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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Της με αριθμό 2/2011 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις (02)
του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,
συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό
104/27-01-2011, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που
έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του
Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος, Μπαλάσκας, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2. Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου,

αναπληρωματικό μέλος
6. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
7. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων,

Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και άρχισε η συζήτηση των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.01.02

Τιμολογιακή πολιτική έτους 2011
(Απόφαση 2011.02.02.02.01.02)



Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το πρώτο θέμα της  ημερήσιας
διάταξης αναφέρθηκε στην Τιμολογιακή πολιτική έτους 2011, θέτοντας υπόψη
του Δ.Σ. στοιχεία που δείχνουν τη θέση της επιχείρησης.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης
στο Δ.Σ. είπε για το παρόν θέμα:
Λόγω της γενικότερης συγκυρίας και της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της
χώρας η ΔΕΥΑ Κιλκίς παρόλο που έχει μειωμένα έσοδα λόγω απώλειας της
επιχορήγησης του 3%, για το οποίο δεν προβλέφθηκε κονδύλιο για το έτος
2011 και της ύφεσης που έχει αντίκτυπο στα έσοδα από τέλη νέων
συνδέσεων οικοδομών, τα οποία μειώθηκαν κατά 80%, προτείνεται να
παραμείνει η τιμή του νερού στα ίδια επίπεδα, και να ισοσκελιστεί ο
προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων με μειώσεις δαπανών, χωρίς να υπάρξει
αρνητικός αντίκτυπος στην ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών.
Τα ακριβή αριθμητικά δεδομένα που αποτυπώνουν την προτεινόμενη πολιτική
αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων έτους 2011, που είναι
το επόμενο θέμα.
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

Από 01/01/2011, να μην υπάρξει καμιά αύξηση στα τέλη ύδρευσης –
αποχέτευσης και να παραμείνουν οι τιμές ως έχουν το 2010.
Προστίθενται διαδικασίες που μειώνουν τη γραφειοκρατία, ενισχύουν την
διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Οι διαδικασίες που προστίθενται
αποτυπώνονται παρακάτω στην κωδικοποιημένη τιμολογιακή πολιτική εντός
πλαισίου.
Κατόπιν τούτου η τιμολογιακή πολιτική του έτους 2011 έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, στην αριστερή πλευρά,
61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320
Email: deyakil@otenet.gr, info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κωδικοποίηση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ Κιλκίς, έτους 2011.

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 47/1999 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
2. Την με αριθμό 1/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,



3. Την με αριθμό 18/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
4. Την με αριθμό 38/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
5. Την με αριθμό 56/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
6. Την με αριθμό 12/2000 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
7. Την με αριθμό 19/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
8. Την με αριθμό 43/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
9. Την με αριθμό 81/2001 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
10.Την με αριθμό  65/2002 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
11.Την με αριθμό  81/2003 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
12.Την με αριθμό  29/2004 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
13.Την με αριθμό  75/2005 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
14.Την με αριθμό 2005.12.02.09.01.56. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
15.Την με αριθμό 2006.12.06.09.01.73. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
16.Την με αριθμό 2007.12.06.10.01.60. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
17.Την με αριθμό 2008.12.08.09.01.50. απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
18.Την με αριθμό 2011.02.02.02.01.02 απόφαση της ΔΕΥΑ Κιλκίς,

Η Τιμολογιακή πολιτική έχει ως ακολούθως (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):
Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών κωδικοποιείται στις εξής
κατηγορίες:

1. Τιμολόγηση ύδρευσης.
2. Τιμολόγηση αποχέτευσης
3. Τιμολόγηση εργασιών
4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα
5. Ειδικά τιμολόγια
6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών

φορέων.
7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων
8. Τιμολόγηση στερεών αποβλήτων.
9. Τιμολόγηση αναλύσεων.

Σε κάθε κατηγορία τα δεδομένα, όπως ισχύουν για το έτος 2011 είναι:



1. Τιμολόγηση ύδρευσης:

 Οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε δίμηνο. (απόφαση 56/2000).
 Η χρέωση γίνεται ανά δίμηνο και κλιμακώνεται ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά
δίμηνο)

0-20 21-40 41-80 >80

ΤΙΜΗ ΝΕΡΟΥ (σε ευρώ, χωρίς
ΦΠΑ)

0,30 0,35 0,46 0,51

Ανάλογα με το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών τα τέλη διαφοροποιούνται
με βάση ειδικά τιμολόγια (άρθρο 26 Ν. 1069/80) όπως φαίνονται στο
συνημμένο πίνακα στο τέλος του εγγράφου (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ):

 Το πάγιο ύδρευσης είναι 4,00 € ανά δίμηνο.
 Η ελάχιστη χρέωση είναι 5 κυβικά ανά μήνα.

 Το ειδικό τέλος του νόμου 1069/80 είναι ίσο με 80% της αξίας του νερού.
(απόφαση 56/2000).

 Σε δημόσια κτίρια και στρατιωτικές μονάδες δεν επιβάλλεται ειδικό τέλος

και τέλος αποχέτευσης

 Το ΦΠΑ του νερού είναι 13%.
 Το ΦΠΑ του παγίου και του ειδικού τέλους είναι 23%.
Σε κτηνοτροφικά πάρκα και κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στις
προβλεπόμενες από το νόμο αποστάσεις από οικισμούς η τιμή του νερού
καθορίζεται σε 0,28 ΕΥΡΩ ανά κυβικό χωρίς κλιμάκωση.



2. Τιμολόγηση αποχέτευσης

 Το πάγιο αποχέτευσης είναι 5 € για την πόλη και 4 € για τους οικισμούς

ανά δίμηνο.

 Το τέλος αποχέτευσης είναι ίσο με το 100% της αξίας του νερού.
(απόφαση 56/2000).

 Το ΦΠΑ του παγίου και της αποχέτευσης είναι 23%.
 Στους οικισμούς του Δήμου Κιλκίς, εκτός της Κρηστώνης,  επιβάλλεται

τέλος αποχέτευσης ίσο με το 30% της αξίας του νερού σε όσες οικίες είναι
συνδεδεμένες με το δίκτυο αποχέτευσης.

 Στον οικισμό Κρηστώνης το τέλος αποχέτευσης – βιολογικού καθορίζεται
στο 60% της αξίας του νερού.

 Σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγών αποχέτευσης χρεώνεται κάθε
υδρόμετρο με το ποσό των 30,00 ΕΥΡΩ, για όσες οικοδομές δεν
εκδόθηκαν άδειες αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

 Το ειδικό τέλος αποχέτευσης, καθορίζεται στο διπλάσιο από το τέλος για
οικιακή χρήση, για τα χημικώς αδρανοποιημένα λύματα από τις
παραγωγικές δραστηριότητες των βιοτεχνικών επιχειρήσεων που
παροχετεύονται στον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων (απόφαση 19/2001).

 Σε εκτός σχεδίου επαγγελματικά κτίρια, τα τέλη σύνδεσης αποχέτευσης
μειώνονται στο 60% (εξήντα τοις εκατόν) των εκάστοτε ισχυουσών τελών.
Εξαιρούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και τα ξενοδοχεία.



3. Τιμολόγηση εργασιών

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
Η απόφραξη πολυκατοικίας χρεώνεται 90,00 ΕΥΡΩ, μονοκατοικίας 50,00
ΕΥΡΩ.
Εάν το αίτημα υποβάλλεται και εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας, στο κόστος
προστίθενται 10,00 ΕΥΡΩ.
Για εκτός Δήμου Κιλκίς αποφράξεις, κάθε χρέωση χρεώνεται με 90,00 ΕΥΡΩ
συν 1,5 ΕΥΡΩ ανά χιλιόμετρο, μετρούμενης της απόστασης από τα γραφεία
της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

3.2. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ
 Η τοποθέτηση και η αντικατάσταση υδρομέτρου χρεώνεται 30,00 ΕΥΡΩ

μαζί με το υδρόμετρο.
 Ο επανέλεγχος υδρομέτρου χρεώνεται 5,00 ΕΥΡΩ.
 Η επανασύνδεση μετά από διακοπή ή από αίτηση του δημότη χρεώνεται

15,00 ΕΥΡΩ.
 Το τέλος επανασύνδεσης διπλασιάζεται κάθε φορά με μέγιστο τα 120,00

ΕΥΡΩ εφόσον ο ίδιος χρήσης εξακολουθεί να μη είναι συνεπής στην
εξόφληση των λογαριασμών.

3.3. ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΕΣ
 Οι εργασίες, αποκατάστασης διαρροών κλπ. Χρεώνονται με το ποσό των

200,00 €, ανεξαρτήτως του όγκου εργασίας για αγωγούς διαμέτρου έως
και 125 mm. Εφόσον ο αγωγός είναι διαμέτρου μεγαλύτερης των 125 mm,
το ποσό καθορίζεται σε 400,00 ΕΥΡΩ.

3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Για τις εργασίες επέκτασης των αγωγών εκτός σχεδίου πόλεως επιβαρύνεται

ο καταναλωτής με το ποσό των 3,00 ΕΥΡΩ ανά μέτρο. Το μήκος
λαμβάνεται από τα όρια του σχεδίου πόλης.

Σε υφιστάμενο αγωγό επέκτασης ύδρευσης εκτός σχεδίου κάθε νέα σύνδεση
τιμολογείται με επιπλέον 100€ πλέον των τελών ύδρευσης που ισχύουν για
τα εντός σχεδίου ακίνητα



4. Λοιπά τέλη και δικαιώματα

4.1. ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (κόστος άδειας
σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ).
Η χρέωση των αδειών ύδρευσης μαζί με τις εργασίες έως την ρυμοτομική
γραμμή, κοστολογείται με βάση τη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης ως εξής:

Διάμετρος αγωγού
σύνδεσης

Τιμή σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

     Έως ½ ίντσες 300,00 (χωρίς φρεάτιο)

     Έως ½ ίντσες 380,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και
υδρόμετρο)

     Έως ¾ ίντσες 500,00 (χωρίς φρεάτιο)
     Έως ¾ ίντσες 580,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και

υδρόμετρο)
     Έως 1 ίντσες 980,00
     Έως 2 ίντσες 1650,00

Όταν δεν εκτελούνται εργασίες για την σύνδεση ύδρευσης με το κεντρικό
δίκτυο, το ποσό μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.
Όπου δεν υπάρχει στήλη νερού, τοποθετείται υποχρεωτικά φρεάτιο, έξω
από το οικόπεδο, του οποίου το κόστος έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ (€)

ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)

20,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

98,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 1/2’’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

71,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

117,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 40*40 3/4’’ ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

84,00

ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ, ΚΑΠΑΚΙ)

60,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

163,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 2* 3/4’’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

196,00

ΚΟΜΠΛΕ ΦΡΕΑΤΙΟ 50*50 1‘’ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

173,00



ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ,

Τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (κόστος άδειας
σύνδεσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ).
Η άδεια και οι εργασίες σύνδεσης από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό,
μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή με το δίκτυο αποχέτευσης, κοστολογείται με
βάση την ολική επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μέτρα αφαιρούνται το
υπόγειο (εφόσον δεν παροχετεύεται),  ως ακολούθως:

Ολική επιφάνεια ορόφων (τμ) Τιμολόγηση ανά τετρ. μέτρο σε
ΕΥΡΩ

Από 0 έως 350 3.78
Από 351 έως 500 3.47
Από 501 έως 850 3.22
Από 851 και πάνω 3,10
Το ελάχιστο ποσό καταβολής για την άδεια σύνδεσης αποχέτευσης, είναι για
70 M2  δομημένου χώρου.
Εφόσον δεν εκτελούνται οι εργασίες σύνδεσης από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς το
τέλος αποχέτευσης μειώνεται κατά 140,00 ΕΥΡΩ.
Για να γίνουν οι συνδέσεις ύδρευσης – αποχέτευσης πρέπει να εκδοθεί η
άδεια (να εξοφληθεί ο λογαριασμός). Ο χρόνος σύνδεσης είναι το αργότερο σε
ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, εκτός των περιπτώσεων
που απαιτείται επέκταση δικτύου. Στα τέλη ύδρευσης προστίθεται και η αγορά
των υδρομέτρων. (απόφαση 51/2000).
4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σε Περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του

ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο και στην καρτέλα καταναλωτή
παράλληλα με το όνομα του ιδιοκτήτη με καταβολή εγγύησης 100,00 ΕΥΡΩ
για οικίες και 300,00 ΕΥΡΩ για επαγγελματική χρήση (κέντρα μαζικής
εστίασης και διασκέδασης και χώροι συνάθροισης κοινού, καθαριστήρια,
βενζινάδικα με πλυντήριο, πλυντήρια πάσης φύσεως κλπ).

Η εγγύηση παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του
λογαριασμού κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.

Σε περίπτωση παραχώρησης ακινήτου σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν
απαιτείται καταβολή εγγύησης, αλλά παραμένει η συνυπευθυνότητα.

1. Αιτήσεις διακοπής, επανασύνδεσης, επιστροφές εγγυήσεων και εν
γένει ποσών έως 150 ευρώ μπορεί να διεκπεραιώνονται και από
συγγενείς πρώτου βαθμού με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.

2. Σε περίπτωση χρήσης ακινήτου από συγγενείς πρώτου βαθμού,
μπορεί να προστίθεται το όνομα του χρήστη χωρίς την καταβολή
εγγύησης.



3. Ενοικιαστές που έχουν κάνει αίτηση επανασύνδεσης και κατέβαλαν
την εγγύηση, με την αποχώρησή τους από το μίσθιο διακόπτεται η
σύνδεση χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του
ιδιοκτήτη.

4. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος διακοπής υδροδότησης, το
πάγιο επιμερίζεται αναλόγως.

5. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος, η εγγύηση είναι 100 ευρώ.

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ
1. Παράνομη σύνδεση (κλοπή νερού) και αποχέτευσης: Επιβάλλεται πρόστιμο

300,00 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το μέγεθος της κλοπής είναι μεγάλο, με
απόφαση το Δ.Σ. μπορεί να αποσταλεί στην εισαγγελία για τα περαιτέρω.

2. Παραβίαση σφραγίδας υδρομέτρου: Επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 ΕΥΡΩ
3. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόστιμο

200,00 ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η υδροδότηση διακόπτεται όταν υπάρχουν 4 απλήρωτοι διμηνιαίοι
λογαριασμοί, είτε το ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 150 ευρώ.
Πριν την διακοπή αποστέλλεται γραπτή ειδοποίηση, μέσω του
λογαριασμού του νερού.
Πριν την αφαίρεση υδρομέτρου ειδοποιείται τηλεφωνικά ο
καταναλωτής.
Σε περίπτωση μη τήρησης συμφωνημένης ρύθμισης, είτε υποτροπής
δεν είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική ειδοποίηση.
Οι διακοπές υδροδότησης γίνονται με ευθύνη του γραφείου διαχείρισης
ύδρευσης.
Κάθε ενέργεια πριν και κατά την διακοπή καταγράφεται σε ειδικό
έντυπο, για να υπάρχει ιστορικό της υπόθεσης και ενημέρωση σε κάθε
ενδιαφερόμενο.
Για κάθε υδρόμετρο που δεν είναι σε διακοπή, ενώ είναι απλήρωτοι οι
τρείς λογαριασμοί και υπερβαίνει το όριο των 150 ευρώ, υπόλογο είναι
το γραφείο διαχείρισης ύδρευσης το οποίο οφείλει να αιτιολογεί το λόγο
της μη διακοπής και να τον έχει καταχωρημένο στο ειδικό έντυπο.
Οι υδρονομείς, δύνανται να μη αφαιρούν το υδρόμετρο καταναλωτή,
εάν διαπιστώσουν ότι υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας. Η χρήση αυτής
της δυνατότητας θα γίνεται με φειδώ, πολύ περιορισμένα και με υψηλό
αίσθημα ευθύνης.
Ο διευθυντής, τα μέλη του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος δύνανται να ζητούν την
αναστολή διακοπής υδροδότησης κάποιου καταναλωτή που
απευθύνεται σε αυτούς και ζητά διευκόλυνση. Σε αυτή την  περίπτωση
αναγράφεται ευκρινώς στο έντυπο διακοπής υδροδότησης ότι
αναστέλλεται η διακοπή με εντολή των ανωτέρω.



5. Ειδικά τιμολόγια:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για την έκπτωση είναι οι
εξής:

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
 Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑ Κιλκίς.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο Κιλκίς.
 Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (Ε1), ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλουν

φορολογική δήλωση.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Η πολύτεκνη οικογένεια να έχει τέσσερα προστατευόμενα μέλη και  ετήσιο

εισόδημα μικρότερο των 22,000,00 ΕΥΡΩ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Εκπτώσεις στους λογαριασμούς γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που περιγράφει το λόγο που ζητά

μείωση του λογαριασμού.
2. Έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου για το εύλογο του αιτήματος.
3. Απόφαση του Δ.Σ. για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
4. Το ποσό μείωσης είναι έως 70% της οφειλής και όχι μικρότερο από

τους τρεις τελευταίους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.



6. Τιμολόγηση οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα και κοινωφελών
φορέων.:

6.1. Στα δημόσια κτίρια, στρατιωτικές μονάδες η τιμή του νερού έχει ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (κυβικά μέτρα ανά
δίμηνο)

0-20 21-40 41-80 >80

ΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ ( Χ 2.8) 0,,84 0,98 1,29 1,43
ΚΡΗΣΤΩΝΗ (Χ 2,4) 0,72 0,84 1,10 1,22
ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 2,1)

0,63 0,74 0,97 1,07

ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Χ 1,8)

0,54 0,63 0,83 0,92

2. Τίθεται τιμή 0,01 ευρώ ανά κυβικό μέτρο έως την ανώτατη κατανάλωση
που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί για κοινωφελείς οργανισμούς και
δημοτικά ιδρύματα.
Για την κατανάλωση που υπερβαίνει τα παρακάτω όρια η τιμή είναι αυτή που
ισχύει για δημόσιους οργανισμούς (πίνακας 6.1.):

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ
0,01 ΕΥΡΩ/ ΚΜ.

ΣΧΟΛΕΙΑ (160 ημέρες μαθημάτων
ανά έτος)

10 Λίτρα ανά μαθητή ανά ημέρα*

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ,
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

120 κμ ανά έτος.

ΠΑΡΚΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 36,5 κμ / Στρέμμα / έτος*

ΓΗΠΕΔΑ (6 στρ συν αποδυτηρια) 339 κμ / έτος*

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ (Ετήσια λειτουργία 4
μήνες από 1/6 έως 30/9)

Αριθμός ζώων χρηστών Χ 50 λίτρα
ανά ημέρα Χ 120 ημέρες.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 40 Λίτρα ανά εργαζόμενο /ημέρα.*

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ (πχ ταξί) 5 κμ /μήνα

* Δεδομένα κατανάλωσης από βιβλιογραφία {Ηρακλής Χατζηαγγέλλου,
Υδρεύσεις, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2002}.

Στις ποτίστριες και τα σημεία υδροληψίας για αγροτικές χρήσεις θα γίνει
παραχώρηση χρήσης στους ενδιαφερόμενους, Υπέρβαση του ανώτατου
ορίου θα τιμολογείται με τα ποσά που αναγράφονται στο 6.1.

Θα εφαρμοστούν κίνητρα εξοικονόμησης νερού στα σχολεία, σε συνεργασία
με το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.



7. Τιμολόγηση υγρών αποβλήτων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ (€)

Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης
δημοτών – καταναλωτών προερχόμενα από
τα διοικητικά όρια του Δήμου Κιλκίς

Κυβικά
μέτρα

0,70

Βοθρολύματα οικιακής προέλευσης άλλων
δήμων του νομού Κιλκίς

Κυβικά
μέτρα

1,20

Απόβλητα τρίτων
Κυβικά
μέτρα

BOD5/300 X
1,20

 Η τιμολόγηση των  λυμάτων των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα γίνεται
μέσω λογαριασμών ύδρευσης και δεν θα εισπράττεται από τρίτους
(μεταφορείς  βοθρολυμάτων).

 Η τιμολόγηση των υπολοίπων θα γίνεται από τους μεταφορείς. Κάθε άλλη
ρύθμιση θα γίνεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ
Κιλκίς.



8. Τιμολόγηση στερεών αποβλήτων – ανακυκλώσιμων υλικών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ (€)

Οικιακά απορρίμματα δήμων Κιλά 0,012
Απορρίμματα τρίτων (αδρανή, υλικά
συσκευασίας, αποσύρσεις αγροτικών –
κτηνοτροφικών προϊόντων, βιοτεχνικά
απόβλητα).

Κιλά 0,017

 Η λογιστική τακτοποίηση των τελών θα γίνεται από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.
 Τα τέλη των δήμων θα εισπράττονται από το Δήμο Κιλκίς. Τα υπόλοιπα

από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς.



9. Τιμολόγηση αναλύσεων:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Τιμες σε ευρώ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΡH 4 5
ΧΡΩΜΑ 3 4

ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ 3 4
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 4 5

ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 10 12
ΑΣΒΕΣΤΙΟ 7 8
ΜΑΓΝΗΣΙΟ 7 8
ΧΑΛΚΟΣ 7 8
ΣΙΔΗΡΟΣ 7 8

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 7 8
ΜΑΓΓΑΝΙΟ 7 8

ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ 7 8
ΘΕΙΙΚΑ 7 8

ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 6 7
ΝΙΤΡΙΚΑ 10 12
ΝΙΤΡΩΔΗ 10 12

ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ 10 12
ΧΛΩΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 7 8

ΦΘΟΡΙΟ 7 8
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ 3 4

ΣΥΝΟΛΟ 133 157
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 100 120

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 37oC 7 8
ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒAKTΗΡΙΟΕΙΔΗ 7 8

ΚΟΛΟΒΑΚΗΡΙΟΕΙΔΗ
KOΠΡΑΝΩΝ 7 8

ΣΥΝΟΛΟ 21 24
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 20 20

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
BOD 20 22
COD 20 22
DO 5 6

ΚΑΛΙΟ 7 8
ΝΑΤΡΙΟ 7 8

ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ 5 6
ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 7 8



Μια πλήρης μικροβιολογική και φυσικοχημική ανάλυση νερού θα κοστίζει με
την έκπτωση:

1) Για ΟΤΑ 120€ συν ΦΠΑ 23% και
2) Για ιδιώτες 140€ συν ΦΠΑ 23%. Οι μεμονωμένες αναλύσεις θα

τιμολογούνται σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 15€ όταν η δειγματοληψία γίνεται
από την ΔΕΥΑ Κιλκίς.



ΘΕΜΑ 2Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.02.03

Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.02.03)

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της
ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα  της ΔΕΥΑ Κιλκίς για
το έτος 2011 το οποίο διανεμήθηκε με την πρόσκληση και έγινε ενημέρωση
των μελών του Δ.Σ.

Αναλυτικές επεξηγήσεις για το τεχνικό πρόγραμμα και απαντήσεις στα σχετικά
ερωτήματα που τέθηκαν δόθηκαν από τον διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, τον
Προϊστάμενο Τεχνικών υπηρεσιών και έγιναν οι παρατηρήσεις και
συμπληρώσεις από τα μέλη του Δ.Σ.

Αναλυτικά το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011, έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ, Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ  TΗΛ: 23410-29330     FAX: 23410-29320

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 (σε ΕΥΡΩ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ

2010

11.00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 5.000,00

ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΩΝ 1.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00

11.02 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΟΛΧΙΔΑ
ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ) 30.000,00



 ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(Διαρροές, Συνδέσεις, αντικαταστάσεις
παροχών, επεκτάσεις δικτύων, συντηρήσεις
δικτύων, μετατοπίσεις υδρομέτρων, διάφορες
εργασίες, υδραυλικές).

250.000,00

ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Νέες
συνδέσεις, αποκαταστάσεις, επεκτάσεις). 25.000,00
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
(αποκατάσταση ασφάλτου, πλακιδίων κλπ). 50.000,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ -
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 40.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ
ΠΕΠ  (ΠΡΟΥΠΟΛ: 1120000. ΕΠΙΧ: 972571,90.
ΙΔΙΑ ΣΥΜΧΗ: 147428,01 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: 50%
ΤΟ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011) 560.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 955.000,00

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 20.000,00

20.000,00
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ



7.000,00
61 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  (αδειοδοτησεις
γεωτρησεων) 5.000,00

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΠΑ 10.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΕ
(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ) ΣΤΟ ΑΝΤΛ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 10.000,00

25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
2011

             1.018.000,00



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

αποφάσισε  και  ενέκρινε ομόφωνα

Το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2011  όπως αναλυτικά
φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις
που έγιναν.



ΘΕΜΑ 3ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.03.04

Προϋπολογισμός έτους 2011.
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.03.04)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2011,
ο οποίος διανεμήθηκε με την πρόσκληση και έγινε ενημέρωση των μελών του
Δ.Σ.
Αναλυτικές επεξηγήσεις για τον προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών ανά
κωδικό στα σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν δόθηκαν από τον διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς και τον Προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών και έγιναν οι
παρατηρήσεις και συμπληρώσεις από τα μέλη του Δ.Σ.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός έτους 2011, έχει ως εξής:
.



1. ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ   ΕΣΟΔΩΝ  ΠΟΣΑ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ

72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

72-00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.401,35
72.03 Πωλήσεις άχρηστου υλικού

3.500,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 72

6.901,35

73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
73.01.00.0 Πωλήσεις νερού

839.897,94
73.01.00.0 Τέλη χρήσης υπονόμων

487.538,74
73.00.00.0 Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

23.027,37
73.00.00.0 Τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης

34.216,43

73.01.00.0 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 10.560,00

73.01.00.0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ 61.221,05

73.01.00.0 ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 404.400,00



73.01.00.1 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% Ν.1069/80 568.661,68

73.01.01.0 ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 43.713,86

73.01.01.0 ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.000,00

73.01.01.0 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1.000,00

73.01.00.0 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 1.000,00

73.01.00.0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00

73.01.00.0 ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 406.785,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 73

2.884.022,07

74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
74.03.00.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

2.000,00

74.03.01.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΤΕΚ (6 Σπουδαστές
5€ / ημέρα) 6.000,00

74.03.01.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΑΕΚ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (5
ΑΤΟΜΑ, 20 € ανά ημέρα) 30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 74

38.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ



2.928.923,42

Β.ΕΚΤΑΚΤΑ

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
41.08 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΥΠ.ΕΣΔΔΑ (60% της επιχ προηγ ετων) 126.000,00

41 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
41.10 ΠΕΠ:   (ΠΡΟΥΠΟΛ: 1120000. ΕΠΙΧ: 972571,90.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: 50% ΤΟ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011) 486.285,95
41.10 ΕΠΠΕΡΑΑ
41.10 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41
612.285,95

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΝΕΙΑ
45.98 Δάνειο από Τ.Π.Δ. για την κάληψη της ίδιας συμμετοχής στις

επιχορηγησεις επενδυσεων.  (ΠΡΟΥΠΟΛ: 1120000. ΕΠΙΧ:
972571,90.  ΙΔΙΑ ΣΥΜΧΗ: 147428,01 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: 50%
ΤΟ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011)

73.714,05

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 45
73.714,05

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

75.00.02 ΠΩΛΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 500,00
75.00.99 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ



(ΕΠΑΡΚΕΙΑ) 500,00
75.01.99 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

500,00
75.11.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ

500,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 75

2.000,00

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

76.03.01 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΤΟΚΟΙ) 2.000,00

76.03.05 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 60.611,41
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 76

62.611,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
750.611,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
3.679.534,83

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΠΟΣΑ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ



ΥΛΙΚΟΥ 6.901,35
73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.884.022,07
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

38.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2.928.923,42

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

612.285,95
45 Δάνειο από Τ.Π.Δ. για την κάληψη της ίδιας συμμετοχής στα

έργα ΠΕΠ 73.714,05
75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

2.000,00
76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

62.611,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

750.611,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   3.679.534,83



ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ   ΕΞΟΔΩΝ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2011
ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

10-00 ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 2.000,00

ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

11-00 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ενημερωση από τεχν πργ) 11.000,00

-

11-02. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  (ενημερωση από τεχν πργ) -

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ -

ΠΕΠ -

ΕΠΠΕΡΑΑ (ενημερωση από τεχνικο πργ) 560.000,00

2. ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ -

Γεωτρήσεις 30.000,00

Έργα Ύδρευσης (αυτεπιστασία) 200.000,00

Έργα Αποχέτευσης (αυτεπιστασία) 25.000,00



Οικοδομικά έργα (αυτεπιστασία) 30.000,00

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα (αυτεπιστασία) 20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΚ 876.000,00

-

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

12-00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΑΝΤΛΙΕΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ) - ενημερωση από
τεχνικο πργ 20.000,00

12.01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ) ενημερωση
από τεχνικο πργ -

12.02 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ -

12-06 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20.000,00

-

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ -

13-01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  ενημερωση από τεχνικο πργ 7.000,00

13-02 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -
13-09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



-

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 7.000,00

-

ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -

14-00 ΕΠΙΠΛΑ 3.000,00

14-01 ΣΚΕΥΗ 500,00

14-02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ 500,00

14-03 Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.000,00

14-05 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ -

14-08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -

14-09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8.000,00

-

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ. -

16.17  Έξοδα αναδιοργανώσεως (Πρ/τα Η/Υ & λοιπά) -



16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως -

-

ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ/ΣΕΙΣ -

18.11 Δοσμένες εγγυήσεις (ΔΕΗ - λοιπές) -

-

-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ -

25.04.01 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 40.000,00

25.05.01 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ -

25.05.01.0 Μικρά Εργαλεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης 3.000,00

25.05.01.1 Αντιδρασήρια Χημείου 2.758,40

25.05.01.2 Υλικά Δικτύου Αποχέτεσης 3.000,00

25.05.01.3 Υλικά Δικτύου Ύδρευσης 70.000,00

25.05.01.4 Ηλεκτρολογικά Υλικά 12.000,00
25.05.01.5 Υδρόμετρα



1.000,00

25.05.01.7 Χημικά Βιολογικού Καθαρισμού 60.000,00

25.05.01.8 Υποχλωριώδες Νάτριο 9.564,55

25.06.01 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ -

25.06.01.0 Διάφορα Υλικά Οικοδομών 10.000,00

25.06.01.1 Άμμος και 3Α 4.131,18

25.06.01.2 Ασφατόμιγμα 8.983,69

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 224.437,82

-
45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΝΕΙΑ

-

-
45.13 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.Δ.

248.214,61

-

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

-



60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 750.000,00

60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 40.000,00

60-02 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΓΑΛΑ) 5.565,00

60-03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 995.565,00

-

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ -

61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΣΗ
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣ/ΤΟΣ -

61.00.00 Αμοιβές & Έξοδα Δικηγόρων 1.092,08

61.00.01 Αμοιβές & Έξοδα Συμβολαιογράφων 3.000,00

61.00.03 Αμοιβές & Έξοδα Μελετών (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΕΧΝ ΠΡΓ.) 25.000,00

61.00.04 Αμοιβές & Έξοδα Ελεγκτών 5.000,00

61.00.05 Αμοιβές & Έξοδα Ιατρών 1.000,00

61-01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ
ΠΑΡ/ΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣ/ΤΟΣ -

61.01.00 Αμοιβές & Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου



1.500,00

61.01.01 Αμοιβές & Έξοδα Διαφόρων Τρίτων 10.000,00

61.02.02 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00

61-03 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ -

61.03.01 Αμοιβές Μηχανογραφικής Επεξεργασίας 7.173,75

61.03.02 Αμοιβές Υπηρεσιών Τρίτων 30.000,00

61.93.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 288.765,83

-

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ -

62.00.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & Ε.Ε.Λ. 600.000,00

62.03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -

62.03.00 Έξοδα Τηλεπικοινωνιών (Σταθερή Τηλεφωνία) 3.094,66

62.03.02 Ταχυδρομικά - Ταχυμεταφορικά 4.335,58

62.03.90 Έξοδα Τηλεπικοινωνιών (Κινητή Τηλεφωνία) 8.000,00



62-04 ΕΝΟΙΚΙΑ -

62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 11.973,69

62-07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -

62.07.01 Επισκευές & Συντηρήσεις Κτιρίων - Εγκαταστάσεων Κτιρίων 20.000,00

62.07.02 Επισκευές & Συντηρήσεις Μηχανημάτων 30.000,00

62.07.03 Επισκευές & Συντηρήσεις Μεταφορικών Μέσων και ειδικών μηχτων 50.000,00

62.07.04 Επισκευές & Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού 20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 747.403,93

-

ΦΟΡΟΙ και ΤΕΛΗ -

-

63.03 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.160,35

63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 500,00

63.98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 4.350,60
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ και ΤΕΛΩΝ



10.010,95

-

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ -

64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

64.00.00 Έξοδα Κίνησης με Ιδιόκτητα Μεταφορικά Μέσα & Μηχανήματα 5.000,00

64.00.02 Έξοδα Μεταφοράς με Μέσα Τρίτων 2.264,65

64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5.000,00

64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -

64.02.03 Έξοδα Προβολής 3.000,00

64.02.06 Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας 2.000,00

64-05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.000,00

64-06 ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500,00

64-07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 10.000,00

64-08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 8.535,63

64-09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.142,60



64.92 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00

64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 45.442,88

-

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ -

65-01 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 205.693,81

65-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 206.693,81

-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011              3.679.534,83





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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2011,  όπως αναλυτικά
φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις
που έγιναν.



ΘΕΜΑ 4ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.04.05

Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2011
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.04.05)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους
2011.
Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος είπε ότι για την εύρυθμη λειτουργία
της Επιχείρησης πρέπει να ορισθούν τρείς υπάλληλοι οι οποίοι θα
παραλαμβάνουν και θα ελέγχουν τις διάφορες προμήθειες της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Το Δ.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)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την σύσταση τριμελούς επιτροπής προμηθειών (προσωρινής και οριστικής)
που αποτελείται από τους εξής:

1. Κασκαμανίδου Ουρανία, υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, οικονομολόγος,
ως υπεύθυνη της διαχείρισης της αποθήκης πρόεδρο της επιτροπής

2. Κυριακίδης Χριστόφορος, υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
θερμουδραυλικός, ως υπεύθυνος της αποθήκης

3. όσο αφορά το τρίτο μέλος, κατά περίπτωση ορίζεται :
α) για προμήθεια χημικών, ο Αποστολίδης Νικόλαος, υπάλληλος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, χημικός μηχανικός,
β) για προμήθειες Η/Υ και ηλεκτρολογικού υλικού, ο  Κορκοτίδης
Κωνσταντίνος, υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ηλεκτρολόγος μηχανικός, και
γ) για προμήθειες υδραυλικών εξαρτήματων ή χωματουργικών υλικών
κ.λ.π., ο Γιοβανούδης Χρήστος, υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, πολιτικός
μηχανικός.

.



ΘΕΜΑ 5ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.05.06

Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών έτους 2011
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.05.06)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον ορισμό επιτροπής διαγωνισμών, έτους 2011.
Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη.

Το Δ.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)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την σύσταση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμών της ΔΕΥΑ Κιλκίς η οποία θα
αποτελείται από τους εξής:

1. Ιωάννης Παραγιός, Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πολιτικός μηχανικός πρόεδρος της επιτροπής, με
αναπληρωματικό τον Ηλία Αβραμίδη, Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
Χημικό μηχανικό.

2. Δημητριάδης Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, πολιτικός
μηχανικός, με αναπληρωματικό μέλος τον Τερζητάνο Χρήστο,
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Τοπογράφο-Υπ/μηχανικό

3. όσο αφορά το τρίτο μέλος, κατά περίπτωση ορίζεται :
α) για διαγωνισμούς  χημικών, ο Αποστολίδης Νικόλαος, υπάλληλος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, χημικός μηχανικός,
β) για διαγωνισμούς Η/Υ και ηλεκτρολογικού υλικού, ο  Κορκοτίδης
Κωνσταντίνος, υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ηλεκτρολόγος μηχανικός, και
γ) για διαγωνισμούς υδραυλικών εξαρτημάτων ή χωματουργικών υλικών
κ.λ.π., ο Γιοβανούδης Χρήστος, υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλκίς πολιτικός
μηχανικός.

.

.



ΘΕΜΑ 6ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.06.07

Ορισμός επιτροπής μελετών έτους 2011
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.06.07)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον ορισμό επιτροπής μελετών,  έτους 2011.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη.

Το Δ.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)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Όταν θα προκύψει θέμα μελετών, κατά περίπτωση, θα ορισθεί από το Δ.Σ.
επιτροπή μελετών σε επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ.

.

.



ΘΕΜΑ 7ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.07.08

Εταιρική παροχή στους εργαζομένους
( τηλέφωνο 10€/μήνα, Επίδομα επιφυλακής ύδρευσης, αποχέτευσης,
βιολογικού, αντλιοστασίων)
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.07.08)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στην εταιρική παροχή στους εργαζομένους
( τηλέφωνο 10€/μήνα, Επίδομα επιφυλακής ύδρευσης, αποχέτευσης,
βιολογικού, αντλιοστασίων)

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος είπε ότι για την  συνεργασία των
εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Κιλκίς,
.
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παροχή στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Κιλκίς μηνιαίου
επιδόματος 10 € ανά μήνα για την χρήση των προσωπικών τους
τηλεφωνικών γραμμών για την μεταξύ τους επικοινωνία και με τους
δημότες για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας.

2. Εγκρίνει το επίδομα που θα δίδεται στους εργαζόμενους που θα
ορίζονται για επιφυλακή ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού, τις
αργίες και τα Σαββατοκύριακα, για τυχόν επείγουσες βλάβες που θα
προκύψουν.

1. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αποτελείται από τριμελές συνεργείο (ένα εκ των τριών που υπάρχουν).
Αναλαμβάνει για μια εβδομάδα κάθε επείγουσα βλάβη που θα συμβεί
απογεύματα είτε σαββατοκύριακο.

Κάθε πολίτης δύναται να καλεί το συνεργείο σε έκτακτες ή επείγουσες
περιπτώσεις στο τηλέφωνο 6974960303, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και
αναγράφεται στους λογαριασμούς ύδρευσης. Το συνεργείο οφείλει να δώσει
προσωρινή λύση στο πρόβλημα, με οποιοδήποτε κόστος.



Η συμφωνία με τους εργαζόμενους προβλέπει:

1. Να είναι παρόντες στο πρόβλημα το αργότερο σε μια ώρα από τη
στιγμή που θα ειδοποιηθούν

2. Για όσο διάστημα είναι επιφυλακή απαγορεύεται να απομακρύνονται
έξω από τα όρια το Δήμου Κιλκίς.

3. Η αμοιβή που θα εισπράττουν είναι 5 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.
Εφόσον εργαστούν προστίθενται οι ώρες εργασίας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ: 450 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ –
5.400 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΤΟΣ.

2. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (τηλ: 6977241881).

Επεμβαίνει σε κάθε επείγον πρόβλημα αποχέτευσης. Υπάρχουν δύο χειριστές
που αναλαμβάνουν εναλλάξ ανά εβδομάδα. Προτρέπεται να επεμβαίνει αφού
πρώτα αξιολογηθεί ο επείγων χαρακτήρας του προβλήματος, για να
προστατευθεί το αποφρακτικό του οποίου η λειτουργία του αποφρακτικού
είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και το κόστος αγοράς και συντήρησης πολύ μεγάλο.

Η αμοιβή του συνεργείου είναι 10 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα. Σε αυτό το
ποσό προστίθενται 2 ώρες ανά ιδιωτική απόφραξη. (Αποφράξεις κεντρικών
αγωγών δεν έχουν επιπλέον αμοιβή, επειδή οφείλουν οι χειριστές στα πλαίσια
της τακτικής συντήρησης να τα έχουν συνηρημένα.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ: 300 ΕΥΡΩ. ΕΤΗΣΙΟ 3600 ΕΥΡΩ.

3. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Αφορά τους δύο ηλεκτρολόγους της ΔΕΥΑ Κιλκίς, οι οποίοι τίθενται εναλλάξ
ανά εβδομάδα σε βάρδια (ένας πρωί, ένα απόγευμα). Αυτός που είναι το
απόγευμα παρακολουθεί και επεμβαίνει σε κάθε ηλεκτρολογικό πρόβλημα σε
όλες τις εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού. Οφείλει να
παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς και το Σαββατοκύριακο.

Έχει στο σπίτι του το ανοικτό φορτηγό της ΔΕΥΑ Κιλκίς που είναι 4Χ4 για
να μην καθυστερεί σε περίπτωση προβλήματος.

Έχει κινητό τηλέφωνο της υπηρεσίας, κυρίως για εσωτερική επικοινωνία. Ο
αριθμός του είναι: 6972713777.

Η αμοιβή τους είναι 300 ευρώ το μήνα για όλες τις υπηρεσίες για τον καθένα.
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ:  600 ΕΥΡΩ. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ:
7200 ΕΥΡΩ.



4. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ.

Η επιφυλακή βιολογικού δημιουργήθηκε κυρίως για την εξυπηρέτηση των
βοθροφόρων, και την παρουσία προσωπικού στις εγκαταστάσεις τα
σαββατοκύριακα.

Αναλαμβάνει ο εργαζόμενος της ΔΕΥΑ Κιλκίς από την τεχνική υπηρεσία για
τις απογευματινές ώρες (από τις 15:00 έως και 18:00 και τα πρωινά του
σαββατοκύριακου (περίπου από τι; 9:00 έως τις 13:00) να είναι σε ετοιμότητα
και να επιτηρεί από τη λειτουργία του βιολογικού.

Αυτές τις ώρες οφείλει να παρακολουθεί τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, να
προβαίνει σε συντηρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου, να
παρακολουθεί τα βοθροφόρα που αδειάζουν κλπ.

Κάθε άτομο αναλαμβάνει επιφυλακή για μια εβδομάδα. Η αμοιβή του είναι 5
ευρώ ανά ώρα. Επομένως 115 ευρώ  την εβδομάδα. (5 ημέρες Χ 15 + 2
ημέρες Χ 20 = 115 ευρώ). Μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν από
τους εργαζόμενους της τεχνικής υπηρεσίας.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ: 460 ΕΥΡΩ, ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 5,760
ΕΥΡΩ.



ΘΕΜΑ 8ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.08.09

Τρόπος εκτέλεσης Υπηρεσίας « Ασφάλιση οχημάτων ΔΕΥΑ για το έτος
2011»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.08.09)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το όγδοο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στην ασφάλιση των οχημάτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το
έτος 2011.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος αναφέρθηκε στα παρακάτω:

Είναι αναγκαία η ασφάλιση των οχημάτων, από μία εταιρεία η οποία θα
παρέχει άμεση και συμφέρουσα αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών σε
περίπτωση πρόκλησης ατυχημάτων των οχημάτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Το Δ.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)

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Να αποσταλεί πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλες τις εταιρείες που
επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη του
αναδόχου για την ασφάλιση των οχημάτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς με όριο
χρόνου την 30/06/11 που θα έχει λήξη ο προηγούμενος χρόνος ασφάλισης
των οχημάτων.

2. Να δοθεί η ασφάλιση των οχημάτων σε μια εταιρεία η οποία θα παρέχει
άμεση και συμφέρουσα αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών σε
περίπτωση πρόκλησης ατυχημάτων των οχημάτων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

3. Ορίζεται επιτροπή για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού η οποία
θα αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Αβραμίδη Ηλία, Δ/ντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Χημικό μηχανικό
2. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ηλεκτρολόγο
μηχανικό.
3. Ουρανία Κασκαμανίδου, υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, οικονομολόγο

4. Το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε επόμενη
Συνεδρίαση του Δ.Σ.



.

ΘΕΜΑ 9ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.09.10

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και
θέρμανσης»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.09.10)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στην «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης και
θέρμανσης», για τα οχήματα των συνεργείων ύδρευσης – αποχέτευσης της
ΔΕΥΑ Κιλκίς.

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

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1.Να αποσταλεί πρόσκληση ενδιαφέροντος στα πρατήρια υγρών καυσίμων
του Δ. Κιλκίς, και να γίνει διερεύνηση αγοράς για την πιο συμφέρουσα τιμή
από την επιτροπή διαγωνισμού που θα αποτελείται από τους:

Α)  Ηλία Αβραμίδη, Δ/ντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
Β)  Κυριακίδη Χριστόφορο, Υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς
Γ)  Δημήτριο Τσαντάκη, μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Δημοτικό Σύμβουλο
Κιλκίς.

2) Το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε επόμενη
Συνεδρίαση του Δ.Σ.

.



ΘΕΜΑ 10ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.10.11

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας: «Προμήθεια χημικών βιολογικού (PAC
Πολυηλεκτρολύτης)
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.10.11)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης προμήθειας: «Προμήθεια
χημικών βιολογικού (PAC Πολυηλεκτρολύτης)

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

την διενέργεια μιας δημοπρασίας με τίτλο Προμήθεια χημικών υλικών έτους
2011 αντί για δύο «Προμήθεια χημικών βιολογικού (PAC
Πολυηλεκτρολύτης)» και «Προμήθεια χημικών νερού» σύμφωνα με την
παρακάτω διακήρυξη:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την
«Προμήθεια χημικών υλικών έτους 2011».

ΆΡΘΡΟ 1ο: Σύστημα Διαγωνισμού
1.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί όπως ορίζουν τα συμβατικά τεύχη, το  Π.Δ
59/2007 ( ΦΕΚ  Α΄ 63 / 2007) εφαρμοζόμενο αναλογικά και το Π.Δ 60/2007 (
ΦΕΚ Α΄ 64/2007 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18 Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004  περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων ,προμηθειών , και υπηρεσιών στους
τομείς του ύδατος …..», το Π.Δ 118/2007, o N.2362/95, ο Ν.2286/1995, o
N.2741/1999 αρθ. 8, o N.3614/2007, o N.2522/1997, το Π.Δ 118/2007,   και ο
Ν1069/1980.
1.2 Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια χημικών υλικών έτους
2011.»
1.3 Αναθέτουσα αρχή (κύριος του έργου ή εργοδότης) είναι το Δ.Σ. της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης   Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) και
διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ.



ΆΡΘΡΟ 2ο: Όνομα και Δ/νση Υπηρεσίας που συνάπτει την Σύμβαση
2.1 Η παρούσα διακήρυξη εκδίδεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης  Κιλκίς  (ΔΕΥΑΚ) δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ με αριθμό ___________
2.2  Η Υπηρεσία που θα συνάψει την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
2.3 Η έδρα της Υπηρεσίας είναι  1o Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση,  ΤΚ 61100

2.4 Αρμόδιο τμημα είναι η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της
ΔΕΥΑ Κιλκίς (τηλ. και ΦΑΞ: 23410 25053).
2.5 Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, τα
τεύχη δημοπράτησης  ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης του
διαγωνισμού  έως και οκτώ (8)  ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών.
2.6.  Η διακήρυξη διατίθεται δωρεάν .
2.7 Οι προσφορές υποβάλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη,
στην έδρα της ΔΕΥΑΚ,  1o Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση,  ΤΚ 61100
2.8 Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Μόνο
τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβληθούν και στα αγγλικά.
2.9 Οι Τόποι παράδοσης των χημικών είναι οι εξής:

 Για το υποχλωριώδες νάτριο είναι τα αντλιοστάσια πόσιμου νερού της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Για τον πολυηλεκτρολύτη και το χλωριούχο πολυαργίλιο είναι οι
εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς.

ΆΡΘΡΟ 3ο: Αντικείμενο Σύμβασης - Δεκτοί στο Διαγωνισμό
3.1. Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και αφορά στην
Προμήθεια χημικών υλικών έτους 2011.
3.2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
αυτοτελώς ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, συνεταιρισμοί,
ενώσεις, που ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την σχετική
εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και πληρούν τους όρους του επομένου
άρθρου, ήτοι:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που  είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της Ελλάδος.
Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας
ευθύνονται απέναντι στην ΔΕΥΑΚ εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που
απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο.
 3.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας
(ένωσης οικονομικών φορέων). Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη
διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το
πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή της



κοινοπραξίας των διαγωνιζομένων για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε
περίπτωση όμως ανάληψης της προμήθειας από ένωση οικονομικών φορέων
, αυτή υποχρεούται να λάβει την νομική μορφή κοινοπραξίας.

3.4.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ

Α) ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (NaClO)

1. Γενικά χαρακτηριστικά
Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος,
οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα.

2. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
Ελάχιστο Μέγιστο

Διαθέσιμο χλώριο (gr/l) 140 158

Περίσσεια NaOH (gr/l) 11 14

Ειδικό βάρος (gr/cm3 στους
25οC)

1,20 1,22

Na2CO3 % κ.β. 0,022

ClO3
-  ppm 1

3. Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή
Κατά την παράδοση, το προϊόν θα συνοδεύεται :
(α) από αντίγραφο ή φωτοτυπία του δελτίου παραγγελίας προς την εταιρεία
παραγωγής του,
(β) από αντίγραφο του δελτίου παραλαβής του, και
(γ) από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την
περιεκτικότητά του σε ενεργό χλώριο, NaOH, Na2CO3, το ειδικό βάρος του
υλικού και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης. Το πιστοποιητικό θα προέρχεται από την εταιρεία παραγωγής
του υλικού και θα προσκομίζεται από το διαγωνιζόμενο.

Την ημέρα της παραλαβής και όχι αργότερα από τις 13:00, το βυτιοφόρο
όχημα με το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ
στο 1ο χλμ Κιλκίς-Ξηρόβρυσης.  Εκεί θα  παραδίδει το αντίγραφο του δελτίου
παραγγελίας, παραλαβής και το πιστοποιητικό ποιότητας και θα λαμβάνονται
δείγματα, για τον ποιοτικό έλεγχο, από τον υπεύθυνο υπάλληλο του αρμόδιου
γραφείου της ΔΕΥΑΚ και με ευθύνη του θα αποστέλλονται στο εργαστήριο της
ΔΕΥΑΚ και  θα ζυγίζεται το όχημα πριν και μετά την παράδοση του
προϊόντος.
Η παράδοση θα γίνεται σε θέσεις (δεξαμενές ή αντλιοστάσια), που θα
υποδεικνύει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ. Μετά το πέρας της
διαδικασίας αυτής θα γίνεται η ποσοτική παραλαβή, δηλαδή ο υπάλληλος θα
υπογράψει μόνο το δελτίο αποστολής και δεν θα παραλάβει τιμολόγιο, ενώ η
ποιοτική παραλαβή και η έκδοση του τιμολογίου θα γίνει μετά την έκδοση των
αποτελεσμάτων από το εργαστήριο.



Η χρέωση θα γίνεται βάσει του ζυγολογίου και των αποτελεσμάτων του
δειγματοληπτικού ελέγχου, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 21
του παρόντος.
Οι δαπάνες για τη ζύγιση βαρύνουν τον Ανάδοχο.

B) KATIONIKOΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ

1. Γενικά χαρακτηριστικά
Συνθετικό οργανικό πολυμερές, υψηλού κατιονικού φορτίου και υψηλού
μοριακού βάρους, ως βοηθητικό κροκίδωσης, χαμηλής τοξικότητας,
κατάλληλο για την επεξεργασία λυμάτων.

2. Φυσικές ιδιότητες
Λευκή κρυσταλλική υδατοδιαλυτή σκόνη (πολυακρυλαμίδιο)

3. Συσκευασία
Σε σάκους 25 Κg βάρους από πλαστικό. Οι σάκοι θα είναι συσκευασμένοι ανά
20 ή περισσότεροι πάνω σε παλέτα με αδιάβροχη συσκευασία.

4. Διακριτικά σημεία, Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή
Έκαστος σάκος υλικού που παραδίδεται πρέπει να έχει σημειωμένο τον
αριθμό παρτίδας (LOT…).
Κατά την παράδοση, το προϊόν θα συνοδεύεται :
(α) από αντίγραφο ή φωτοτυπία του δελτίου παραγγελίας προς την εταιρεία
παραγωγής του,
(β) από αντίγραφο του δελτίου παραλαβής του με το τιμολόγιο του
προμηθευτή.
(γ) από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει,
μεταξύ άλλων, την προτεινόμενη δοσολογία για την επίτευξη του καλύτερου
αποτελέσματος διαύγασης των λυμάτων.(σε g/l ή kg/m3) Το πιστοποιητικό θα
προέρχεται από την εταιρεία παραγωγής του υλικού και θα προσκομίζεται
από το διαγωνιζόμενο.

Γ) ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟ (PAC)

1. Γενικά χαρακτηριστικά
Ανοικτό κίτρινο υγρό. Ανόργανο κροκιδωτικό, κατάλληλο για την επεξεργασία
λυμάτων.

2. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά
Αργίλιο: 9,0 ± 0,3%
Ειδικό βάρος: 1,36 ± 0,02
Ιξώδες (20ο C): 25 ± 2 cPs
Σημείο πήξεως: < -15 ο C
pH: 1,0 ± 0,5



pH (διάλυμα 1%): 3,9 ± 0,5
Al2O3 % : 17 ± 0,5
Χλωριούχα: 21 ± 2 %
Βασικότητα: 41 ± 3%
Ενεργό συστατικό: > 3,2 moles/Kg

3. Συσκευασία
Σε δεξαμενή του ενός κυβικού μέτρου (1m3) από πλαστικό αντοχής στα οξέα.

4. Διακριτικά σημεία, Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή
Κάθε δεξαμενή υλικού που παραδίδεται πρέπει να έχει σημειωμένο τον
αριθμό παρτίδας (LOT…).
Κατά την παράδοση, το προϊόν θα συνοδεύεται :
(α) από αντίγραφο ή φωτοτυπία του δελτίου παραγγελίας προς την εταιρεία
παραγωγής του,
(β) από αντίγραφο του δελτίου παραλαβής του με το τιμολόγιο του
προμηθευτή.
(γ) από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει,
μεταξύ άλλων την περιεκτικότητα σε Al2O3. Το πιστοποιητικό θα προέρχεται
από την εταιρεία παραγωγής του υλικού και θα προσκομίζεται από το
διαγωνιζόμενο.

3.4.2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΜΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Εθνικό ή διεθνές πρότυπο ελέγχου ποιότητας (DIN, BS, ISO),
της εταιρείας παραγωγής του υλικού.

2. Μαζί με την προσφορά θα επισυνάπτεται η ονομασία της
εταιρείας παραγωγής του υλικού καθώς και ο τόπος
εγκατάστασής του.

3. Άδεια κυκλοφορίας των υλικών από τον ΕΟΦ ή την Ε.Ε.
4. Δείγματα υλικού
5. Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών κάθε υπό προμήθεια

προϊόντος.

Οι προσφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από δείγματα
συσκευασμένα σε κλειστά δοχεία, τα οποία θα παραδοθούν στην Επιτροπή
του Διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές αν δε
συνοδεύονται από δείγματα.
Δείγματα θα προσκομισθούν για τα χημικά υλικά πλην του
υποχλωριώδους νατρίου.
3.5 Αποκλείεται της συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο υποψήφιος ή προσφέρων
όταν :



1. Εις βάρος του υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην
αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου(20).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(22).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων(23).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες(24).

2. α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
γ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να
διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές.
ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής.
στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις
της χώρας της αναθέτουσας αρχής.
ζ) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος τμήματος
ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο

διαγωνιζόμενος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ):



α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ),
την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου( εκδόσεως του
τελευταίου τριμήνου).

β) για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή.

ΆΡΘΡΟ  4ο:  Διεξαγωγή του διαγωνισμού
Η παραλαβή των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα
συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, 1o Χιλιόμετρο Κιλκίς
Ξηρόβρυση,  ΤΚ 61 100 Κιλκίς, την _______________, ημέρα Τετάρτη  και
ώρα 10.00 π.μ..
Μόλις  λήξει  η  ώρα  για την παράδοση των προσφορών, απαγορεύεται η
αποδοχή άλλων εκτός αν συνεχίζεται  η παράδοση χωρίς διακοπή.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή
για οποιοδήποτε λόγο ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας.

4.1 Κάθε φάκελος προσφοράς που θα υποβληθεί στην επιτροπή, θα
αναγράφει υποχρεωτικά τον τίτλο και την δ/νση του διαγωνιζομένου και τον
τίτλο του έργου
4.2 Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:

1. Φάκελο δικαιολογητικών (κλειστός - 1 αντίγραφο)
2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (κλειστός - 1 αντίγραφο )
3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (κλειστός - 1 αντίγραφο)

4.3 Για την επικοινωνία της Υπηρεσίας με τους ενδιαφερομένους οι
διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους θα δώσουν πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου,
με τον οποίο η Υπηρεσία μπορεί να έλθει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση σε
επαφή
4.4 Η παρουσία του διαγωνιζόμενου είναι υποχρεωτική.
4.5 Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο του έργου όπως αυτό
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Απαντήσεις πρέπει να δοθούν σε
όλα τα επί μέρους σημεία των συμβατικών τευχών, έστω και αρνητικές.

ΆΡΘΡΟ 5ο: Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα αναγράφει το όνομα του προμηθευτή και
την  επιγραφή: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για το διαγωνισμό με αντικείμενο
Προμήθεια χημικών υλικών έτους 2011» και θα περιέχει τα παρακάτω
δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν πρωτότυπα ή σε νόμιμα
επικυρωμένο αντίγραφο (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99
όπως ισχύει) και θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας.



α) Επικυρωμένα αντίγραφα των καταστατικών της  διαγωνιζόμενης
εταιρείας (ή κάθε εταιρίας που κοινοπρακτεί)  με όλες τις τροποποιήσεις τους,
όπως ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας.
β)  Πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρίας (ή κάθε εταιρίας που
κοινοπρακτεί) κατά την οποία αποφασίσθηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό και
ορίσθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της  καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας της
υπηρεσίας με το διαγωνιζόμενο, με  αντίκλητο ή με συσκευή τηλεομοιοτυπίας.
Θα δηλώνεται η διεύθυνση του αντίκλητου προκειμένου να είναι δυνατή η
κοινοποίηση σ’ αυτόν εγγράφων  σχετικών με το διαγωνισμό, που
απευθύνονται από την Υπηρεσία στην εταιρία ή ο αριθμός της συσκευής
τηλεομοιοτυπίας.
γ)  Πιστοποιητικά ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις
τους στους οικείους οργανισμούς και επιμελητήρια που ανήκουν (Εμπορικό,
Βιομηχανικό, Τεχνικό κλπ.).
δ) Εθνικό ή διεθνές πρότυπο ελέγχου ποιότητας (DIN, BS, ISO)
ε)  Τα Πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 3.5 της παρούσης
διακήρυξης.
στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση όλων των στοιχείων που διαθέτει
η Υπηρεσία καθώς και των επιτόπιων συνθηκών της προμήθειας και ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση όλων των
όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη. Εφόσον
υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού,
δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμιά άλλη επιφύλαξη που μπορεί
να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της
διαγωνισμού
η) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ,
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όπως ορίζεται στην παρούσα.
θ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος σε
διαγωνισμό.
ι) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά, για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό. Έλλειψη έστω και ενός από τα παραπάνω
δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 6ο: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα αναγράφει το όνομα του προμηθευτή
και την  επιγραφή: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό με αντικείμενο
Προμήθεια χημικών υλικών έτους 2011» και θα περιλαμβάνει όλα τα
ζητούμενα στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών τεχνικά στοιχεία και τις
προδιαγραφές ασφαλείας του προϊόντος (TDS και MSDS), όπως
αναγράφονται στο άρθρο 3.4.

ΆΡΘΡΟ 7ο: Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς



Η δαπάνη προμήθειας των υλικών θα παραμείνει αμετάβλητη σε όλη τη
διάρκεια του έτους και δεσμεύει τον προμηθευτή.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς  δεν βαρύνεται από τυχόν μεταβολές των τιμών των υπο
προμήθεια υλικών.

7.1 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα αναγράφει το όνομα του
προμηθευτή και την επιγραφή: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το
διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια χημικών υλικών έτους 2011.»
Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να

συμπεριλαμβάνονται :
α) Η δαπάνη προμήθειας των χημικών υλικων.
β) Κάθε άλλη  δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την προμήθεια, του προϊόντος σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
γ) Τα έξοδα χαρτοσήμων και λοιπών ενσήμων της προσφοράς και του
συμφωνητικού. Επίσης τα έξοδα για τη δημοσίευση της διακήρυξης του
διαγωνισμού αυτού, καθώς και των προηγούμενων αν αυτός είναι
επαναληπτικός, όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για
λογαριασμό τρίτων μαζί με τις επιβαρύνσεις που να τυχόν επιβληθούν
αναδρομικά θα βαρύνουν όλες τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Ειδικά και
μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει τη ΔΕΥΑΚ δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της
προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της
προσφοράς.
7.2 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε Ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται
αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της
ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
7.3 Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, ο οποίος θα έχει μονογράψει και τα
στοιχεία κατά σελίδα.  Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορούν να
συμπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των
προσφορών.

ΆΡΘΡΟ  8ο:    Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση του Έργου
8.1 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι εξήντα εννέα χιλιάδες
(69.000) Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΆΡΘΡΟ 9ο: Συμβατικά στοιχεία.
Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού
Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση και θα θεωρούνται ότι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης με τη σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων



γ. Η τεχνική περιγραφή με τα παραρτήματά της
δ. Η προσφορά του προμηθευτή (προϋπολογισμός-τιμολόγιο-τεχνικά και

λοιπά στοιχεία).
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι εάν η προσφορά του προμηθευτή έρχεται σε
ασυμφωνία σε ορισμένα σημεία με τα συμβατικά τεύχη της Υπηρεσίας, ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και χωρίς αύξηση του
τιμήματος του μετά την ανάληψη της προμήθειας να καλύψει τις ασυμφωνίες
αυτές.

ΆΡΘΡΟ 10ο:Εγγυήσεις συμμετοχής-Χρόνος ισχύος προσφορών
10.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
10.2 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ,
και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με
γραμμάτιο σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ.
10.3 Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε πέντε (5)
τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
10.4. Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι
απαράδεκτη και δεν γίνεται αποδεκτή, οπότε ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται
από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
10.5 Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλει για διάστημα
τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
10.6 Σε αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισμό μπορεί να
επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές αμέσως, σε αυτούς δε που απέτυχαν
μετά την ανακήρυξη από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ του τελικού μειοδότη (αναδόχου)

ΆΡΘΡΟ 11ο:Προθεσμία περατώσεως
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 12ο:Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού - Αξιολόγηση
προσφορών

12.1  Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με συμβατικά
τεύχη, την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/17/ ΕΚ, το Π.Δ 57/2000 , το
ΠΔ 118/2007 και το Ν.2286/1995.
12.2  Μόλις λήξει η ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η
αποδοχή άλλων εκτός αν συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή.
12.3  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:



α. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και  παραλαβή
φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας για την επίδοση προσφορών
κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεως των, κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας
συνεδρίασης της επιτροπής, η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση των
φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής με την σειρά που υποβλήθηκαν..
Στη συνέχεια, σε κλειστή – μυστική συνεδρίαση, η επιτροπή ελέγχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποκλείει όλους εκείνους
τους μειοδότες που κατά την κρίση της επιτροπής δεν έχουν προσκομίσει όλα
τα  δικαιολογητικά.
Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό, το οποίο ανακοινώνεται
στους διαγωνιζόμενους. Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς
των διαγωνιζομένων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο)
επιστρέφονται σ’ αυτούς, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν θα κάνουν ένσταση.
Στη συνέχεια η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση προβαίνει στην
αποσφράγιση των φακέλων τους που περιέχουν τις τεχνικές προσφορές που
έγιναν στην αρχή δεκτές ως παραπάνω (αυτές που δεν αποκλείσθηκαν) με τη
σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η
αποσφράγιση τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της
προσφοράς και στο ένα αντίτυπο αυτής (μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα
στοιχεία της προσφοράς). Το πρακτικό ολοκληρώνεται με την υπογραφή του
από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού.
Επίσης επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους που αποκλείσθηκαν οι
εγγυητικές επιστολές εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν ένσταση
οπότε αυτές παρακρατούνται.
Γενικά κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να
παρευρίσκονται  οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.
β. Διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την τεχνική επιτροπή
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κλειστές συνεδριάσεις όπου γίνεται η
βαθμολόγηση τους με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 12.4. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης συντάσσονται σε πρακτικό με αιτιολόγηση, το
οποίο κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους.
γ. Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη
μειοδότη.
Αυτή η φάση  θα γίνει σε νέα συνεδρίαση μετά την εκδίκαση των τυχόν
ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.
Για την εκδίκαση των ενστάσεων  το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπ’ όψη
του  και  την εισήγηση της επιτροπής για τις ενστάσεις. Στη φάση αυτή
συντάσσεται νέο πρακτικό με τα αποτελέσματα αυτής.
12.4 Αξιολόγηση προσφορών – Επιλογή υλικού
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ανοίγει τους φακέλους των
τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και προβαίνει στην αξιολόγηση
τους.



Για την παρούσα προμήθεια Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή
των  προϊόντων που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3.4.

ΆΡΘΡΟ 13ο:Ενστάσεις
13.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε

αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση,
επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής
προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και
νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των
άρθρων 6 και 8 του παρόντος.

13.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την
διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που
αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή
την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου
του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν
κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική
απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός
δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
β) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών,
αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής
πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από
την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων.
γ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής
απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από
την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το



αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου
προθεσμίας.

13.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός
από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

13.4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους
ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή,
με φροντίδα τους.

13.5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007 (άρθ.
18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39) να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο
για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

13.6 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις
παραγράφους 13.1 και 13.2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του Δημοσίου ποσού 1.000,00 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741
(“παράβολα από κάθε αιτία”).

ΆΡΘΡΟ 14ο:Έγκριση- Ακύρωση- Μερική επανάληψη του διαγωνισμού
14.1. Το πρακτικό του διαγωνισμού (ανακήρυξη του μειοδότη) υποβάλλεται

για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.
14.2. Η ΔΕΥΑΚ μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό και να μην αγοράσει το

προϊόν. Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται καμία
αποζημίωση.

14.3. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ άκυρο ή ότι δε συμφέρει, ο
διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί αργότερα ή η ΔΕΥΑΚ να
προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προμήθειας.

14.4. Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά
χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν τη έκδοση
απόφαση κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα των προτεινόμενων τεχνικών
λύσεων που έχουν επιλεγεί, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες ή την
πρωτοτυπία που διαθέτει ο προσφέρων τις οποίες η ΔΕΥΑΚ
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.



ΆΡΘΡΟ 15ο: Σύμβαση Ανάθεσης του Έργου
Η σύμβαση για τη υλοποίηση του έργου θα συναφθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

ΆΡΘΡΟ 16ο:   Άλλες Πληροφορίες
Κατά την δημοπρασία, η υποβολή προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο
προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο, ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερειακά
ολόκληρη τη διακήρυξη και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισμού αυτού.

ΆΡΘΡΟ 17ο:    Εναλλακτική προσφορά
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 18ο: Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας, με
υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα
καθυστέρησης, η οποία ανέρχεται σε μισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας της
προμήθειας που δεν έχει παραδοθεί, κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Το
σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής
αξίας των καθυστερημένων προμηθειών. Μετά την παρέλευση ενός μηνός
από τη λήξη του χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της
Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΆΡΘΡΟ 19ο:Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση
του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών  κατά την ανά τρίμηνο οριζόμενη
οριστική παραλαβή.
Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα
εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης
του υλικού στην αποθήκη.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ΆΡΘΡΟ 20ο: Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει οποιαδήποτε διαφορά με την ΔΕΥΑΚ
προκύπτουσα από τη σύμβαση πρέπει να ακολουθήσει αμέσως την
διαδικασία επίλυσης διαφόρων που προβλέπει το ΠΔ 410/95. Σε περίπτωση
που δεν ασκήσει την αίτηση του για επίλυση διαφοράς μέσα στην



προβλεπόμενη ανατρεπτική προθεσμία των 15 ημερών τότε δεν μπορεί να
επανέλθει στο μέλλον αφού τα τυχόν δικαιώματα του έχουν παραγραφεί.
Με την έννοια αυτή είναι παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών που
αφορούν διαφορές μόνο για το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών πριν την
κατάθεση της αίτησης.

ΆΡΘΡΟ 21ο:   Ασυμφωνία τεχνικών προδιαγραφών
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ασυμφωνία στα διάφορα μέρη των
τεχνικών προδιαγραφών ισχύει το τμήμα που καθορίζει τις μέγιστες
προδιαγραφές για τον προμηθευτή κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΥΑΚ.

Επιπλέον, για το υποχλωριώδες νάτριο (άρθρο 3.4.1.Α), ισχύουν τα εξής:
Αν η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενεργό χλώριο είναι λιγότερη από 140
gr / lt έως και μέχρι 120 gr / lt, θα γίνεται δεκτό, αλλά η τιμή του προϊόντος θα
μειώνεται ανά kg κατά  0.3  λεπτά ανά  γραμμάριο επί του συνόλου των
γραμμαρίων που θα υπολείπονται των 140 gr/lt.

Αν η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενεργό χλώριο είναι λιγότερη από 120
gr / lt έως και μέχρι 98 gr / lt , θα γίνεται δεκτό, αλλά η τιμή του προϊόντος θα
μειώνεται ανά kg κατά  0.4 λεπτά ανά  γραμμάριο επί του συνόλου των
γραμμαρίων που θα υπολείπονται των 140 gr/lt.

Σε περίπτωση που υπάρχει μεγαλύτερη απόκλιση από τις παραπάνω τιμές
(λιγότερο από 98 gr / lt), ή ο προμηθευτής δεν προσκομίσει κατά την
παράδοση τα παραπάνω έγγραφα, ή μετά από έλεγχο του διαλύματος, δεν θα
διαπιστωθεί ταυτοποίηση του προϊόντος σύμφωνα με το πιστοποιητικό
ποιότητας που θα προσκομισθεί στη συγκεκριμένη παράδοση που θα γίνει ό
έλεγχος τότε  ο προμηθευτής  υποχρεούται να αντικαταστήσει το υλικό με
άλλο κατάλληλο εντός δύο (2) το πολύ ημερών, συγχρόνως δε οφείλει να
παραλάβει και να απομακρύνει το ακατάλληλο υλικό μέσα σε 24 ώρες.

Σε περίπτωση ένστασης του αναδόχου για τα αποτελέσματα του
εργαστηρίου σε κάθε παράδοση, δείγμα θα στέλνεται σε εξωτερικό
εργαστήριο κοινής αποδοχής με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε
διαφορετική περίπτωση, η χρέωση  ανά kg στο τιμολόγιο θα γίνεται
σύμφωνα με τα παραπάνω.
Τα παραπάνω  ισχύουν μέχρι την παράδοση όλης της ζητούμενης
ποσότητας.
Αναθεώρηση αυτών αποκλείεται.

ΆΡΘΡΟ 22ο: Τιμή προσφοράς
Δεν επιτρέπεται η υποβολή τιμών που είναι πάνω από τον προϋπολογισμό
της Υπηρεσίας ούτε στο σύνολο, ούτε στα επιμέρους κονδύλια του
προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.



ΆΡΘΡΟ 23ο: Ποσότητες υλικών
Η ποσότητα των υπό προμήθεια υλικών μπορεί να μεταβληθεί (αύξηση ή
μείωση) κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με αυτή που αναγράφεται
στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Επί της συνολικής τιμής έκαστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες
όλες γενικώς και ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την προμήθεια-μεταφορά και
παράδοση έκαστης παραγγελίας

 υποχλωριώδους νατρίου στα αντλιοστάσια πόσιμου νερού της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς και

 κατιονικού πολυηλεκτρολύτη και χλωριούχου πολυαργιλίου στις
εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς.

ΆΡΘΡΟ 24ο: Τμηματικές παραδόσεις.
Ο προμηθευτής μετά από έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς πρέπει σε
επτά ημέρες (ημερολογιακές) να παραδίδει την ποσότητα που ζητείται από
την υπηρεσία και θα είναι κατ΄ ελάχιστο

 δύο μετρικοί τόνοι για το υποχλωριώδες νάτριο και
 το 25% της συνολικής υπό προμήθεια ποσότητας για τον

πολυηλεκτρολύτη και το χλωριούχο πολυαργίλιο.



ΘΕΜΑ 11ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.11.12

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας: «Προμήθεια χημικών νερού»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.11.12)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης προμήθειας: « Προμήθεια
χημικών νερού»

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

Το θέμα θα ενσωματώνεται στην παραπάνω απόφαση 2011.02.02.02.11.12



ΘΕΜΑ 12ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.12.13

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας: « Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.12.13)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δωδέκατο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στην προμήθεια γάλακτος των εργαζομένων, σύμφωνα
με την ΠΟΕ ΔΕΥΑ.
Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε ότι, έως τώρα η προμήθεια
γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Κιλκίς, μετά από διερεύνηση
ποιότητας και αγοράς, γίνονταν από την εταιρεία Κουκάκη, η οποία είναι
εταιρεία πιστοποιημένη.

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος
των εργαζομένων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, στην Βιοτεχνία γάλακτος ΦΑΡΜΑ
ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., με έδρα: Κάτω Απόστολοι Κιλκίς, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς,
τηλ. 23410 94455 , Α.Φ.Μ. 999811294 -ΔΟΥ Κιλκίς.

2. Το κόστος της παραπάνω προμήθειας, ανέρχεται σε 6.000 ,00€  χωρίς
Φ.Π.Α. τιμολογίου και θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων 60-02 με τίτλο
« ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΓΑΛΑ)» του προϋπολογισμού της
ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2011, όπου υπάρχει ανάλογη πίστωση.



ΘΕΜΑ 13ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.13.14

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας: « Προμήθεια αδρανών υλικών
λατομείου»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.13.14)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο τρίτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας: « Προμήθεια
αδρανών υλικών λατομείου», με σκοπό στην επίχωση σκαμμάτων που
προκύπτουν από εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης (εργασίες
αποκατάστασης διαρροής – επεκτάσεων κτλ) στο Δήμο Κιλκίς.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος είπε τα εξής:

Η προμήθεια των αδρανών υλικών θα ακολουθεί όλες τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία, ενώ θα πρέπει να
επισημανθεί ότι θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένα λατομεία με
σήμανση CE.

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας « Προμήθεια
αδρανών υλικών λατομείου», με σκοπό στην επίχωση σκαμμάτων
που προκύπτουν από εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης –
αποχέτευσης (εργασίες αποκατάστασης διαρροής – επεκτάσεων
κτλ) στο Δήμο Κιλκίς, στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΗ Α.Ε. –
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠ/ΜΑ: ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ – 61200
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΤΗΛ. 2341087200 – FAX 2341087220, ΕΔΡΑ: Γ.
ΣΟΥΤΣΟΥ 7 – ΑΙΓΑΛΕΩ 12243, Α.Φ.Μ. 094139060 – ΔΟΥ
Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα
με  τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν στην Ελληνική
Νομοθεσία

2. Το κόστος της παραπάνω προμήθειας, ανέρχεται σε 5.000 ,00€
( χωρίς Φ.Π.Α. ή 6.150,00 € με Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό
εξόδων 25.06.01.0 με τίτλο « Διάφορα υλικά οικοδομών» του
προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2011, όπου υπάρχει
ανάλογη πίστωση.

3.  Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας από το χώρο
παραγωγής του υλικού. Στην τιμή δε θα περιλαμβάνεται η σταλία
του αυτοκινήτου η μεταφορά του στη θέση ενσωμάτωσης και
διάστρωσης στον τόπο των επεμβάσεων, η εργατική δαπάνη και η
δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού
(μεταφορά με όχημα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ).



ΘΕΜΑ 14ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.14.15

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας: « Προμήθεια ασφαλτομίγματος»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.14.15)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο θέμα της
ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας
ασφαλτομίγματος, με σκοπό την αποκατάσταση των τομών που προκύπτουν
από εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης (εργασίες αποκατάστασης
διαρροής – επεκτάσεων κτλ) στο Δήμο Κιλκίς.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη,

Η προμήθεια του ασφαλτομίγματος θα ακολουθεί τις Τεχνικές Προδιαγραφές
που ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία (Τεχνική Προδιαγραφή ΠΤΠ Α-260 &
ΠΤΠ Α-265).

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια
ασφαλτομίγματος», με σκοπό την αποκατάσταση των τομών που
προκύπτουν από εργασίες στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης
(εργασίες αποκατάστασης διαρροής – επεκτάσεων κτλ) στο Δήμο Κιλκίς,
στην Εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΤΕΒΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΕΔΡΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 26 – ΤΚ.
54352 – ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ.: 2310 900079 – FAX: 2310 900394 –
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ: ΔΡΥΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ. 54500 – ΤΗΛ. 23941031546 -
FAX,: 23940 32622, Α.Φ.Μ. 093424462 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ο
οποίος θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με  τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που ισχύουν στην Ελληνική Νομοθεσία (Τεχνική
Προδιαγραφή ΠΤΠ Α-260 & ΠΤΠ Α-265

2. Το κόστος της παραπάνω προμήθειας, ανέρχεται σε 5.983 ,00€ ( χωρίς
Φ.Π.Α. τιμολογίου) και θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων 25.06.01.2 με
τίτλο « Ασφαλτόμιγμα» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους
2011, όπου υπάρχει ανάλογη πίστωση.

3. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας από το χώρο
παρασκευής του υλικού. Στην τιμή δε θα περιλαμβάνεται η σταλία του
αυτοκινήτου η μεταφορά του στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης
στον τόπο των επεμβάσεων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη
απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού (μεταφορά με
όχημα της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ).



ΘΕΜΑ 15ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.15.16

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας: « Αποκατάσταση ασφάλτου»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.15.16)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο θέμα της
ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης του έργου:
«Αποκατάσταση ασφάλτου στην πόλη του Κιλκίς»

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η αποκατάσταση ασφάλτου από φθορές που προκαλούνται στο οδόστρωμα
από εργασίες ύδρευσης – αποχέτευσης, απαιτεί την παρουσία πολυμελούς
συνεργείου που θα δρα με ταχύτητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για
να μην παγώνει άσφαλτος και να περιορίζεται η όχληση των πολιτών από
παρακάμψεις της κυκλοφορίας και το κλείσιμο των οδών.

Τα προηγούμενα έτη γινόταν αποκλειστικά από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς, αλλά
μετέπειτα κρίθηκε προτιμότερο να ανατίθεται η εργασία σε εξωτερικό
συνεργείο, επειδή η δέσμευση του προσωπικού τουλάχιστον 2 συνεργείων
ύδρευσης – αποχέτευσης για λίγες ώρες, αφενός αποσυντονίζει τη ΔΕΥΑ
Κιλκίς από την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών και αφετέρου είναι
αντιπαραγωγική, επειδή μετά το πέρας των εργασιών το προσωπικό μένει
ανενεργό.

Το Δ.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)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Αφού πρώτα γίνει διερεύνηση για τον πιο συμφέροντα τρόπο για την εύρυθμη
λειτουργία της Επιχείρησης, το θέμα να επανέλθει προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σε επόμενη Συνεδρίαση του Δ.Σ.

.



ΘΕΜΑ 16ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.16.17

Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών:
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.16.17)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο έκτο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε  στην εξουσιοδότηση για την διαχείριση των
λογαριασμών των τραπεζών

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα, δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε ότι για την εύρυθμη και ελαστική
λειτουργία της Επιχείρησης, κρίνεται αναγκαίο η εξουσιοδότηση ενός ατόμου
και συγκεκριμένα του Προϊσταμένου των Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Μιχαήλ Κυριαζίδη, να διαχειρίζεται τους
λογαριασμούς όψεως και καταθέσεων που τηρεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς, στις τράπεζες
που συναλλάσσεται( καταθέσεις, αναλήψεις, έκδοση επιταγών κ.λ.π.).

Το Δ.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)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
της ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Μιχαήλ Κυριαζίδη, να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς
όψεως και ταμιευτηρίου που τηρεί η ΔΕΥΑ Κιλκίς, στις τράπεζες Πειραιώς,
Εθνική, Αγροτική, Κύπρου, ( καταθέσεις, αναλήψεις, έκδοση επιταγών) κ.λ.π.
καθώς και να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς στις ανωτέρω
τράπεζες.

.



ΘΕΜΑ 17ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.17.18

Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κιλκίς με θέμα: Αποχετευτικά δίκτυα,
αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ»
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.17.18)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο έβδομο θέμα της
ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στην επικύρωση της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την υλοποίηση
του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της Ν. Σάντας του Δήμου Κιλκίς
καθώς και της μονάδας επεξεργασίας Λυμάτων αυτής. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διαθέτη
την κατάλληλη τεχνική εμπειρία για την κατασκευή του έργου και για το λόγο
αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς με βάση την 26η / 26-01-2011 απόφαση
του ενέκρινε την σύναψη της αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης.

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα
Την σύναψη προγραμματικής σύμβασης το σώμα της οποίας επισυνάπτεται
και αποτελεί μέρος της απόφασης

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στo Κιλκίς σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω φορείς,

καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι":

Α. Ο Δήμος Κιλκίς νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Ευάγγελο

Μπαλάσκα, Δήμαρχο, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας

ως «Κύριος του Έργου»

Β. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) νόμιμα

εκπροσωπούμενη  από τον Τερζιτάνο Χρήστο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, και ο

οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας

Υλοποίησης»

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Προοίμιο



Ο Δήμος Κιλκίς, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» προγραμματίζει την υλοποίηση

της πράξης «Αποχετευτικά Δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί Αγωγοί και

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς», η οποία

θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά

την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της

διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων)

συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης

έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την

αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των

συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής

επάρκειάς της για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που

περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Α που απαιτείται για την υλοποίηση του

Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο

άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο

και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η

μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Αποχετευτικά Δίκτυα,

Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί Αγωγοί και Εγκατάσταση Επεξεργασίας

Λυμάτων του T.Δ. Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς» («το Έργο») από τον Δήμο Κιλκίς

στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή του

δικτύου αποχέτευσης εντός των ορίων του οικισμού της Ν. Σάντας, των

αντλιοστασίων προσαγωγής, των καταθλιπτικών αγωγών και της

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για συνολικό εξυπηρετούμενο

πληθυσμό στην φάση κατασκευής 2.500 ισοδύναμων κατοίκων.

Ο υπολογισμός του δικτύου αποχέτευσης γίνεται για ορίζοντα 40ετίας.



Η επιλεγόμενη μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων περιλαμβάνει

μηχανική προεπεξεργασία, δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία που

περιλαμβάνει στάδια αερισμού των λυμάτων για την οξείδωση του οργανικού

φορτίου, την σταθεροποίηση της ιλύος και την απομάκρυνση του αζώτου με

νιτροποίηση - απονιτροποίηση, σε αντιδραστήρες εν σειρά, για την

εξασφάλιση εμβολοειδούς ροής, διαύγαση, απολύμανση, έργα επεξεργασίας

ιλύος, λοιπά υποστηρικτικά κτιριακά έργα και έργα υποδομής και τα

απαραίτητα έργα διάθεσης στον τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων

λυμάτων. Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η 6μηνη

δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης

Άρθρο 3
Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της

προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.850.000,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και

απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία).

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη.

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραμμα
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1. Ο Δήμος Κιλκίς (Κύριος του έργου)
Α. Υπογράφει μαζί με τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο την σύμβαση

ανάθεσης του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι εκτός από τον

Φορέα Υλοποίησης, και ο Κύριος του έργου με τον Ανάδοχο είναι οι άμεσα

συμβεβλημένοι (ειδική σχέση).



Β. Διασφαλίζει την ίδια συμμετοχή του για το συγχρηματοδοτούμενο από το

ΕΠΠΕΡΑΑ σκέλος του έργου, όπως αυτό προκύπτει από την

χρηματοοικονομική ανάλυση κόστους – οφέλους και τον αναλογούντα μη

επιλέξιμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) όταν το έργο είναι ανταποδοτικό.

Γ. Διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που απαιτούνται

πρόσθετες εργασίες απαραίτητες για την λειτουργία του έργου που δεν είναι

συγχρηματοδοτούμενες.

Δ. Διασφαλίζει την οικονομική διαχείριση και την διενέργεια των πληρωμών

προς τον Ανάδοχο ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ

φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) στο όνομα του Κυρίου

του έργου.

Ε. Αποστέλλει στον φορέα υλοποίησης του έργου φωτοαντίγραφα των

ενταλμάτων πληρωμής του Αναδόχου που εκδίδει, για την πληρότητα του

φακέλου που διατηρεί ο Φορέας Υλοποίησης στο αρχείο του.

ΣΤ. Διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης

στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

Ζ. Παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες

που έχει στη διάθεσή του και συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του

Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

Η. Ορίζει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Σύμβασης.

Θ. Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και διαθέτει στον Φορέα Υλοποίησης

προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου.

Ι. Παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση

του Έργου.

Κ. Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής

χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν

έχει δική του ΣΑΕ

Λ. Διασφαλίζει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο

φορέα.



Μ. Συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και

την προβολή του Έργου.

N.   Διασφαλίζει  την  κυριότητα του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί το

έργο.

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Φορέας
Υλοποίησης):

Α. Υπογράφει μαζί με τον Κύριο του έργου  και τον Ανάδοχο την σύμβαση

ανάθεσης του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι εκτός από τον

Φορέα Υλοποίησης, και ο Κύριος του έργου με τον Ανάδοχο είναι οι άμεσα

συμβεβλημένοι (ειδική σχέση).

Β. Παραλαμβάνει από τον Ανάδοχο τα παραστατικά και τα προβλεπόμενα

από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία που αυτός εκδίδει στο όνομα του Κυρίου

του έργου, τηρεί φωτοτυπίες αυτών στο αρχείο του, τα εγγράφει στο λογιστικό

του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και στη συνέχεια αποστέλλει τα

πρωτότυπα με ευθύνη του στον Κύριο του έργου, ώστε αυτός έγκαιρα να

πραγματοποιήσει τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία του.

Γ. Ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.

Δ. Απασχολεί και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης

του Έργου.

Ε. Κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΣΤ. Εκτελεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου

(έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση οριστικής μελέτης δικτύων

αποχέτευσης και της προμελέτης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων,

λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) και την οργάνωση και

τον σχεδιασμό υλοποίησης.

Ζ. Συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου

Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη» και προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού

Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.



Η. Υπογράφει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης

ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.

3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

Θ. Καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

Ι. Διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και

το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

Κ. Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και τα παραλαμβάνει βάσει

των σχετικών συμβάσεων.

Λ. Παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.

Μ. Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Ν. Εξασφαλίζει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση

του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση

χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

Άρθρο 6
Πόροι

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης

θα καλυφθούν από πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

Άρθρο 7
Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για 3 έτη,  αρχίζει από την

υπογραφή της και λήγει την 30-02-2014.

Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης



Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την

παρακολούθηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η

Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:

1. Τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Μπαλάσκα, Πρόεδρο της Επιτροπής

2. Τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Κιλκίς Χρήστο Τερζιτάνο.

3. Τον Ηλία Αβραμίδη Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Κιλκίς.

4. Τον Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Κιλκίς.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο

συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για

την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η

τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια

όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για

την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της

απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του

χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των

συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό

της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ

ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη

αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που

θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί

μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη

της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και

από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν

και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό

δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των



ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του

Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις

μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί

στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί

και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της

σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι

παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες,

λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους

τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία

της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Άρθρο 9
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Επίλυση διαφορών

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης,

οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου

και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει

στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε

θετική ή αποθετική ζημία του.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην

εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα

επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας

σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της

Θεσσαλονίκης.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε

και υπογράφηκε σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.



ΘΕΜΑ 18ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.18.19

Εγκριση μελέτης: και υποβολή πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ» (ΑΠΟΦΑΣΗ
2011.02.02.02.18.19)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δωδέκατο θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στην κατάθεση της πρότασης του έργου στο   ΣΤΟ Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2 Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»» με
βάση την  με αρ. πρωτ. 182583/Π72 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 . 46, του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ταμείο Συνοχής για την υποβολή της πρότασης  για την
χρηματοδότηση της  πράξης με τίτλο ««Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια
– καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας Δήμου Κιλκίς»

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1. Την έγκριση της μελέτης «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια –
καταθλιπτικοί αγωγοί και ΕΕΛ Ν. Σάντας  Δήμου Κιλκίς»

2. Την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2
Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»



ΘΕΜΑ 19ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.19.20

Έγκριση μελέτης: «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί
αγωγοί και ΕΕΛ Κυμίνων – Μαλγάρων και κατάθεση »
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.19.20)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το δέκατο ένατο θέμα της
ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στην προγηραμματική σύμβαση που είχε
υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΥΑ Κιλκίς και της ΔΕΥΑ Αξιού για  την υλοποίηση
του έργου του τίτλου. Βάση της προγραμματικής σύμβασης η ΔΕΥΑ Κιλκίς
ανέλαβε την υποχρέωση της εκπόνησης της σχετικής τεχνικής μελέτης των
δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, αντλιοστασίων κενού και της Ε.Ε.Λ.. Η
σχετική μελέτη εκπονήθηκε από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς επομένως η μελέτη
θα πρέπει λόγω προϋπολογισμού να διαβιβαστεί για έγκριση στο
Περιφερειακό συμβούλιο Δημοσίων Έργων και επιπλέον θα πρέπει να
κατατεθεί η πρόταση στο ΣΤΟ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2 Προστασία
και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»» βάση της σχετικής αίτησης
χρηματοδότησης.

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

1. να αποσταλεί η μελέτη για θεώρηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δ.Ε.Π.Κ.Μ. για τη θεώρηση της μελέτης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

2. να αποσταλεί αίτηση χρηματοδότησης ΣΤΟ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2 Προστασία και Διαχείριση Υδατικών
Πόρων»». Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 182583/Π72 Πρόσκλησης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 2 . 46, του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ταμείο Συνοχής, υποβάλλουμε πρόταση για την χρηματοδότηση
της  πράξης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ KAI
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ –
ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» και δημόσια δαπάνη 14.031.273,90
ευρώ.



ΘΕΜΑ 20ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.20.21

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας: « Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο ΔΕΥΑ Κιλκίς – Γαλλικού
ποταμού »
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.20.21)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το εικοστό θέμα της ημερησίας
διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης « Προμήθεια υποβρύχιου
αντλητικού συγκροτήματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο ΔΕΥΑ Κιλκίς –
Γαλλικού ποταμού »

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος ο οποίος είπε ότι κρίνεται αναγκαία η
προμήθεια ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 125HP με
μανδύα ψύξης, κατάλληλο για κατακόρυφη τοποθέτηση στο κεντρικό
αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς – Γαλλικού ποταμού »

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, της με
αριθ 3/2011, τεχνικής μελέτης, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
ηλεκτρολόγο μηχανικό, θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τεχνικής
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, πολιτικό μηχανικό και
εγκρίθηκε από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, χημικό
μηχανικό, προϋπολογισμού μελέτης 9.348,00 € με Φ.Π.Α. 23%,, και θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Το Δ.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)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την « Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στο κεντρικό
αντλιοστάσιο ΔΕΥΑ Κιλκίς – Γαλλικού ποταμού »με δημόσιο  διαγωνισμό,
με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, προϋπολογισμού
δαπάνης 9.348,00 € με Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με τους όρους της παρακάτω
διακήρυξης:



.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την κάλυψη

των  αναγκών  της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, δαπάνης 9.348,00 € με Φ.Π.Α. 23%, με

κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 "περί εκτελέσεως έργων και

προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" και του Ν.3463/06

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

Δημόσιο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου

σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας για την προμήθεια υποβρύχιου

αντλητικού συγκροτήματος  για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΑΡΘΡΟ 1ο

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμών  σύμφωνα

με τις διατάξεις του Π.Δ.118/07, του Ν.3463/06 και του άρθρου 25 του Π.Δ.

609/85.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται ο χώρος στον οποίο

στεγάζονται τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Κιλκίς, 1ο χλμ.

Κιλκίς – Ξηρόβρυσης.

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού σε μια (1) ημερήσια τοπική

εφημερίδα,  και σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.



Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται  η ______________

ημέρα _______________  και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται

η 12:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές δια

συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Προϋπολογισμός Προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

9.348,00 € με Φ.Π.Α. 23% ή  7.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3ο

 Εγγύηση  Συμμετοχής

Η εγγύηση  συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του συνολικού

προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α 23% , δηλαδή στο πόσο των 380 €,

διάρκειας τουλάχιστον για 6 μήνες  και βεβαιώνεται με την προσκόμιση

γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική

επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, απευθυνόμενη προς την Δ.Ε.Υ.Α.

Κιλκίς και αφορά την : Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος στο κεντρικό αντλιοστάσιο Δ.Ε.Υ.Α.ΚΙΛΚΙΣ – Γαλλικού
ποταμού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Δεκτοί στον διαγωνισμό

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία

αναλόγων ειδών και  είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Στοιχεία διαγωνισμού



Στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για την προσφορά είναι:

1.Η παρούσα διακήρυξη

2.Η Συγγραφή υποχρεώσεων

3.Ενδεικτικός προϋπολογισμός

4.Υπόδειγμα προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την

προσφορά

1.Οσοι θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα παρίστανται

αυτοπροσώπως. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

άρθρο 24,παρ.3 Ν.1832/89) προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει

κατά την δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που

εγκρίνει την συμμετοχή αυτής στον διαγωνισμό για την ανάληψη της

δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Οι ΕΠΕ, ΟΕ

και ΕΕ εκπροσωπούνται από τον Διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Απαραίτητη η κατάθεση συστατικής πράξης των

Εταιριών.

2. Έκαστη προσφορά θα αποτελείται :

Α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

 Πιστοποιητικό αρμόδιου Επιμελητηρίου , που θα αποδεικνύει την

ιδιότητα του συναγωνιζόμενου , ότι ο υποβάλλων την προσφορά

αντιπρόσωπος είναι κάτοχος αδείας εμπορικού  αντιπροσώπου κατά

τον Νόμο 2765/41, όπως τροποποιήθηκε δια του νόμου 3814/58

 Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της

παρούσης διακήρυξης.

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.



Β) Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οικονομική προσφορά.

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σε έντυπο το οποίο θα δοθεί από

την υπηρεσία και θα περιλαμβάνει την αναλυτική συμπλήρωση τιμών για

κάθε άρθρο και στο τέλος την συνολική προκύπτουσα τιμή άνευ Φ.Π.Α.

23%. Η οικονομική προσφορά θα είναι σφραγισμένη και θα παραδοθεί σε

ξεχωριστό φάκελο με την επωνυμία οικονομική προσφορά για το έργο  :

Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στο κεντρικό

αντλιοστάσιο Δ.Ε.Υ.Α.ΚΙΛΚΙΣ – Γαλλικού ποταμού.

Επί της συνολικής τιμής έκαστης προσφοράς νοούνται ως

περιλαμβανόμενες όλες γενικώς και ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την

προμήθεια-μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

Κατά την διάρκεια του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας

προσέρχονται οι διαγωνιζόμενοι  αυτοπροσώπως και καταθέτουν στον

Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον αναπληρωτή αυτού φάκελο που θα περιέχει

όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Όλοι οι προσκομιζόμενοι φάκελοι των διαγωνιζόμενων θεωρούνται ως

εξωτερικοί φάκελοι ,αριθμούνται κατά σειρά επίδοσης και μονογράφονται από

τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.

Παρελθούσης της ώρας λήξης της δημοπρασίας κηρύσσεται η λήξη της

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η

επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις

(άρθρου 18 παρ.7 Π.Δ.28/80).

Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση

συνεχίζεται δημοσίως και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής

κατά σειράν επίδοσης και αναγράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόμενα στον



κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικώς μεν, αλλά κατά τρόπο που εμφανίζει το

σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης και μονογράφονται από όλα τα

μέλη της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής.

Ο ευρισκόμενος στον ανοικτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει

την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ' αυτόν

ο α/α του εξωτερικού φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι

παριστάμενοι στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.

Στη μυστική αυτή συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά

έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι' αυτούς που θα

αποκλεισθούν.

Στη συνέχεια ξαναγίνεται δημόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της

Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από την δημοπρασία καθώς και

τους λόγους αποκλεισμού και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα

αυτών μαζί με την σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους.

Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών

όσων έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα

του κάθε διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς

τους.

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου που δεν

είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται καθώς και

προσφορές που δεν χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με τον νόμο.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται ΔΕΚΤΕΣ.

Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται.

Οι προσφορές και όλα τα δικαιολογητικά μονογράφονται από όλα τα μέλη

της επιτροπής του διαγωνισμού εκτός από την εγγυητική επιστολή.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή

της σε επόμενη δημόσια συνεδρίαση και διαβιβάζει τον φάκελο των

προσφορών μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στο Δ.Σ. όπως οι σχετικές

διατάξεις ορίζουν.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού καθορίζει την προθεσμία εξέτασης των

προσφορών, αναλόγως του αριθμού αυτών και των προβλεπομένων

δυσχερειών. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να υπερβεί τον μήνα σε

περίπτωση αξιολόγησης προσφορών από ένα τεχνικό.



Το πρακτικό διαγωνισμού διαβιβάζεται στην επιτροπή διαγωνισμού η

οποία σε κατ' ιδίαν συνεδρίασή της  αποφαίνεται για τον ανάδοχο

προμηθευτή.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού, ανακοινώνει το αποτέλεσμα του

διαγωνισμού και επιστρέφονται στους αποτυχόντες η εγγύηση συμμετοχής

στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας. Υποβολή πρακτικού

1.Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλονται

εγγράφως μέχρι της επομένης από της διεξαγωγής της δημοπρασίας

εργάσιμης ημέρας κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας μέχρι και της

επομένης της ανακοινώσεως αυτού.

2.Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και

διαβιβάζονται αυθημερόν στην διενεργήσασα την δημοπρασία  Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Έγκριση – Ακύρωση - Επανάληψη δημοπρασίας

1.Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού υποβάλλεται στην

Περιφερειακή Διοίκηση  για την κατά Νόμο έγκριση.

2.Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή

συμπαιγνίας.

3.Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνον μετά την ακύρωση ή

μη έγκριση.

Επίσης η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμη φορά λόγω

ασύμφορου μετά από κρίση του Δ.Σ. της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ισχύουσες διατάξεις

    Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις:

α) του Π.Δ. Π.Δ.118/07,

β) του Ν. 1069/80 όπως ισχύει σήμερα,



γ) του Ν. 3463/06

δ) του άρθρου 25 του Π.Δ. 609/85,

ε) της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 2/45564/0026/31-7-2001

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρονική ισχύς προσφορών

Οι προσφορές για όλους που έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν

από την Δημοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν για έξι (6) μήνες από την

ημερομηνία του διαγωνισμού.

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς μπορεί να

καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση την απόφαση ανάθεσης της

Δ.Ε., για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας

διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της

προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της

εγγυητικής επιστολής ή οποιοδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη

από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν το δικαίωμα για

αντιρρήσεις να παρατείνει την προθεσμία ενημερώνοντας εγγράφως τους

διαγωνιζόμενους. Μετά την λήψη και του παραπάνω ανώτατου ορίου

παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του

διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τιμή προσφοράς. Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

1. Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε  ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από την

χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα κατατίθενται σε

έντυπο της Υπηρεσίας.

2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η

προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την εξέταση των προσφορών.



3. Ο χρόνος παράδοσης του αντλητικού συγκροτήματος  δεν θα είναι

μεγαλύτερος των 10 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.

4. H ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, γίνεται από αρμόδια

τριμελή επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, οριζόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου

67 του 28/80 Π.Δ. "περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ" και της

ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και

ποσοτική επιμέτρηση και εξέταση αυτού.

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακατάλληλου, ο προμηθευτής

υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο εντός δύο (2) το πολύ

ημερών, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να απομακρύνει το

ακατάλληλο υλικό μέσα σε 24 ώρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι συνημμένες

Τεχνικές Προδιαγραφές.

5. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του αναδόχου παραβιάζοντας

χρονικώς την παράδοση πέραν των 10 ημερών από  της παραγγελίας, η

υπηρεσία μπορεί μονομερώς να λύσει την σύμβαση και να συμβληθεί με

άλλον επιβαρύνοντας τον μη ανταποκριθέντα με την ζημιά που θα προκύψει,

παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή.

6. Η ισχύς των συμφωνητικών θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών από της

ημερομηνίας της υπογραφής τους.

7. Έλεγχος ποιότητας των υλικών από τον Ε.Λ.Ο.Τ.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Δημοσιεύσεις - Συμβατικοί όροι δημοπρασίας

1.Αντίγραφο της διακήρυξης, του έντυπου προσφοράς και της μελέτης

είναι κατατεθειμένο στην  Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης

Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς, 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης, 611 00, Κιλκίς

και  βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες.

2.Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και θα τοιχοκολληθεί

σύμφωνα με το 1ο άρθρο αυτής.



ΘΕΜΑ 21ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.21.22

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας: « Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης –
αποχέτευσης για το έτος 2011 (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.21.22)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το εικοστό πρώτο θέμα της
ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στον τρόπο εκτέλεσης « Προμήθεια
σωλήνων ύδρευσης –αποχέτευσης για το έτος 2011», στη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη ο οποίος ο οποίος είπε ότι για την εύρυθμη
λειτουργία της Επιχείρησης, κρίνεται αναγκαία η « προμήθεια σωλήνων
ύδρευσης –αποχέτευσης για το έτος 2011», για την κάλυψη των αναγκών της
ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, της με
αριθ 2/2011, τεχνικής μελέτης, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ασλανίδη Χρήστο, υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, τοπογράφο
μηχανικό, θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της
ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ιωάννη Παραγιό, πολιτικό μηχανικό και εγκρίθηκε από τον
Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, χημικό μηχανικό,
προϋπολογισμού μελέτης 54.612,40 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ, και θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Το Δ.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)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την « Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης –αποχέτευσης για το έτος 2011»»,
με δημόσιο  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση
τιμολογίου, προϋπολογισμού μελέτης 54.612,40 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ,
σύμφωνα με τους όρους της παρακάτω  διακήρυξης:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η



Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο
ανάθεσης την οικονομικότερη για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-
αποχέτευσης έτους 2011.»

ΆΡΘΡΟ 1ο: Σύστημα Διαγωνισμού
1.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί όπως ορίζουν τα συμβατικά τεύχη, το  Π.Δ
59/2007 ( ΦΕΚ  Α΄ 63 / 2007) εφαρμοζόμενο αναλογικά και το Π.Δ 60/2007 (
ΦΕΚ Α΄ 64/2007 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18 Ε.Κ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004  περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων ,προμηθειών , και υπηρεσιών στους
τομείς του ύδατος …..», το Π.Δ 118/2007, o N.2362/95, ο Ν.2286/1995, o
N.2741/1999 αρθ. 8, o N.3614/2007, o N.2522/1997, το Π.Δ 118/2007,   και ο
Ν1069/1980.
1.2 Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-
αποχέτευσης έτους 2011.»
1.3 Αναθέτουσα αρχή (κύριος του έργου ή εργοδότης) είναι το Δ.Σ. της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης   Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) και
διευθύνουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ.

ΆΡΘΡΟ 2ο: Όνομα και Δ/νση Υπηρεσίας που συνάπτει την Σύμβαση
2.1 Η παρούσα διακήρυξη εκδίδεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης  Κιλκίς  (ΔΕΥΑΚ) δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ με αριθμό ___________
2.2  Η Υπηρεσία που θα συνάψει την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
2.3 Η έδρα της Υπηρεσίας είναι  1o Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση,  ΤΚ 61100

2.4 Αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ  είναι ο Κος Ασλανίδης Χρήστος , τηλ.
23410 29330 και  φαξ. 23410 29320
2.5 Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, τα
τεύχη δημοπράτησης  ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης του
διαγωνισμού  έως και οκτώ( 8)  ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών.
2.6.  Η διακήρυξη διατίθεται δωρεάν .
2.7 Οι προσφορές υποβάλλονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη,
στην έδρα της ΔΕΥΑΚ,  1o Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση,  ΤΚ 61100
2.8 Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Μόνο
τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβληθούν και στα αγγλικά.
2.9 Ο Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις της
ΔΕΥΑΚ.



ΆΡΘΡΟ 3ο: Αντικείμενο Σύμβασης - Δεκτοί στο Διαγωνισμό
3.1. Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και αφορά στην
Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2011.
3.2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
αυτοτελώς ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, συνεταιρισμοί,
ενώσεις, που ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την σχετική
εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και πληρούν τους όρους του επομένου
άρθρου, ήτοι:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που  είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της Ελλάδος.
Για την περίπτωση κοινοπραξιών προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας
ευθύνονται απέναντι στην ΔΕΥΑΚ εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που
απορρέει από την σύμβαση ή από το νόμο.
 3.3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας
(ένωσης οικονομικών φορέων). Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη
διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το
πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή της
κοινοπραξίας των διαγωνιζομένων για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε
περίπτωση όμως ανάληψης της προμήθειας από ένωση οικονομικών φορέων
, αυτή υποχρεούται να λάβει την νομική μορφή κοινοπραξίας.

3.4 Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού
την ακόλουθη ειδική τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα:

α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

5. Γενικά χαρακτηριστικά
Α) Οι σωλήνες ύδρευσης πόσιμου νερού P.E. θα είναι σωληνώσεις

από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum
Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa),  κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2:2003
Θα παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα Pr EN 12201-2 και ISO 4427

Β) Οι σωλήνες αποχέτευσης θα είναι πλαστικοί σωλήνες ΡVC της
σειράς 41, θα παράγονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τα διεθνή και
ελληνικά πρότυπα

3.5 Αποκλείεται της συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο υποψήφιος ή προσφέρων
όταν :
1. Εις βάρος του υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην

αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθμούνται κατωτέρω:



α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου(20).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(22).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων(23).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες(24).

2. α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
γ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να
διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές.
ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής.
στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις
της χώρας της αναθέτουσας αρχής.
ζ) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος τμήματος
ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο

διαγωνιζόμενος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ):

α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ),
την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου (εκδόσεως του
τελευταίου τριμήνου).



β) για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή.

ΆΡΘΡΟ  4ο:  Διεξαγωγή του διαγωνισμού
Η παραλαβή των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα
συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ1o Χιλιόμετρο Κιλκίς
Ξηρόβρυση,  ΤΚ 61 100 Κιλκίς, την _______________, ημέρα Τετάρτη  και
ώρα 10.00 π.μ..
Μόλις  λήξει  η  ώρα  για την παράδοση των προσφορών, απαγορεύεται η
αποδοχή άλλων εκτός αν συνεχίζεται  η παράδοση χωρίς διακοπή.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή
για οποιοδήποτε λόγο ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας.

4.1 Κάθε φάκελος προσφοράς που θα υποβληθεί στην επιτροπή, θα
αναγράφει υποχρεωτικά τον τίτλο και την δ/νση του διαγωνιζομένου και τον
τίτλο του έργου
4.2 Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα:

1. Φάκελο δικαιολογητικών (κλειστός - 1 αντίγραφο)
2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (κλειστός - 1 αντίγραφο )
3. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (κλειστός - 1 αντίγραφο)

4.3 Για την επικοινωνία της Υπηρεσίας με τους ενδιαφερομένους οι
διαγωνιζόμενοι με δήλωσή τους θα δώσουν πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου,
με τον οποίο η Υπηρεσία μπορεί να έλθει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση σε
επαφή
4.4 Η παρουσία του διαγωνιζόμενου είναι υποχρεωτική.
4.5 Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο του έργου όπως αυτό
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Απαντήσεις πρέπει να δοθούν σε
όλα τα επί μέρους σημεία των συμβατικών τευχών, έστω και αρνητικές.

ΆΡΘΡΟ 5ο: Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα αναγράφει το όνομα του προμηθευτή και
την  επιγραφή: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για το διαγωνισμό με αντικείμενο
Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2011» και θα περιέχει τα
παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν πρωτότυπα ή σε νόμιμα
επικυρωμένο αντίγραφο (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99
όπως ισχύει) και θα παραμείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας.
α) Επικυρωμένα αντίγραφα των καταστατικών της  διαγωνιζόμενης
εταιρείας (ή κάθε εταιρίας που κοινοπρακτεί)  με όλες τις τροποποιήσεις τους,
όπως ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας.
β)  Πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρίας (ή κάθε εταιρίας που
κοινοπρακτεί) κατά την οποία αποφασίσθηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό και
ορίσθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της  καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας της
υπηρεσίας με το διαγωνιζόμενο, με  αντίκλητο ή με συσκευή τηλεομοιοτυπίας.
Θα δηλώνεται η διεύθυνση του αντίκλητου προκειμένου να είναι δυνατή η



κοινοποίηση σ’ αυτόν εγγράφων  σχετικών με το διαγωνισμό, που
απευθύνονται από την Υπηρεσία στην εταιρία ή ο αριθμός της συσκευής
τηλεομοιοτυπίας.
γ)  Πιστοποιητικά ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις
τους στους οικείους οργανισμούς και επιμελητήρια που ανήκουν (Εμπορικό,
Βιομηχανικό, Τεχνικό κλπ.).
δ) Εθνικό ή διεθνές πρότυπο ελέγχου ποιότητας (DIN, BS, ISO)

ε)  Τα Πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 3.5 της παρούσης
διακήρυξης.
στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση όλων των στοιχείων που διαθέτει
η Υπηρεσία καθώς και των επιτόπιων συνθηκών της προμήθειας και ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση όλων των
όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη. Εφόσον
υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού,
δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμιά άλλη επιφύλαξη που μπορεί
να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της
διαγωνισμού
η)  Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, όπως ορίζεται στην παρούσα.
θ)  Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος σε
διαγωνισμό.
ι) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά, για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό. Έλλειψη έστω και ενός από τα παραπάνω
δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 6ο: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα αναγράφει το όνομα του προμηθευτή
και την  επιγραφή: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό με αντικείμενο
Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2011» και θα
περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών
τεχνικά στοιχεία και τις προδιαγραφές ασφαλείας του προϊόντος όπως
αναγράφονται στο άρθρο 3.4.

ΆΡΘΡΟ 7ο: Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Η δαπάνη προμήθειας των υλικών θα παραμείνει αμετάβλητη σε όλη τη

διάρκεια του έτους και δεσμεύει τον προμηθευτή.
Η ΔΕΥΑ Κιλκίς  δεν βαρύνεται από τυχόν μεταβολές των τιμών των υπο

προμήθεια υλικών.



7.1 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα αναγράφει το όνομα του
προμηθευτή και την επιγραφή:«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ για το διαγωνισμό με
αντικείμενο την Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2011».
Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να

συμπεριλαμβάνονται :
α) Η δαπάνη προμήθειας των σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης.
β) Κάθε άλλη  δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την προμήθεια, του προϊόντος σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
γ) Τα έξοδα χαρτοσήμων και λοιπών ενσήμων της προσφοράς και του
συμφωνητικού. Επίσης τα έξοδα για τη δημοσίευση της διακήρυξης του
διαγωνισμού αυτού, καθώς και των προηγούμενων αν αυτός είναι
επαναληπτικός, όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για
λογαριασμό τρίτων μαζί με τις επιβαρύνσεις που να τυχόν επιβληθούν
αναδρομικά θα βαρύνουν όλες τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Ειδικά και
μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει τη ΔΕΥΑΚ δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της
προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον στη συνολική αξία της
προσφοράς.
7.2 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε Ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται
αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της
ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
7.3 Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένα
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, ο οποίος θα έχει μονογράψει και τα
στοιχεία κατά σελίδα.  Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορούν να
συμπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των
προσφορών.

ΆΡΘΡΟ  8ο  Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση του Έργου
8.1 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 54.612,40 Ευρώ, χωρίς τον
ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

ΆΡΘΡΟ 9ο: Συμβατικά στοιχεία.
Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού
Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση και θα θεωρούνται ότι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης με τη σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Η τεχνική περιγραφή με τα παραρτήματά της
δ. Η προσφορά του προμηθευτή (προϋπολογισμός-τιμολόγιο-τεχνικά και

λοιπά στοιχεία).
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι εάν η προσφορά του προμηθευτή έρχεται σε
ασυμφωνία σε ορισμένα σημεία με τα συμβατικά τεύχη της Υπηρεσίας, ο



προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και χωρίς αύξηση του
τιμήματος του μετά την ανάληψη της προμήθειας να καλύψει τις ασυμφωνίες
αυτές.

ΆΡΘΡΟ 10ο:Εγγυήσεις συμμετοχής-Χρόνος ισχύος προσφορών
10.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
10.2 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ,
ήτοι ποσό 2730,62  Ευρώ και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο σύστασης Παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ..
10.3 Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε πέντε (5)
τουλάχιστον ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
10.4. Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι
απαράδεκτη και δεν γίνεται αποδεκτή, οπότε ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται
από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
10.5 Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλει για διάστημα
τουλάχιστον 120 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του
διαγωνισμού.
10.6 Σε αυτούς που αποκλείονται από το διαγωνισμό μπορεί να
επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές αμέσως, σε αυτούς δε που απέτυχαν
μετά την ανακήρυξη από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ του τελικού μειοδότη (αναδόχου)

ΆΡΘΡΟ 11ο:Προθεσμία περατώσεως
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 12ο:Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
12.1  Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με συμβατικά
τεύχη, την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/17/ ΕΚ, το Π.Δ 57/2000 , το
ΠΔ 118/2007 και το Ν.2286/1995.
12.2  Μόλις λήξει η ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η
αποδοχή άλλων εκτός αν συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή.
12.3  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
α. Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και  παραλαβή
φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας για την επίδοση προσφορών
κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεως των, κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας
συνεδρίασης της επιτροπής, η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση των
φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής με την σειρά που υποβλήθηκαν..



Στη συνέχεια, σε κλειστή – μυστική συνεδρίαση, η επιτροπή ελέγχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και αποκλείει όλους εκείνους
τους μειοδότες που κατά την κρίση της επιτροπής δεν έχουν προσκομίσει όλα
τα  δικαιολογητικά.
Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό, το οποίο ανακοινώνεται
στους διαγωνιζόμενους. Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς
των διαγωνιζομένων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο)
επιστρέφονται σ’ αυτούς, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν θα κάνουν ένσταση.
Στη συνέχεια η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση προβαίνει στην
αποσφράγιση των φακέλων τους που περιέχουν τις τεχνικές προσφορές που
έγιναν στην αρχή δεκτές ως παραπάνω (αυτές που δεν αποκλείσθηκαν) με τη
σειρά αριθμήσεώς των, αφού προηγουμένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η
αποσφράγιση τους και αριθμεί και μονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε φύλλο της
προσφοράς και στο ένα αντίτυπο αυτής (μονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα
στοιχεία της προσφοράς). Το πρακτικό ολοκληρώνεται με την υπογραφή του
από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού.
Επίσης επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους που αποκλείσθηκαν οι
εγγυητικές επιστολές εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν ένσταση
οπότε αυτές παρακρατούνται.
Γενικά κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να
παρευρίσκονται  οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.
β. Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη
μειοδότη.
Αυτή η φάση  θα γίνει σε νέα συνεδρίαση μετά την εκδίκαση των τυχόν
ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.
Για την εκδίκαση των ενστάσεων  το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπ’ όψη
του  και  την εισήγηση της επιτροπής για τις ενστάσεις. Στη φάση αυτή
συντάσσεται νέο πρακτικό με τα αποτελέσματα αυτής.

ΆΡΘΡΟ 13ο:Ενστάσεις
13.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε

αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση,
επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής
προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και
νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των
άρθρων 6, 8 και 8α του παρόντος.

13.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την
διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που
αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή
την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου



του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν
κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική
απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός
δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
β) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού, έως και την κατακυρωτική
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών,
αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής
πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από
την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων.
γ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής
απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από
την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου
προθεσμίας.

13.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός
από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

13.4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους
ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την
κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή,
με φροντίδα τους.

13.5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007 (άρθ.
18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39) να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο
για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.



Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

13.6 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις
παραγράφους 13.1 και 13.2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του Δημοσίου ποσού 1.000,00 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741
(“παράβολα από κάθε αιτία”).

ΆΡΘΡΟ 14ο:Έγκριση- Ακύρωση- Μερική επανάληψη του διαγωνισμού
14.1. Το πρακτικό του διαγωνισμού (ανακήρυξη του μειοδότη) υποβάλλεται

για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ.
14.2. Η ΔΕΥΑΚ μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό και να μην αγοράσει το

προϊόν. Στην περίπτωση αυτή οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται καμία
αποζημίωση.

14.3. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ άκυρο ή ότι δε συμφέρει, ο
διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί αργότερα ή η ΔΕΥΑΚ να
προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προμήθειας.

14.4. Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά
χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν τη έκδοση
απόφαση κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα των προτεινόμενων τεχνικών
λύσεων που έχουν επιλεγεί, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες ή την
πρωτοτυπία που διαθέτει ο προσφέρων τις οποίες η ΔΕΥΑΚ
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

ΆΡΘΡΟ 15ο: Σύμβαση Ανάθεσης του Έργου
Η σύμβαση για τη υλοποίηση του έργου θα συναφθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

ΆΡΘΡΟ 16ο:   Άλλες Πληροφορίες
Κατά την δημοπρασία, η υποβολή προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο
προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο, ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερειακά
ολόκληρη τη διακήρυξη και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισμού αυτού.

ΆΡΘΡΟ 17ο:    Εναλλακτική προσφορά
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 18ο: Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας, με
υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα



καθυστέρησης, η οποία ανέρχεται σε μισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας της
προμήθειας που δεν έχει παραδοθεί, κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Το
σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής
αξίας των καθυστερημένων προμηθειών. Μετά την παρέλευση ενός μηνός
από τη λήξη του χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της
Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΆΡΘΡΟ 19ο:Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση
του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών  κατά την ανά τρίμηνο οριζόμενη
οριστική παραλαβή.
Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα
εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης
του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

ΆΡΘΡΟ 20ο: Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει οποιαδήποτε διαφορά με την ΔΕΥΑΚ
προκύπτουσα από τη σύμβαση πρέπει να ακολουθήσει αμέσως την
διαδικασία επίλυσης διαφόρων που προβλέπει το ΠΔ 410/95. Σε περίπτωση
που δεν ασκήσει την αίτηση του για επίλυση διαφοράς μέσα στην
προβλεπόμενη ανατρεπτική προθεσμία των 15 ημερών τότε δεν μπορεί να
επανέλθει στο μέλλον αφού τα τυχόν δικαιώματα του έχουν παραγραφεί.
Με την έννοια αυτή είναι παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών που
αφορούν διαφορές μόνο για το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών πριν την
κατάθεση της αίτησης.

ΆΡΘΡΟ 21ο: Τιμή προσφοράς
Δεν επιτρέπεται η υποβολή τιμών που είναι πάνω από τον προϋπολογισμό
της Υπηρεσίας ούτε στο σύνολο, ούτε στα επιμέρους κονδύλια του
προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.

ΆΡΘΡΟ 22ο: Ποσότητες υλικών
Η ποσότητα των υπό προμήθεια υλικών μπορεί να μεταβληθεί (αύξηση ή
μείωση) κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με αυτή που αναγράφεται
στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
Η μεταφορά βαρύνει τον προμηθευτεί θα γίνει  με ειδικό όχημα με γερανό.



ΆΡΘΡΟ 23ο: Τμηματικές παραδόσεις.

Ο προμηθευτής μετά από έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς πρέπει σε
δέκα ημέρες (ημερολογιακές) να παραδίδει την ποσότητα που ζητείται από
την υπηρεσία και θα είναι κατ΄ ελάχιστο το 25% της συνολικής υπό προμήθεια
ποσότητας.

2. Η παραπάνω προμήθεια θα επιβαρύνει τους κωδικούς εξόδων 25.05.01.2
«Υλικά δικτύου Αποχέτευσης» και 25.05.01.3 «Υλικά δικτύου Ύδρευσης» του
προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2011, όπου υπάρχει ανάλογη
πίστωση.

3.  Ορίζει τριμελή επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από
τους:

1. Χρήστο Ασλανίδη, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ως
πρόεδρο με αναπληρωτή τον Ηλία Αβραμίδη Χημικό Μηχανικό, Διευθυντή
της ΔΕΥΑ Κιλκίς
2. Χρήστο Γιοβανούδη Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με
αναπληρωτή τον Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό προϊστάμενο Τ.Υ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

3 Ιωάννη Δημητριάδη, μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς πολιτικό μηχανικό, ,
με αναπληρωτή τον Τσαντάκη Δημήτριο, μέλος τους Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
Αντιδήμαρχο Κιλκις.



ΘΕΜΑ 22ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.22.23

Απόφαση επί προδικαστικής προσφυγής της Α. Μαυράκης Τεχνική.
(ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.22.23)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο θέμα της
ημερησίας διάταξης αναφέρθηκε στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της
προμήθειας της ΔΕΥΑ Κιλκίς με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία συστημάτων ελέγχου και μείωσης διαρροών των δικτύων
ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς»

Εξηγήσεις δόθηκαν από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού και
προϊστάμενο της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό ο οποίος κατέθεσε την
παρακάτω εισήγηση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

που αφορά τη «Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΔΕΥΑ Κιλκίς» με
αριθμό πρωτοκόλου 69&70/ 21-01-2011 που αφορά την προμήθεια της Α.
Μαυράκης Τεχνική.

1. Η εν λόγω ένσταση δεν υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14
ενστάσεις παράγραφος 14.6 όπου αναφέρεται ότι για το παραδεκτό της
ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 14.1 και 14.2 προσκομίζεται
παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού 1120,00 εύρω. Το παράβολο
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στο κωδικό αριθμό εισόδου
(Κ.Α.Ε) 3741 (‘παράβολα από κάθε αίτια’) Η παράγραφοι αύτη της
διακήρυξης προέρχεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ-150Α /10-7-07)
Κανονισμός Προμήθειας Δημοσίου (Κ.Π.Δ) άρθρο 15 παράγραφος 6.

2. Στο άρθρο 15 Διοικητικές προσφυγές παράγραφος 2 α) σημείο 1
αναφέρεται: α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.
1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και υποβολής των προσφορών.

Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις 17-12-2010 και θα διεξαχθεί στις 10-02-2011 δηλαδή
μεσολαβούν 16 ημέρες – μισός χρόνος που επιτρέπονται οι ενστάσεις
επί της διακηρύξεως σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι
28 ημέρες επομένης ημερομηνίας αποδεκτής ενστάσεως επί της
διακήρυξης θα ήταν η  Πέμπτη  13-01-2011.

Επομένως για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε οι ενστάσεις να
κριθούν απαράδεκτες επειδή:



          1)Δεν κατατέθηκε παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού 1.120,00€

          2)Δεν υποβλήθηκε  εμπρόθεσμα σύμφωνα με την προαναφερθείσα
νομοθεσία που διέπει την διακήρυξη προμήθειας
.

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

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα

κάνει δεκτή την εισήγηση του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού της
προμήθειας απορρίπτει τις «Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΔΕΥΑ
Κιλκίς» με αριθμό πρωτοκόλου 69&70/ 21-01-2011 που αφορούν την
προμήθεια της εταιρείας Α. Μαυράκης Τεχνική.



ΘΕΜΑ 23ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.23.24

Αιτήματα δημοτών (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.23.24)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το εικοστό τρίτο θέμα της
ημερησίας διάταξης, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημοτών και στις
διάφορες εκκρεμότητες χρηματικές ή άλλες μεταξύ αυτών και της
Επιχείρησης.

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

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

1. Για το αίτημα του 596 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ,ότι
λόγω έλλειψης κονδυλίων για την αποπληρωμή λογαριασμών ύδρευσης
στα ΣΟΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 7, επιθυμούνε την επανεξέταση του θέματος που
αφορά τις οικίες του Στρατηγού και του Επιτελάρχη επί της οδού Σπάρτης
7 στο Κιλκίς. Το χρονικό διάστημα του 5ου διμήνου 2010, υπήρξε
υπερβολική κατανάλωση ( 88μ3 -100,00€) & (106μ3 – 127,00€),
αντίστοιχα, η οποία δεν δικαιολογείται, γιατί το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, έλειπαν από τις οικίες τους για υπηρεσιακούς λόγους. Μετά από
επανέλεγχος που διενεργήθηκε από τον υδρονομέα της Επιχείρησης
διαπιστώθηκε ότι η ενδείξεις είναι σωστές τα υδρόμετρα δεν είναι
χαλασμένα και δεν γνωρίζει πώς καταναλώθηκαν τόσα κυβικά, το Δ.Σ.
αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο των δύο στρατιωτικών
κατοικιών, λόγω έλλειψης κονδυλίων του Στρατού να καταβάλουν
εξολοκλήρου τις χρεώσεις.
2. Για το αίτημα της κ.Παπαδοπούλου Ραχήλ, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου
2010(151μ3- 182,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα  από διαρροή στην παροχή ύδρευσης( στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή), την οποία δεν μπόρεσε να αντιληφθεί εγκαίρως
επειδή δεν κατοικεί μόνιμα στο σπίτι και μετά από υπόδειξη του
υδρονομέα ο οποίος την ειδοποίησε, όταν πέρασε για την τακτική
καταμέτρηση του υδρομέτρου, βρήκε τη διαρροή και την αποκατάστησε, το
Δ.Σ. αποφάσισε 70% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω αδυναμίας
αποπληρωμής του λογαριασμού εξολοκλήρου.
3. Για το αίτημα του κ.Μελισσανίδη Δημητρίου, κατοίκου Ξηρόβρυσης
Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του  5ου

διμήνου 2010(212μ3- 157,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση
με προηγούμενα δίμηνα. Μετά την τακτική μέτρηση από τον υδρονομέα
της Επιχείρησης στάλθηκε ενημερωτική επιστολή να ελέγξει της εσωτερική



παροχή ύδρευσης και από τι είπε είχε διαρροή η εξωτερική βρύση του
σπιτιού του και την αποκατέστησε. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το
Δ.Σ, αποφάσισε 30% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί
την εξολοκλήρου καταβολή του.
4. Για το αίτημα της κ. Γιαννιώτου Αικατερίνης κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου 2010, λόγω
υπερβολικής κατανάλωσης αφού το σπίτι από τις 30/08/10, που το
αγόρασε η ίδια είναι κλειστό και η προηγούμενη ιδιοκτήτρια είχε
ενοικιαστές που ως εκείνο το χρονικό διάστημα πλήρωναν τα πάγια. Μετά
από έλεγχος που διενεργήθηκε από τον υδρονομέα της Επιχείρησης
διαπιστώθηκε ότι σε δύο προηγούμενες καταγραφές η οικοδομή ήταν
κλειστή και χρεώνονταν μόνο τα πάγια, με αποτέλεσμα στις 31/12/10 που
μπόρεσε να γίνει καταμέτρηση του υδρομέτρου υπήρχαν συσσωρευμένα
κυβικά (84μ3 – 94,00€ ). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ,
αποφάσισε 50% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την
εξολοκλήρου καταβολή του.
5. Για το αίτημα του κ.Βούτσκογλου Σωτηρίου, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου
2010(127μ3- 157,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα, από διαρροή την οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως
και από τι είπε τώρα αποκατέστησε. Μετά από έλεγχος που διενεργήθηκε
από τον υδρονομέα της Επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι σε δύο
προηγούμενες καταγραφές η οικοδομή ήταν κλειστή και χρεώνονταν μόνο
τα πάγια. Στάλθηκε ενημερωτική επιστολή, και στις 05/1/11 που έγινε η
καταμέτρηση του υδρομέτρου υπήρχαν συσσωρευμένα κυβικά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ, αποφάσισε 20% έκπτωση στο
παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του.
6. Για το αίτημα του κ.Μιχαηλίδη Αποστόλου, κατοίκου Κιλκίς, για
έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου 2010
(149μ3 – 184,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα, διαπιστώθηκε ότι μετά την καταγραφή από τον
υδρονομέα της Επιχείρησης, στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για μεγάλη
κατανάλωση. Έγινε επανέλεγχος με το δοκιμαστικό υδρόμετρο στις
05/01/11 και διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη είναι σωστή και το υδρόμετρο δεν
είναι χαλασμένο. Δεν γνωρίζουν πως καταναλώθηκα τόσα κυβικά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. αποφάσισε 30% έκπτωση στο
παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του
7. Για το αίτημα της Εταιρείας ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ Σ.- ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Χ. Ε.Ε.για
είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης, από το μεσιτικό γραφείο που
διαθέτει στην περιοχή της Πλατείας Ειρήνης στο Κιλκίς, το Δ.Σ. αποφάσισε
να μην κάνει δεκτό το αίτημά του, λόγω ότι στη συγκεκριμένη περιοχή
υπάρχει άλλο γραφείο που ήδη εισπράττει τους λογαριασμούς ύδρευσης.
8. Για το αίτημα του κ.Αναστασιαδη Νικολάου του Αναστασίου, κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 5ου

διμήνου 2010 (138μ3 – 164,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε
σχέση με προηγούμενα δίμηνα, διαπιστώθηκε ότι μετά την καταγραφή από
τον υδρονομέα της Επιχείρησης και αφού έγινε επανέλεγχος στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή στις 14-10-10, για μεγάλη κατανάλωση. Δεν
γνωρίζουν πως καταναλώθηκα τόσα κυβικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, το Δ.Σ. αποφάσισε 20% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο,
λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του



9. Για το αίτημα του κ.Τσακιλιώτη Αποστόλου του Χριστοδούλου,
κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης
του 5ου διμήνου 2010 (85μ3 – 95,00€) και του επομένου εκκαθαριστικού
λογαριασμού ύδρευσης του 1ου διμήνου 2011, όταν εκδοθεί λόγω
υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα, από
διαρροή στο καζανάκι. Μετά την καταγραφή από τον υδρονομέα της
Επιχείρησης, στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση, και
από τι είπε ο παραπάνω καταναλωτής υπήρχε διαρροή στο καζανάκι την
οποία αποκατέστησε. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ.
αποφάσισε 20% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο του 5ου διμήνου 2010,
λόγω ότι αδυνατεί την εξολοκλήρου καταβολή του. Το αίτημά του για
έκπτωση και στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό του 1ου διμήνου
2011, θα εξετασθεί από το Δ.Σ. όταν εκδοθεί σε επόμενη Συνεδρίαση.
10.Για το αίτημα της κ.Ιωαννίδου Μαρίας, κατοίκου Κιλκίς, για έκπτωση
στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου 2010 (147μ3 –
190,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα
δίμηνα, η οποία δεν δικαιολογείται επειδή αφορά δικηγορικό γραφείο που
το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι κλειστό και χρεώνονταν τα πάγια.
Μετά την καταγραφή, στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για μεγάλη
κατανάλωση και από τι είπε η παραπάνω καταναλώτρια, είχε διαρροή
στην εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση, την οποία δεν αντιλήφθηκε
εγκαίρως επειδή κατέληγε απευθείας στην αποχέτευση. Η διαρροή τώρα
αποκαταστάθηκε από ιδιώτη υδραυλικό. Λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω, το Δ.Σ. αποφάσισε 50% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο.
11.Για το αίτημα του κ.Αυγητίδη Πλάτων (Τζανταρμα Σοφία), κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 5ου

διμήνου 2010 (217μ3 – 307,00€) λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε
σχέση με προηγούμενα δίμηνα, από διαρροή στο καζανάκι την οποία δεν
αντιλήφθηκα εγκαίρως, επειδή στο σπίτι κατοικούσε η θεία του η οποία
απεβίωσε το μάνα Αύγουστο και το διαμέρισμα έμεινε ακατοίκητο.
Μετά την καταγραφή από τον υδρονομέα της Επιχείρησης, στάλθηκε
ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση. Δεν γνωρίζουν πως
καταναλώθηκα τόσα κυβικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ.
αποφάσισε 50% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί την
εξολοκλήρου καταβολή του.
12. Για το αίτημα του κ.Κωνσταντινίδη Θεοφίλου, κατοίκου Χωρυγίου
Κιλκίς, για έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ύδρευσης του 1ου

διμήνου 2010, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με
προηγούμενα δίμηνα(272μ3 – 274,00€) από διαρροή στην παροχή
ύδρευσης, την οποία δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως (ήταν κάτω από το
τσιμέντο), ζει μόνος του και είναι ηλικιωμένος  και μετά από υπόδειξη του
υδρονομέα της Επιχείρησης ο οποίος τον ειδοποίησε όταν πέρασε για την
τακτή καταμέτρηση του υδρομέτρου, έψαξε, βρήκε την διαρροή και την
αποκατάστησε, το Δ.Σ. αποφάσισε 50% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο.
Επανέρχεται με το ίδιο αίτημα για επανεξέταση του εκκαθαριστικού
λογαριασμού του 3Ου διμήνου 2010 (174μ3 – 127,00€), και το Δ.Σ.
αποφάσισε το αίτημά του να απορριφθεί, αφού έχει γίνει ήδη έκπτωση για
τους ίδιους λόγους, στον προηγούμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό του 1ου

διμήνου 2010.
  Επανέρχεται με νέο αίτημα για έκπτωση και το Δ.Σ. αποφάσισε να
ελεγχθεί αν έχει όντως διαρροή, και να επανεξετασθεί σε επόμενη
Συνεδρίαση του Δ.Σ. Επανέρχεται εκ νέου και ζητά έκπτωση στον



λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου 2010 ((160μ3 – 142,00€), για τον
ίδιο λόγο και αφού όπως λέει, αποκατέστησε την διαρροή,
αντικαταστάθηκε από την Υπηρεσία το υδρόμετρο στις 07/10/10 και στις
06/12/10 που καταμετρήθηκε είχε καταγεγραμμένα μόνο 17μ3, το Δ.Σ.
αποφάσισε 30% έκπτωση , στο παραπάνω δίμηνο, για τελευταία φορά.
13. Για το αίτημα της κ. Κατικαρίδου Μαρίας, χήρας Παναγιώτη , κατοίκου
Κιλκίς, για έκπτωση στον συνολικό λογαριασμό ύδρευσης, που ως το  6ο

δίμηνο 2010, ανέρχεται σε 583,00€, λόγω ότι είναι άπορη και αδυνατεί
την καταβολή του εξ ολοκλήρου, το Δ.Σ. αποφάσισε 70% έκπτωση στις
παραπάνω οφειλές, εφόσον εξοφληθεί το υπόλοιπο, λαμβάνοντας υπόψη
ότι ήταν καταγεγραμμένη στην επιτροπή απόρων του Δήμου Κιλκίς.

14.Για το αίτημα της κ. Παπαγιαννίδου Κερατσώ του Γεωργίου, κατοίκου
Βαπτιστή Κιλκίς, για έκπτωση στον λογαριασμό ύδρευσης του 5ου διμήνου
2010, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης σε σχέση με προηγούμενα δίμηνα
(228μ3 -242,00€), αφού το σπίτι είναι ακατοίκητο εδώ και 10 χρόνια και η
ύδρευση είναι μονίμως κλειστή. Σε κάποιες περιόδους το
χρησιμοποιούσαν τα παιδιά από το γήπεδο του χωριού και τη
συγκεκριμένη περίοδο εργολάβος του Δήμου το χρησιμοποίησε για την
κατασκευή του δρόμου. Το σπίτι ανήκει σε υπερήλικη γυναίκα με μικρό
εισόδημα και αδυνατεί να καταβάλλει το αντίτιμο τόσο μεγάλου
λογαριασμού. Μετά την καταγραφή από τον υδρονομέα της Επιχείρησης,
στάλθηκε ενημερωτική επιστολή για μεγάλη κατανάλωση. Δεν γνωρίζουν
πως καταναλώθηκαν τόσα κυβικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το
Δ.Σ, αποφάσισε 70% έκπτωση στο παραπάνω δίμηνο, λόγω ότι αδυνατεί
την εξολοκλήρου καταβολή του.
15.Για το αίτημα του συλλόγου «ΑΡΜΟΝΙΑ», επί της Αγ. Γεωργίου 21 –
Κιλκίς, για απαλλαγή από τον λογαριασμό ύδρευσης που ως το 6ο δίμηνο
2010 ανέρχεται σε 1.117,00€, γιατί αφορά πολιτιστικό Σύλλογο, με
κοινωνικό έργο, το οποίο δεν έχει έσοδα, για να μπορεί να καλύπτει τους
λογαριασμούς, το Δ.Σ. αποφάσισε την απαλλαγή του από την παραπάνω
οφειλή και να μπει στο ειδικό τιμολόγιο που αφορά του συλλόγους,
σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης.



ΘΕΜΑ 24ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.24.25

Θεώρηση ακριβές αντιγράφου (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.24.25)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο θέμα της
ημερησίας διάταξης, αναφέρθηκε στην εξουσιοδότηση για θεώρηση ακριβές
αντιγράφου εξερχόμενων ή εισερχόμενων εγγράφων της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Διευθυντή της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε ότι για την εύρυθμη λειτουργία
της Επιχείρησης κρίνεται απαραίτητη η εξουσιοδότηση ενός υπαλλήλου για τη
θεώρηση ακριβές αντιγράφου εξερχομένων και εισερχομένων εγγράφων της
ΔΕΥΑ Κιλκίς και πρότεινε τη γραμματέα της Επιχείρησης κ Δήμητρα
Καραγιαννίδου.

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

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Εξουσιοδοτεί τη γραμματέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Δήμητρα Καραγιαννίδου για τη
θεώρηση ακριβές αντιγράφου εξερχόμενων και εισερχόμενων εγγράφων της
ΔΕΥΑ Κιλκίς.



ΘΕΜΑ 25ο ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.25.26

Τροποποίηση της απόφασης 25/2010 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς:
Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού:
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου

και μείωσης διαρροών δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς»
 (ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.02.02.02.25.26)

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγούμενος το εικοστό πέμπτο θέμα της
ημερησίας διάταξης, αναφέρθηκε στην τροποποίηση της απόφασης 25/2010
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
του διαγωνισμού: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
συστήματος ελέγχου και μείωσης διαρροών δικτύων ύδρευσης της
ΔΕΥΑ Κιλκίς» και συγκεκριμένα στον ορισμό επιτροπής για την διενέργεια
του παραπάνω διαγωνισμού.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Προιστάμενο της
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος είπε ότι με τη
σύσταση της νέας Δημοτικής αρχής, μετά από τις πρόσφατες Δημοτικές
εκλογές, και για την εύρυθμη και απρόσκοπτη εξέλιξη του παραπάνω
διαγωνισμού κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση του ενός μέλουςτης
επιτροπής  για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

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

αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα
1. Τροποποιείται η απόφαση 25/10 ως προς το δεύτερο μέλος της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού για την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
του διαγωνισμού:
«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου και

μείωσης διαρροών δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλκίς» και αντικαθίσταται ο
κ. Ιωσήφ Παυλίδης, από τον κ. Τσαντάκη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο,
μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ορίζεται εκ νέου επιτροπή για τη την διενέργεια το παραπάνω διαγωνισμού η
οποία θα αποτελείται από τους εξής:

1. Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό, προϊστάμενο Τ.Υ της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Χρήστο Γιοβανούδη Πολιτικό
Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς,

2. Τσαντάκη Δημήτριο, μέλος του Δ.Σ.της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Δημοτικό
σύμβουλο,  με αναπληρωτή τον κ Ιωάννη Δημητριάδη, μέλος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

3. Κωνσταντίνο Κορκοτίδη, Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς ως
αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Ασλανίδη, Τοπογράφο
Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς
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Ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς

Τα Μέλη Υπογραφή

Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός
Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός
Σύμβουλος, Μέλος

Ευάγγελος, Μπαλάσκας,
Δήμαρχος Κιλκίς

Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός
Σύμβουλος, Μέλος

Παντελής Μαιδάνογλου,
Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου,
Αναπληρωματικό μέλος,

Ιωάννης Δημητριάδης Εκπρόσωπος
Δημοτών, Μέλος

Παναγιώτης Σιδηρόπουλος,
Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Μέλος


