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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 με αριθμό 24/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08/11/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 02/11/2018 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 
πέντε(5) 
 

1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 

4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 13ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 24-363/08-11-2018 
 
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων στο 
κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς», προϋπολογισμού 2.994,00€, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ  θέμα ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος. 

 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 
Χημικό Μηχανικό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  

Στην με αριθμό 22-348/16.10.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τίτλο: Έγκριση 

Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας  με τίτλο: «Διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς», προϋπολογισμού 2.994,00€, (πλέον Φ.Π.Α. 

24%), αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης  της υπηρεσίας  με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης βάσει των άρθρων 326 & 328 του Ν. 4412/2016, στα οποία προβλέπεται 
ότι για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στην 

διαδικασία της απευθείας ανάθεση. 
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Οι ενέργειες για την εκτέλεση της υπηρεσίας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, την 
Μελέτη και την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Κιλκίς προχώρησε σε Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  προς 

οικονομικού φορείς με το παρακάτω αποδεικτικό: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ με Α.Π: 3738/24-10-2018: 
 

 
Οι Οικονομικοί φορείς  κατέθεσαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας  σε  σφραγισμένο φάκελο , 
τις προσφορές τους και είναι οι εξής: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία 

υποβολής 

προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 

1 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 30-10-2018 09:45 3802 

2 ΝΑΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30-10-2018 11:02 3806 

 
Οι φάκελοι ανοίχτηκαν ενώπιων  των μελών του Δ.Σ. κατά την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ, 

μονογράφτηκαν  από μέλη του Δ.Σ. καταχωρήθηκαν τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν οι 
διαγωνιζόμενοι  και έχουν ως εξής: 

 

1η   «ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ»  

 

 Βεβαίωση πιστοποιητικού απαλλακτικού από Επιμελητήριο Κιλκίς με αρ.πρ:17851/30-10-
2018 

 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον Μακάριο Ευριπίδη  περί γνώσης 
των όρων της μελέτης κ.τ.λ.. 

 Φάκελο οικονομικής προσφοράς 

      Τηλ.6937451415 
 

2η   «ΝΑΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ»  

 
 Βεβαίωση πιστοποιητικού από Επιμελητήριο Κιλκίς με αρ.πρ:17452/26-02-2018 και ισχύει 

έως 31-12-2018 
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον Ναούμη Θεόδωρο  περί γνώσης 

των όρων της μελέτης κ.τ.λ.. 

 Φάκελο οικονομικής προσφοράς 
 Email: theo.naoumis@gmail.com 

Κατόπιν  ανοίχτηκαν oi φάκελοι  των οικονομικών προσφορών μονογράφτηκαν  από μέλη 
του Δ.Σ. και καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, 
στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Οικονομική 

προσφορά 

χωρίς φπα 

Φπα 24% Οικονομική 

προσφορά  με 

ΦΠΑ 24% 

1 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2.312,30 554,95 2.867,25 

2 ΝΑΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.569,00 616,56 3.185,56 

 

 
Με βάση τα ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει το αποτέλεσμα και να κατακυρώσει την 

σύμβαση της υπηρεσίας εργασίας με τίτλο: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων στο κτίριο της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς», αντί ποσού 2.312,30€(πλέον ΦΠΑ 24%), στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΑΡΙΟ 
ΕΥΡΙΠΙΔΗ» 
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Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία: «ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ» με συνολική 

οικονομική προσφορά 2.312,30 (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 
Το Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 
- Τη με αριθμό 22-348/16.10.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με τίτλο: Έγκριση 

Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας  με τίτλο: «Διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς», προϋπολογισμού 2.994,00€, (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%). 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 και 330 παράγραφος 
3, 

- την υπ’ αριθ. 3738/24-10-2018 Πρόσκληση προς οικονομικούς φορείς για υποβολή 
προσφοράς, 

- τις προσφορές των συμμετεχόντων , 

- την υπ’ αριθμό έκθεση ανάληψη δαπάνης 189/15-10-2018 με ΑΔΑ_9Φ29ΟΛΚ8-9 Α7 της 
Οικονομικής υπηρεσίας, 

- την ανωτέρω εισήγηση. 
 

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα και 

 Εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας-εργασίας  με 

τίτλο: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς» προϋπολογισμού 

2.994,00€ (πλέον ΦΠΑ),  στον παρακάτω οικονομικό φορέα επειδή έχει τη δυνατότητα 

της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της εργασίας και επειδή η προσφορά του κρίνεται 

συμφέρουσα:  

 

 Επωνυμία: «ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ», επάγγελμα: ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ , 

Α.Φ.Μ. : 073098704, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, έδρα: Βαπτιστή-Κιλκίς,Τ.Κ.61100 ,  

 Στοιχεία επικοινωνίας: Μακάριος Ευριπίδης , τηλ. επικοινωνίας: Κιν: 

6937451415. 

 Αντικείμενο σύμβασης: Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κιλκίς, με συνολική οικονομική προσφορά: 2.312,30€ (πλέον Φ.Π.Α.24%),που 

αναλύεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ(

€) ΔΑΠΑΝΗ 

Εργασίες και υλικά τοποθέτησης διπλής 
εσωτερικής τοιχοποιίας με γυψοσανίδα 
διαστάσεων 3 χ11 μέτρα. Συμπεριλαμβάνονται 
όλα τα υλικά και στηρίγματα κλπ . Τετρ. μέτρα 33,00 

               
22,50    

                  
742,50 €  

εργασίες και υλικά τοποθέτησης  γυψοσανίδας 
οροφής με ενδιαμέση οποθέτηση 
πετροβάμβακα. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
υλικά και στηρίγματα κλπ. Τετρ. μέτρα 50,00 

               
20,00    

               
1.000,00 €  

Σπατουλάρισμα και Χρωματισμός όλων των 
επιφανειών. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
υλικά. Τετρ. μέτρα 154,00 

                 
3,70    

                  
569,80 €  

 

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 2.867,25€ σε βάρος του Κ.Α. 11.00.01 

(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ 

ΠΑΓΙΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
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 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της εργασίας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της  Επιχείρησης  

και να βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.00.01 (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του 

οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 24-363/08-11-2018 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 

 
Σισμανίδης Δημήτριος 

Δήμαρχος Κιλκίς  
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