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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ 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 14/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014   Ηµέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 30/09/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Σισµανίδης ∆ηµήτριος , ∆ήµαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 
2) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
3) Τσαντάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος 
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών Κιλκίς, Μέλος, 
6) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, µέλος 

ΘΕΜΑ 5ο - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ - Απόφαση 144/2014 

 

Ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για 
κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων   έτους 2014.»  

Ο  Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΠΕΜΠΤΟ  θέµα εκτός  ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον τίτλο του θέµατος. 

Ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα έγινε από τον Γ. ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία 
Αβραµίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς τα διοικητικά έγγραφα του 
προηγούµενου διαγωνισµού του τίτλου, λόγω λαθών που εµφιλοχώρησαν στη διαγωνιστική 
διαδικασία και των αποφάσεων του ∆.Σ. υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι ο προηγούµενος 
διαγωνισµός δεν θα "περάσει" από τον έλεγχο νοµιµότητας, για τον λόγο αυτό προτείνεται η 
ακύρωση του προηγούµενου διαγωνισµού και η προκήρυξη νέου. 

 

Το ∆.Σ. αφού µελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95) 
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Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 

• Εγκρίνει  την ακύρωση του προηγούµενου διαγωνισµού µε τίτλο : «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού υλικού για κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων   έτους 
2014.» 

• Επαναπροκηρύσσει  πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε την παρακάτω περίληψη 
διακήρυξης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων   
έτους 2014.» 

 
1. Η ∆ΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της µε αριθµό   144 /2014 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου διενεργείται  ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για 
την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών πινάκων έτους 
2014.», µε την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις  29 Οκτωβρίου του έτους 2014 
ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση, 

στην περίπτωση που δεν προσέλθει κανένας διαγωνιζόµενος την παραπάνω  ηµεροµηνία ο διαγωνισµός 
θα επαναληφθεί στις 5 Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. 
2. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.991,77 Ευρώ, µε τον ΦΠΑ 23%. Η 
δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων 25.05.10, 25.05.11, 25.05.12 του προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς και έχει ψηφιστεί η σχετική πίστωση για την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας. 

3. ∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο οικείο 
Επιµελητήριο µε επάγγελµα  συναφές προς το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
4.Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να προµηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
εργάσιµες ηµέρες καθηµερινά από 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.  
 

   

• Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων 25.05.10, 25.05.11, 25.05.12 του 
προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 και ψηφίζει την σχετική πίστωση για 
την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 144_2014.  
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Ο  Πρόεδρος ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

                                                                                                   ∆ηµήτριος Σισµανίδης 
                                                                                                  ∆ήµαρχος Κιλκίς 
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