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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Ιηιθίο Νεξόβξπζε, 61100 Ιηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Θζηνζειίδα: www.deyak.gr 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού  

ςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: εο 16/10/2018 Ημέπα: ξίηε 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) Ρηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Ιηιθίο, Οξόεδξνο 
2) Ονγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο Ρύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) ζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο Ρύκβνπινο, Λέινο  
4) Οαξαγηόο Θσάλλεο, Εθπξόζσπνο Ρπιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Λέινο 

5) Ρβέξθνο Ισλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο Ρύκβνπινο, Λέινο 
6) Οεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Λέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Λαπξνπνύινπ Ρνθία, Εθπξόζσπνο Θαηξηθνύ Ρπιιόγνπ, Λέινο, 

 

ΘΕΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-337/16.10.2018 

Απεςθείαρ ανάθεζη ππομήθεια ζωλήνων Θεοδόζια.  

Ξ  Οξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Σ.Α. Ιηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΕΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Ρπκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Οαξαγηό Θσάλλε, Δηεπζπληή ηεο .Σ. ηεο Δ.Ε.Σ.Α. 
Ιηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.Ρ. ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηα ζσιήλσλ ζηελ Ι 
Θενδνζίσλ, πνπ έρεη σο εμήο: 

Λε ηελ ππ αξ. 15-238/10-7-2018 Απόθαζε ηνπ Δ.Ρ. ηεο ΔΕΣΑ Ιηιθίο, εγθξίζεθαλ ε Λειέηε, ε 

δαπάλε θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «Επείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ 
ύδξεπζεο Θενδόζηα», πξνϋπνινγηζκνύ 5.322,00 επξώ (πξν ΦΟΑ), κε ηξόπν εθηέιεζεο ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Μ. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη όηη 
γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ πξνβιεπόκελσλ ρξεκαηηθώλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνύλ λα 
πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζώο 
επίζεο θαη όηη ε απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο 

θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηό. 
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ελ ξίηε 10 Θνπιίνπ 2018 απνζηάιζεθε ε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2245/10-07-2018, Οξόζθιεζε 
ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ εηαηξία «SYSTEMA ΕΟΕ» γηα ηελ πξνκήζεηα «ΕΟΕΘΓΞΣΡΑ 

ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΡΦΚΗΜΦΜ ΣΔΠΕΣΡΗΡ ΘΕΞΔΞΡΘΑ» κε ιήμε πξνζεζκίαο ηελ 10ε Θνπιίνπ 2018 θαη 
ώξα 14:00 κκ. 

Ελ ζπλερεία ε εηαηξία «SYSTEMA ΕΟΕ» θαηέζεζε ζηα Ιεληξηθά Γξαθεία ηεο ΔΕΣΑ Ιηιθίο ηελ κε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 2248/10-07-2018 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, πνπ έρεη 
σο εμήο: 
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ελ ξίηε 17 Θνπιίνπ 2018, κε ηελ ππ΄αξ. 16-253/17-7-2018 απόθαζε ηνπ Δ.Ρ. ηεο ΔΕΣΑ Ιηιθίο 
εγθξίζεθε νκόθσλα ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Επείγνπζα πξνκήζεηα 

ζσιήλσλ ύδξεπζεο Θενδόζηα», πξνϋπνινγηζκνύ 5.322,00 (πξν ΦΟΑ)» ζηελ αλσηέξσ εηαηξία 
βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο πνζνύ 5.322,00 πιένλ Φ.Ο.Α. 

Λεηά ηελ αλσηέξσ απόθαζε έγθξηζεο από ην Δ.Ρ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε ερληθή Σπεξεζία ηεο 

ΔΕΣΑ Ιηιθίο,  απέζηεηιε ζηελ εηαηξία «SYSTEMA ΕΟΕ» ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3392/28-09-
2018 πξόηαζε βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο, δηόηη κεηά από έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη 

ε ελ ιόγσ πξνζθνξά ήηαλ παξά πνιύ πςειή. 

Η εηαηξία αληαπνθξηλόκελε ζηελ πξόηαζε ηεο ΔΕΣΑ Ιηιθίο, θαηέζεζε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 
3400/28-09-2018 βειηησκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο πνπ έρεη σο εμήο: 
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Ρύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο σο άλσ βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο. 

 

ν Δ.Ρ. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Οξνέδξνπ,  

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθωνα: 

 

 Δέρεηαη ηελ βειηησκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «SYSTEMA ΕΟΕ». 
 

 ελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξεία: «SYSTEMA ΕΟΕ», κε Α.Φ.Λ. : 
095667977, Έδξα: Ισλζηαληίλνπ Ιαξακαλιή 142, Δ.Ξ.Σ.: Η Θεζζαινλίθεο ηει: , κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 4.117,50  €  (πιένλ Φ.Ο.Α).  
 

 Εμνπζηνδνηεί ηνλ Οξόεδξν ηεο Δ.Ε.Σ.Α. Ιηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο  

ζύκβαζεο. 
 

 ελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνύ 5.105,70€ ζε βάξνο ηνπ Ι.Α. 11.02.02.16 (ΕΙΑΙΑ ΕΠΓΑ 

ΣΔΠΕΣΡΗΡ ΑΜΘΛ.ΚΕΘΥΣΔΠΘΑΡ ΙΑΘ ΑΟΞΙ/ΡΗΡ ΣΔΠ/ΡΗΡ Δ.Ε. ΙΠΞΣΡΡΘΦΜ (ΡΣΜΕΤΘΖΞΛΕΜΞ) 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη από ηα αθηηθά έζνδα ηεο Επηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Ι.Α. 11.02.02.16 (ΕΙΑΙΑ ΕΠΓΑ ΣΔΠΕΣΡΗΡ 

ΑΜΘΛ.ΚΕΘΥΣΔΠΘΑΡ ΙΑΘ ΑΟΞΙ/ΡΗΡ ΣΔΠ/ΡΗΡ Δ.Ε. ΙΠΞΣΡΡΘΦΜ (ΡΣΜΕΤΘΖΞΛΕΜΞ) ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 ν Δ.Ρ. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 

 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-337/16.10.2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ξ Οξόεδξνο Δ.Ρ. ηεο ΔΕΣΑ Ιηιθίο 

 
 
 

 
Δεκήηξηνο Ρηζκαλίδεο 

Δήκαξρνο Ιηιθίο 
 


