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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Θηιθίο Μεξόβξπζε, 61100 Θηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού  
ςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Ρεο 16/10/2018 Ημέπα: Ρξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 12/10/2018 

 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα έξι (6) 
 

1) Πηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Θηιθίο, Ξξόεδξνο 

2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο  
4) Ξαξαγηόο Ησάλλεο, Δθπξόζσπνο Ππιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο 
6) Ξεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Καπξνπνύινπ Πνθία, Δθπξόζσπνο Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ, Κέινο, 

 
ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-338/16.10.2018 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ  με 
ηίηλο: «Ππομήθεια τςσπού καηαζκεςαζηικού αζθαληομίγμαηορ», 
πποϋπολογιζμού 700,00  Εςπώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΕΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν,  ηεο 
ΓΔΑ. Θηιθίο , ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε 
ηνκώλ πνπ πξνέξρνληαη από επεκβάζεηο ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ ζην 

αζθαιηνζηξσκέλν νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Θηιθίο.  

Ζ παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη όηη: 

«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ 

ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ 
να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 
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3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 
ζηο ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 

α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 
β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 
γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 

δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 
4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα ςπρξνύ θαηαζθεπαζηηθνύ αζθαιηνκίγκαηνο». 
Ξξνϋπνινγηζκνύ 700,00€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη 

σο εμήο : 

ΤΕΦΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  ''Προκήζεηα υστρού επηζθεσαζηηθού αζθαιηοκίγκαηος''. 

2. ΚΟΠΟ: Σθοπός ηοσ αηηήκαηος είλαη ε προκήζεηα υστρού επηζθεσαζηηθού αζθαιηοκίγκαηος ζε 

πιαζηηθά δοτεία.   

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

Το υστρό αζθαιηόκηγκα τρεζηκοποηείηαη γηα άκεζε αποθαηάζηαζε κηθρώλ ηοκώλ, κεγέζοσς ότη 

κεγαιύηεροσ ηοσ 50Φ50 εθαηοζηώλ. Είλαη πραθηηθό, ε εθαρκογή ηοσ είλαη άκεζε (ρίτλοσκε ηο 

αζθαιηόκηγκα κέζα ζηελ ηοκή θαη ηο επηπεδώλοσκε)  θαη κπορεί λα δοζεί  ο δρόκος ζε θσθιοθορία τφρίς 

αλακολή. 

Λόγφ ηφλ αλαγθώλ γηα άμεση αποκατάσταση ηοκώλ ζε αζθαιηοζηρφκέλο οδηθό δίθησο ηοσ Δήκοσ 

Κηιθίς, ε Τετληθή Υπερεζία ηες ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ζα προβεί ζε προκήζεηα υστρού επηζθεσαζηηθού 

αζθαιηοκίγκαηος ζε δοτεία. Οη ηοκές προέρτοληαη από επεκβάζεης ηφλ ζσλεργείφλ ηες ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.  

Το έηοηκο αζθαιηόκηγκα από εηδηθής ζύλζεζες ζσλδεηηθό σιηθό ζα είλαη ζε δοτεία.  

     

4.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Η δαπάλε γηα ηελ προκήζεηα προϋποιογίδεηαη ζηο ποζό ηφλ 700,00  Ευρώ          

πλέον Φ.Π.Α θαη ζα θαισθζεί από ηδίοσς πόροσς ηες Δεκοηηθής Επητείρεζες Ύδρεσζες Αποτέηεσζες 

Κηιθίς. Σηελ ηηκή ζα περηιακβάλεηαη ε κεηαθορά ηφλ δοτείφλ ηοσ προαλαθερζέληος σιηθού θαη ε 

αποζήθεσζή ηοσ ζε ζέζε ποσ ζα σποδεητζεί από ηελ σπερεζία.  

 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412/2016, 

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_185/03-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ ΥΕΤΓΝΙΘ8-

4ΤΘ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 
ΤΣΟΝ ΔΞΗΠΘΔΑΠΡΗΘΝ 

ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑ 
ΡΔΚ 100 7,00 700,00 

ΤΝΟΛΟ 700,00 

    Φ.Π.Α. 24% 168,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ 868,00 
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Αποθάζιζε ομόθυνα και 

 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινύο 

νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 

ηεύρνο Β) Απόθαζε π. Νηθνλνκηθώλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λόκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 

πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γίλεηαη  ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 γ) ηνπ λόκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 

32ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη όηη «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο 

απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Λ. 1069/80, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 868,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-338/16.10.2018. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

 
Ν Ξξόεδξνο Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 
 
 

Γεκήηξηνο Πηζκαλίδεο 

Γήκαξρνο Θηιθίο  
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