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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

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

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

ΑΠΟΠΑΜΑ 

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

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 16/10/2018 Ημέπα: Σξίηε 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) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 

2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 

 
ΘΕΜΑ 12ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-344/16.10.2018 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ  με ηίηλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN», πποϋπολογιζμού 
1.000,00Εςπώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΩΔΕΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Κπξηαθίδε Υξηζηόθνξν, Απνζεθάξην ηεο 
ΔΕΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηα εμήο:  

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε 
πξνβιεκαηηθώλ πδξνκέηξσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.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….» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN», 
πξνϋπνινγηζκνύ 1.000,00Επξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή 

Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN  

 
Η ππεξεζία πξέπεη λα πξνβεί ζηελ άκεζε πξνκήζεηα παξνρόκεηξνπ ύδξεπζεο ηύπνπ woltman.  
Η ελ ιόγω πξνκήζεηα θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθώλ 
πδξνκέηξωλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο.   

 
2.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  
H ζπγθεθξηκέλε δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ηωλ 1.000,00 Εσρώ πιένλ Φ.Π.Α ζα θαιπθζεί 
από ηδίνπο πόξνπο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο θαη ζα βαξύλεη ηνλ  ελ’ 
ελεξγεία Πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ΄ αξηζκό 278/2017 Απόθαζε Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κηιθίο. 

Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέηρηζης 
Ποζόηηηα  

Σιμή / 
μονάδος ζε €      
(τωρίς ΦΠΑ) 

κόζηος ζε 
€ (τωρίς 

ΦΠΑ) 

1 Παξνρόκεηξν ηύπνπ woltman , DN 
100 ,16atm. 

ΤΕΜΑΦΙΑ 2 500,00 1.000,00 

ύνολο τωρίς ΦΠΑ 1.000,00 

ΦΠΑ 24% 240,00 

ύνολο € με ΦΠΑ 24% 1.240,00€ 

 
3. ΆΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: Σρεηηθό CPV: [38411000-9]-Υδξόκεηξα 
 

Με δεδνκέλν όηη: 
Είλαη επιόγωο αδύλαην λα πξνβιεθζνύλ νη παξνπζηαδόκελεο βιάβεο αθνύ δελ είλαη γλωζηέο εθ ηωλ 
πξνηέξωλ, 
Είλαη νηθνλνκηθά αζύκθνξν θαη δελ εμππεξεηεί ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ζθνπνύο ηεο επηρείξεζεο λα 
δεζκεύνληαη νη πόξνη ηεο γηα λα δεκηνπξγείηαη απόζεκα πιήξνπο ζεηξάο εθεδξηθνύ εμνπιηζκνύ γηα 
όινπο ηνπο ηύπνπο πδξνκέηξωλ, 
Είλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ωο άλω πξνκήζεηαο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζωζηή 
θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάιωζεο κεγάιωλ παξνρώλ πόζηκνπ λεξνύ. 
Πξνηείλεηαη ε απ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ ωο άλω πξνκήζεηα ,δηόηη ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ ππεξβαίλεη 
όξην ηωλ (€20,000 ρωξίο ΦΠΑ) πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ Άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412/2016.  
Παξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε 
πξνκήζεηα. 
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Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΕΑΔ_187/10-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΔΑ_ 6Κ7ΦΟΛΚ8-

Μ5Χ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Αποθάζιζε ομόθωνα και 
 

 Εγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΥΟΜΕΣΡΟΤ 

ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN», πξνϋπνινγηζκνύ 1.000,00Επξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412), πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Εμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, 

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

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Εγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 1.240,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο. 

 

 Εγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  

Επηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 25.05.08  θαη ηνπ 

Κ.Α. 54.00 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-344/16.10.2018. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
 

Ο Πξόεδξνο Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 

 
 

Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Δήκαξρνο Κηιθίο  
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