
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 6/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20/04/2017 Ημέρα: ΠέμπτηΏρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 13/04/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 6-100/20-04-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τρόπος εκτέλεσης  της υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ,  S/N 1064937, Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ» Κωδικός
εξόδων: 62.07.01.05, προϋπολογισμός 795,46 € πλέον Φ.Π.Α. Απόφαση 6-100/20-
04-2017

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα ΕΚΤΟΣτης  ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο Χημικό Μηχανικό της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της
υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ,  S/N 1064937, Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ» Κωδικού εξόδων: 62.07.01.05,
προϋπολογισμού 795,46 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα ,ε την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει
ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του αιτήματος είναι η επισκευή-συντήρηση,Δοσιμετρικής Αντλίας (013/17 PC 15)
Κατιονικού Πολυηλεκτρολύτη,S/N1064937,στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς, λόγω φθοράς των επιμέρους
εξαρτημάτων τηςμετά από δώδεκα (12) έτη συνεχούς (24ωρη) λειτουργίας και ισχυρού
παγετού την περίοδο του χειμώνα (πάγωμα του υγρού υλικού εντός των σωληνώσεων).

ΑΔΑ: 6Β0ΘΟΛΚ8-Ψ4Θ



Στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς η διαύγαση και καθαρισμός των αστικών λυμάτων γίνεται με την χρήση
χημικών υλικών (πολυχλωριούχο αργίλιο (PAC) και κατιονικός πολυηλεκτρολύτης). Η
τροφοδοσία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με Κατιονικό Πολυηλεκτρολύτη γίνεται
με δοσιμετρικές αντλίες του Οίκου PCM (PCM 013/17 PC 15, S/N: 1064937).Εξαιτίας της
πολυετούς χρήσης (12 χρόνια συνεχούς λειτουργίας επί σχεδόν 24ώρου βάσης) και ισχυρού
παγετού την περίοδο του χειμώνα (πάγωμα του υγρού υλικού εντός των σωληνώσεων),
προέκυψε φθορά στα εξαρτήματα της εν λόγω δοσιμετρικής αντλίας (ρότορας, στάτορας,
δακτύλιος μηχανικού στυπιοθλίπτη, αποστάτης μηχανικού στυπιοθλίπτη, ελαστικός
σύνδεσμος).
Με την παρούσα τεχνική έκθεση, περιγράφεται  ποσό δαπάνης 795,46 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.,
για τηνΕπισκευή-Συντήρηση της ως άνω περιγραφείσης Δοσιμετρικής Αντλίας και την
Επανατοποθέτηση της, για την αυτοματοποιημένη μέσω Inverterεύρυθμης λειτουργίας, του
τμήματος κροκίδωσης και συσσωμάτωσης της λυματολάσπης στην έξοδο της αερόβιας
επεξεργασίας της δεξαμενής αερισμού.
Οι εργασίες επισκευής-συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένη Εταιρεία,
είναι οι παρακάτω:
 ΡότοραςSS316L p/n: 34417-014 pos. 20,
 Στάτορας από NBRp/n: 27466-167 ΘΕΣΗ 1,
 Δακτύλιος μηχανικού στυπιοθλίπτηp/n: 40138-000pos. 16,
 Αποστάτης μηχανικού στυπιοθλίπτηp/n: 40139-000pos. 17,
 Ελαστικός σύνδεσμος p/n: 14574-160pos. 11,
 Εργασίες επισκευής αντλίας.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι ο ακόλουθος:

Στο ανωτέρω κόστος περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

 Όλα τα ανταλλακτικά
 Όλα τα γνήσια αναλώσιμα
 Τα λιπαντικά
 Το κόστη αποστολής προς επισκευή και επιστροφής προς επανατοποθέτηση

Λόγω του ότι το κόστος προμήθειας νέα καινούριας αντλίας είναι μεγάλο (1.800,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24%), προτείνεται η επισκευή της ήδη υπάρχουσας από την συγκεκριμένη
εξιδεικευμένη Εταιρεία, η οποία αποτελεί και τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Οίκου PCM
στην Ελλάδα.
Επισυνάπτονται δύο (2) προσφορές μία με το κόστος επισκευής της ήδη υπάρχουσας και μία με
το κόστος προμήθειας νέας καινούριας.

Λόγω του ότι η παραπάνω υπηρεσία μπορεί να παρασχεθεί μόνο από ένα οικονομικό
φορέα, επειδή υπάρχει αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, προτείνεται να
γίνει με την διαδικασία με διαπραγμάτευσηχωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα
με το άρθρο 32 του νόμου 4412/2016 και το άρθρο 32της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΤΕΜ. ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΔοσιμετρικήΑντλίαΚατιονικούΠολυηλεκτρολύτη 013/17 PC 15, S/N 1064937
1 ΡότοραςSS316L p/n: 34417-014 pos. 20 1 266,08 266,08
2 Στάτορας από NBRp/n: 27466-167 ΘΕΣΗ 1 1 91,75 91,75
3 Δακτύλιος μηχανικού στυπιοθλίπτηp/n: 40138-000pos. 16 1 97,73 97,73
4 Αποστάτης μηχανικού στυπιοθλίπτηp/n: 40139-000pos. 17 1 47,92 47,92
5 Ελαστικός σύνδεσμος p/n: 14574-160pos. 11 1 41,98 41,98
6 Εργασίες επισκευής αντλίας 1 250,00 250,00

ΣΥΝΟΛΟ 795,46
Φ.Π.Α. 24% 190,91

ΣΥΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% 986,37

ΑΔΑ: 6Β0ΘΟΛΚ8-Ψ4Θ



Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε  και  εγκρίνει

 Την  εισήγηση του κ.Αποστολίδη Νικόλαου.

 Τον τρόπο εκτέλεσης  της υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΙΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ,  S/N 1064937, Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ», με διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

 Δεσμεύει πίστωση 795,46 €σε βάρος του Κ.Α.62.07.01.05 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) του
προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Την εκτέλεση της προμήθειας με τη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μονομελούς
οργάνου, σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ΄ 1291/11.08.2010
τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών και το άρθρο 32 του  νόμου 4412/2016, στο οποίο
προβλέπεται απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου, η οποία στη συγκεκριμένη
περίπτωση γίνεται με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4412/2016 και το άρθρο 32της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

 Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού 62.07.01.05(ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ), του  οικονομικού
έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6-85/20-04-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΑΔΑ: 6Β0ΘΟΛΚ8-Ψ4Θ



Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΔΑ: 6Β0ΘΟΛΚ8-Ψ4Θ
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