
 

 

         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ  ΣΤΟ  ΚΗΜΔΗΣ 
           

    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ            Από το με αριθμό  9 Πρακτικό 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ            της από  24/7/ 2018 Συνεδρίασης 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ   «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»            του   Διοικητικού    Συμβουλίου 
Γραμ. Δ/κού  Συμβουλίου             της   Δημοτικής    Επιχείρησης 
Ταχ.  Δ/νση: Νεοφύτου  69             Υδρευσης - Αποχ/σης Χαλκίδας 
Τηλ. : 2221-0-29995                «Η  ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

Στη Χαλκίδα & στα Γραφεία της ΔΕΥΑΧ  σήμερα την  24η  του μήνα  Ιουλίου    του έτους 2018 ημέρα  

Τρίτη  & ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης  Χαλκίδας  «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»  έπειτα  από  την  5371/19.7.2018  έγγραφη 

πρόσκληση του κ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως». 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί  σε  σύνολο 11 μελών βρέθηκαν  παρόντα 8,  όπως  
παρακάτω:      
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                    Α Π Ο Ν Τ ΕΣ      

1.- Μάζης Αναστάσιος                        Πρόεδρος ΔΣ/ΔΕΥΑΧ                          1. Παπαβασιλείου Δημ.,    Μέλος 

2.- Γιαννούκος Γεώργιος,   Αντιπρόεδρος                                              2. Βάκα  Ελένη,               Μέλος 

3.- Θεοδώρου Σταύρος,    Μέλος                                          3. Χατζηφώτης Νικ.,         Μέλος                       

4.- Αναγνωστάκης Κωνστ.,                            Μέλος                

5.- Σιγανός Αλέξανδρος,                            Μέλος                                                          

6.- Τζαφέρος Παναγιώτης,                Μέλος 

7.- Κούκουρας Χρήστος,                  Μέλος 

8.-Κυπαρισσόπουλος Ιωάννης,        Μέλος  

                                                                                         

Καθήκοντα Γραμματέως του ΔΣ ασκεί  η υπάλληλος της Επιχείρησης   Ελένη Ζάγουρα. 

      Μετά από αυτά ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης κήρυξε την έναρξη της  

Τακτικής Συνεδρίασης του Σώματος, συζητήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης & ελήφθη η πάρα κάτω 

απόφαση:                    

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ      Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ    142 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προμήθειας μίας καινούργιας εμφακελωτικής μηχανής και έγκρισης 

δαπάνης. 
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Ο Γενικός Δ/ντής, κ. Χαράλαμπος Μανιάτης,  εισηγούμενος το πάρα πάνω θέμα έθεσε 

υπόψη των μελών του ΔΣ την Τεχνική Έκθεση, που θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Δ/ντρια Διοικητικής 

& Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Νίκης Ζαχαρού, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται  προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια και 

εγκατάσταση μιας (1) ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ [CPV: 30123000-7 ] για εισαγωγή 

φακέλων μεσαίου μεγέθους, χρώματος λευκού, ορθογωνίου παραλληλογράμμου σχήματος  

διαστάσεων 24,50 cm X 11,50 cm, με διαφανές πλαίσιο ορθογωνίου παραλληλογράμμου σχήματος 

στο κάτω δεξί μέρος,  με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

 

 Δυνατότητα επιλογής διαφορετικού διπλώματος χαρτιού όπως μονή δίπλωση, σε Ζ σχήμα, 

διπλή παράλληλα αναδίπλωση, από αριστερά προς δεξιά.  

  

 Λειτουργία χειροκίνητης τροφοδοσίας που επιτρέπει στο χειριστή να τροφοδοτεί μέχρι 5 

φύλλα χαρτιού (μονά ή συρραφθέντα) με το χέρι και να προσθέτει περιεχόμενο που 

τροφοδοτείται αυτόματα, αν το επιθυμεί.    

 Ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις πτυχής. 

 Δίσκοι τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας και συλλέκτης φακέλων. 

 Αναδίπλωση εγγράφων διαφόρων μεγεθών. 

 Λειτουργία μνήμης εργασίας. 

 Δυνατότητα εμφακέλωσης  τουλάχιστον 40.000 φακέλων ανά μήνα, 480.000 φακέλων τον 

χρόνο. 

 Δυνατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 3.500 φακέλων την ώρα (σε ιδανικές συνθήκες). 
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 Προτείνεται η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση, διότι η συνολική 

δαπάνη δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 

328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας 

ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

οικονομικού φορέα, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.Η πληρωμή θα γίνει με 

χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή του εξοπλισμού  και εφόσον η 

επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα. 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο και με την 

προσκόμιση των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών  στην αρμόδια υπηρεσία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής παρουσία του αναδόχου, εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η συμμόρφωση με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές όπως λεπτομερώς μνημονεύονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. Εφόσον 

προκύψει ακαταλληλότητα του είδους ο προμηθευτής οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση 

αυτού. Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή 

του σε αντικατάσταση του ακατάλληλου είδους, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δικαιούται κατά την κρίση της να 

προβεί στην απόρριψή του ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με 

απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει εντός 30 ημερών από την ημέρα 

έγγραφης εντολής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή. Υπέρβαση του χρόνου 

παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην εκπαίδευση του χρήστη της εμφακελωτικής μηχανής 

καθώς και στη συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος όσο διαρκεί ο χρόνος εγγύησης. 

Την προμήθεια βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις: 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.3 τουΝ.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

61 του ν. 4146/2013, (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) και 

της Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% 

(υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής  

σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,06% (υπέρ ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής  σύμβασης καθώς και Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί της ως άνω κράτησης. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Ο εξοπλισμός   θα είναι καινούριος , αμεταχείριστος και αρίστης ποιότητος και θα συνοδεύεται 

από τις αντίστοιχες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική 

νομοθεσία και η παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

Η συνολική δαπάνη που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 13.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ) θα βαρύνει 

τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 277/2017 Απόφαση 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.,  στο κεφάλαιο «Διάφορα» με  K.A. 140900 και τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός με 

ΦΠΑ 24%» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54001424.  

 

 

 

Το Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω 

 

 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

                                  

1. Εγκρίνει τη Τεχνική Έκθεση  για την προμήθεια μίας καινούργιας εμφακελωτικής 

μηχανής, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

2. Εγκρίνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας με απ’ευθείας ανάθεση. 

3. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 13.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

4. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 140900 & 54001424 του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης.  
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 ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  Δ.Σ.           1. Γιαννούκος Γεώργιος,   Αντιπρόεδρος 

                                                             2. Θεοδώρου Σταύρος,   Μέλος  

                     3.-Αναγνωστάκης Κωνστ.,  Μέλος 

        4.-Σιγανός Αλέξανδρος,                   Μέλος                                                         

     Αναστάσιος  Μάζης                 5.-Τζαφέρος Παναγιώτης,               Μέλος 

6.-Κούκουρας Χρήστος,                 Μέλος 

7.-Κυπαρισσόπουλος Ιωάννης,       Μέλος                                  

- 
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