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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 6/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20/04/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 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 4Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 6-102/20-04-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τρόπος εκτέλεσης  της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8’’ ΘΕΣΗ  Νο1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ», Κ.Α. προϋπολογισμού 2.683,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ.
Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας
με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8’’ ΘΕΣΗ  Νο1
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 2683,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8’’ ΘΕΣΗ  Νο1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗΣ
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ΣΚΟΠΟΣ

Η προμήθεια αφορά την αντικατάσταση του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος που βρίσκεται

εγκατεστημένο εντός μανδύα ψύξης στην θέση Ν1 στο κεντρικό αντλιοστάσιο Ξηρόβρυσης.

Στο εν λόγω αντλητικό συγκρότημα έχει καεί ο υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας. Επειδή στο αντλητικό

συγκρότημα έχει γίνει ήδη μια φορά επισκευή, προτείνεται να γίνει αντικατάσταση με καινούργιο και το

παλιό συγκρότημα να αποσυρθεί για ανακύκλωση.

Στο κεντρικό αντλιοστάσιο Ξηρόβρυσης υπάρχει πάντα εφεδρεία 100%, δηλαδή έχω δύο αντλίες σε
λειτουργία και δύο εφεδρικές σε αναμονή, έτοιμες προς χρήση.

Προτείνεται η προμήθεια του καινούργιου αντλητικού συγκροτήματος να γίνει από την εταιρεία Σ.

ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, η οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης στον ανοικτό ηλεκτρονικό

διαγωνισμό «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2016», με αριθμό

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ  23553,2. Ο εν λόγω διαγωνισμός με την υπ’ αριθμό απόφαση 66/2016 της

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ έχει ακυρωθεί και μέχρι την υλοποίηση

καινούργιου διαγωνισμού προτείνετε οι προμήθειες που θα προκύψουν να γίνουν  από την εταιρεία Σ.

ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ.

Στον προϋπολογισμό έτους 2017  της ΔΕΥΑ Κιλκίς στον κωδικό 12.00.01 έχει εγκριθεί ποσό 110.000 €

για «προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων έτους 2017» οπότε με βάση  το άρθρο

6, παράγραφος 10, του Ν. 4412/2016, μπορεί μέχρι και  20% της παραπάνω προμήθειας, δηλαδή

ποσού 22000 €, να δοθεί με την μέθοδο της απ’ευθείας ανάθεσης για κατεπείγουσες ανάγκες μέχρι την

υλοποίηση καινούργιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Η κοστολόγηση των υλικών και εργασιών έγινε με βάση την οικονομική προσφορά του προσωρινού

μειοδότη στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 23553,2.

Η προμήθεια θα γίνει με βάση την οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη.
.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ΔΑΠΑΝΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ INOX 8''

1

Υποβρύχια αντλία 8΄΄,  πτερωτές και
διαχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα ,
ανοξείδωτο άξονα και ανοξείδωτο
φίλτρο, κατάλληλη για οριζόντια
τοποθέτηση,   παροχής  Q = 100 M3/H
και μανομετρικού H = 125 m.

τεμ 1 955,00 955,00

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

2
Υποβρύχιος κινητήρας 8" ισχύος 75 ΗΡ

τεμ 1 1050,00 1050,00

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

3
Μαστός διατομής 4’’ σύνδεσης
υποβρύχιας αντλίας με τη στήλη
στήριξης

τεμ 1 18,00 18,00
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

4

Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος οριζόντιας
τοποθέτησης  από αντλιοστάσιο
(ελάχιστη χρέωση 100 μέτρα)

μ.μ. 100 3,30 330,00

5

Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος οριζόντιας
τοποθέτησης  εντός αντλιοστασίου
(ελάχιστη χρέωση 100 μέτρα)

μ.μ. 100 3,30 330,00

Σύνολο  : 2683,00

ΦΠΑ 24% : 643,92

Άθροισμα : 3326,92

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Το συνολικό κόστος  της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 2665,00 €

πλέον Φ.Π.Α. 24%.

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

Με την αριθμό 48/9-3-2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ έγινε έγκριση των τευχών δημοπράτησης και
ορίστηκε τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας, με τίτλο «προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και
υποβρυχίων κινητήρων έτους 2017». Ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με αριθμό
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 40446,1 είναι ενεργός και μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω
διαγωνισμού για τις κατεπείγουσες ανάγκες προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία Σ.
ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, η οποία ήταν προσωρινός μειοδότης  στον προηγούμενο ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το
έτος 2016», με αριθμό διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ  23553,2, που διεξάχθηκε το έτος 2016.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκις,

 Δεσμεύει πίστωση 2.683,00 € σε βάρος του Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2017.

 Την εκτέλεση της υπηρεσίας 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 σύμφωνα με το άρθρο 32 γ) του νόμου 4412/2016 και το άρθρο 32της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, στο οποίο αναγράφει ότι «στο μέτρο που είναι απολύτως
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απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί σε απευθείας ανάθεση
μονομελούς οργάνου.

 Την ανάθεση της προμήθειας στην επιχείρηση «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», με Α.Φ.Μ.:
094490579,  Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκη, Διεύθυνση: Ζάππα, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57013, με συνολική οικονομική προσφορά : 2.683,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

 Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

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

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6-102/20-04-2017 – 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

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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