις απευθείας αναθέσεις  προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες και  
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επείγουσες ανάγκες όπως αυτές προϋπολογίσθηκαν από τη ∆ΕΥΑ Κιλκίς για τους µήνες Μάρτιο – Απρίλιο  
2014, δεδοµένου ότι ο Ενιαίος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός του ∆ήµου Κιλκίς  έχει ηµεροµηνία κατάθεσης 
προσφορών την 14η Απριλίου 2014. 

      
Συγκεκριµένα  η εκτιµηθείσα ποσότητα είναι για τη ∆ΕΥΑΚ:  
Πετρέλαιο θέρµανσης   2.000,00 λίτρα  
Πετρέλαιο κίνησης    9.000,00 λίτρα  
Προϋπολογισµός δαπάνης: 15.000,00  ευρώ 
Ανάδοχος:      ΜΠΑΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  – ΑΦΜ:120052297 
Κωδικός δαπάνης:   64.08.01 – 64.00 

 

Πρέπει λοιπόν να πάρουµε απόφαση έγκρισης της παραπάνω δαπάνης και κάλεσε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και έχοντας υπόψη :                                                                                                                                                     

Την µε αριθµό  Π40/2013 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κιλκίς 

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 
1. Εγκρίνει την διαδικασία της ανάθεσης προµήθειας προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του διµήνου  
Μαρτίου – Απριλίου  2014 ως εξής:  
 
Πετρέλαιο θέρµανσης   2.000,00 λίτρα  
Πετρέλαιο κίνησης    9.000,00 λίτρα  
Προϋπολογισµός δαπάνης: 15.000,00  ευρώ 
Ανάδοχος:      ΜΠΑΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  – ΑΦΜ:120052297 
Κωδικός δαπάνης:   64.08.01 – 64.00 
 

2. Την ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00  για την παραπάνω 
δαπάνη. 

(Τα ποσά της ανωτέρω ανάθεσης θα αφαιρεθεί από τα ποσό της τελικής σύµβασης που εν συνεχεία θα 
συνάψει η ∆ΕΥΑ Κιλκίς µετά την ολοκλήρωση του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού). 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 49/2014 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

Ακριβές απόσπασµα 
Ο A. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
Τσαντάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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