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

Από το πρακτικό της αριθμό 14/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 24/08/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 18/08/2017

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Παραγιός Ιωάννης, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 17o- Απόφαση 14-212/24-8-2017

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ θέμα της έκτακτης
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΤΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» προϋπολογισμού:
5.355.29€ πλέον Φ.Π.Α. ΔΚΚ - άρθρο 158 και  4412/2016 άρθρα 32.παρ2γ και 26
παρ.6)

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ.
Αβραμίδη Ηλία, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δαπάνης 5.355.29€ πλέον ΦΠΑ, για
τηναντικατάσταση του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο 
στοκεντρικό αντλιοστάσιο Μικροκάμπου και τροφοδοτεί με νερό την κεντρική δεξαμενή
Μαυρονερίου, από την οποία υδροδοτούνται οι οικισμοί Μικροκάμπου, Παλαιού Αγιονερίου,
Πικρολίμνης, Μαυρονερίου. (ΔΚΚ - άρθρο 158 και 4412/2016 άρθρα 32.παρ2γ και 26
παρ.6και 118), σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:
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Η προμήθεια αφορά την αντικατάσταση του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος που βρίσκεται
εγκατεστημένο στο κεντρικό αντλιοστάσιο Μικροκάμπου και τροφοδοτεί με νερό την κεντρική δεξαμενή
Μαυρονερίου, από την οποία υδροδοτούνται οι οικισμοί Μικροκάμπου, Παλαιού Αγιονερίου, Πικρολίμνης,
Μαυρονερίου.

Το παραπάνω Α/Σ τέθηκε εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 18 Αυγούστου και ώρα 6:00μμ. Αμέσως έγιναν
ενέργειες για άμεση αντικατάσταση του Α/Σ, επειδή αποτελεί την βασικότερη και μεγαλύτερη πηγή
τροφοδοσίας της δεξαμενής και η παύση λειτουργίας είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση διακοπή υδροληψίας
στους παραπάνω οικισμούς.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Διευθυντή και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της τεχνικής
υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε όλα τα γνωστά τηλέφωνα με τον προσωρινό μειοδότη δεν απάντησε και
λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με τοπικό κατασκευαστή ο οποίος δέχθηκε
να αντικαταστήσει το αντλητικό συγκρότημα την αυριανή ημέρα Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 και κατέθεσε
προσφορά μέσω email.

Επειδή σε κάθε άλλη περίπτωση η αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος μπορεί να γίνει στην
καλύτερη περίπτωση την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, που σημαίνει ότι οι οικισμοί θα είναι χωρίς νερό για
τουλάχιστον 4 ημέρες εν μέσω καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 35ο κελσίου, προτείνεται η άμεση
αντικατάσταση με τον διαθέσιμο τοπικό προμηθευτή

Επομένως η κοστολόγηση υλικών και εργασιών θα γίνει με βάση την αμεσότητα τοποθέτησης με
διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Τα χαρακτηριστικά του Α/Σ είναι:

 Τοποθέτηση Ιούλιος 2012
 Οριζόντια τοποθέτηση σε μανδύα ψύξης
 Παροχή 65κμ ανά ώρα
 Μανομετρικό 200 μέτρα
 Ισχύς κινητήρα 75ΗΡ
 Διάμετρος 8΄΄
 Στοιχεία αντλίας Αϊβαζίδης, OSP-SP-07075/14, διάμετρος 7΄΄

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ ΑΞΙΑ
1 ΥΠΟΒΡ.ΜΟΤΕΡ WILO 75HP 8" 1 2.551,50 € 2.551,50 €

2
ΥΠΟΒΡ.ΑΝΤΛΙΑ
RPd7B-14 1 1.695,00 € 1.695,00 €

3
ΜΑΣΤΟΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ 1 30,00 € 30,00 €

4
ΜΑΝΔΥΑΣ
ΨΥΞΗΣ 10" 4m 1 600,00 € 600,00 €

5 ΤΕΧΝΙΚΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ &
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3Χ16 6m 800,00 €

5.676,50 €
ΦΠΑ 24% 1.362,36 €
ΣΥΝΟΛΟ 7.038,86 €
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Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον άμεσα διαθέσιμο τοπικό προμηθευτή, μας ενημέρωσε ότι υπάρχει
ετοιμοπαράδοτος κινητήρας γερμανικής προέλευσης, η ποιότητα κατασκευής του οποίου και οι
προδιαγραφές είναι υπέρτερες των προσφερομένων στον εν εξελίξει διαγωνισμό και η τιμή του είναι αυτή
που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Η τιμή ανάλογου κινητήρα στο διαγωνισμό είναι 1055€.

Αντίστοιχα, η αντλία που έχει διαθέσιμη είναι χυτοσιδηρή και όχι ανοξείδωτη και η τιμή της είναι κατά 680
ευρώ υψηλότερη της τιμής του διαγωνισμού.

Οι λοιπές εργασίες θα τιμολογηθούν με τις τιμές του διαγωνισμού.

Επομένως ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ
1 ΥΠΟΒΡ.ΜΟΤΕΡ WILO 75HP 8" 1 2.551,50 € 2.551,50 €
2 ΥΠΟΒΡ.ΑΝΤΛΙΑ RPd7B-14 1 1.695,00 € 1.695,00 €
3 ΜΑΣΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 20,00 € 20,00 €
4 ΜΑΝΔΥΑΣ ΨΥΞΗΣ 10" 4m 1 380,00 € 380,00 €
5 ΤΕΧΝΙΚΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ &

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3Χ16 6m 670,00 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 τετρ.χιλ. 6 3,20 19,20
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 για ηλεκτρόδια στάθμης 1 19,59 19,59

5355,29
ΦΠΑ 24% 1285,27€
ΣΥΝΟΛΟ 6640,56€

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το συνολικό κόστος  της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 5.355,29€ πλέον Φ.Π.Α.
24%.

Σχετικό CPV 42122130-0, 31110000-0, 44163100-1 και  51100000-3.

Προτείνεται να γίνει απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του επείγοντος, επειδή αφορά σε απρόβλεπτο
γεγονός με βάση τα εξής:

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διαθέτει 33 συστήματα ύδρευσης, 210 σημεία υδροληψίας  (14 πηγάδια, 28 πηγές και 168
γεωτρήσεις) και υδροδοτεί 116 Οικισμούς. Επομένως έχει εγκατεστημένα άνω των 200 αντλητικών
συστημάτων.

Από αυτές τις εγκαταστάσεις ισχύος, συμβαίνει με συχνότητα έως 30 αντλητικά συγκροτήματα το χρόνο να
καταστρέφονται οι αντλίες ή οι κινητήρες και να διακόπτεται η υδροδότηση των οικισμών. Σε αυτές τις
περιπτώσεις που είναι κατεπείγουσες επειδή πρόκειται για λειψυδρία γίνεται διερεύνηση της αγοράς για
άμεση εξαγωγή – τοποθέτηση και αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος για αποκατάσταση της
υδροληψίας. Πολλές φορές η στάθμιση δεν είναι η οικονομικότερη προσφορά, αλλά τηρουμένου του
μέτρου, η αμεσότητα αποκατάστασης της υδροληψίας

Αυτές οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται κατά τη γνώμη μας ως κατεπείγουσες, στηριζόμενοι στην παρακάτω
νομοθεσία:

Το άρθρο 158 4β του ΔΚΚ (Ν. 3463/06), το οποίο λέει αυτολεξεί ότι:

Α) Απευθείας ανάθεση με απόφαση μονομελούς οργάνου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το
άρθρο 158 4β του ΔΚΚ (Ν. 3463/06),

ΑΔΑ: 6ΧΜΚΟΛΚ8-ΝΦΙ
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Άρθρο 158
1. Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή
της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την
πληρωμή δαπανών, που αφορούν:…………..

2. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή
της Κοινότητας μπορούν να διατίθενται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την
πληρωμή δαπανών, οι οποίες αφορούν:………

β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,
φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου δεν
υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του
δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.

Β) Ανάθεση με βάση το άρθρο 328 του νόμου 4412/2016.

Έχοντας  τη συγκεκριμένη υποδομή σε κάθε αντλητικό συγκρότημα και απουσία εφεδρικών ή εναλλακτικών
δικτύων υδροδότησης, η απρόβλεπτη καταστροφή ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος
ευρισκομένου σε γεώτρηση, το οποίο δεν απαιτεί κανενός είδους συντήρηση, έχει χρόνο ζωής έως 7 έτη
κατά μέσο όρο το οποίο μπορεί να καταστραφεί χωρίς καμία προειδοποίηση είναι απρόβλεπτο γεγονός,
προκαλεί λειψυδρία και η αντιμετώπισή του θεωρείται κατεπείγουσα. Όλα τα ανωτέρω μπορεί να
αποδειχθούν για κάθε περίπτωση ανά πάσα στιγμή.

Επομένως, μπορεί να γίνει χρήση των διατάξεων για τις κατεπείγουσες διαδικασίες εκτέλεσης προμηθειών
έργων και υπηρεσιών.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Ηλία Αβραμίδη και αποφασίζει την απευθείας ανάθεση με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος (καταστροφή αντλητικού συγκροτήματος)  ως γεγονός μη
δυνάμενο να προβλεφθεί.

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί σε απευθείας ανάθεση
μονομελούς οργάνου (προέδρου) της προμήθειας στην επιχείρηση με την επωνυμία :
«ΡΕΠΠΟΣ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α.Φ.Μ. : 066954222, Έδρα: ΒΙ.ΠΑ. Πολυκάστρου 0,
Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς, με συνολική οικονομική προσφορά: 5355,29€ (πλέον Φ.Π.Α).

 Δεσμεύει πίστωση 5355,29€ σε βάρος του Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού του Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) του οικονομικού έτους 2017,
όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 14-212/24-8-2017.

ΑΔΑ: 6ΧΜΚΟΛΚ8-ΝΦΙ
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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

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΔΑ: 6ΧΜΚΟΛΚ8-ΝΦΙ
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