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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 21/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14/12/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 08/12/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

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) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 21-338/14-12-2017.

Τρόπος εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ».
Προϋπολογισμού: 3.005,90€.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της
προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ» σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική
Έκθεση που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Η προμήθεια αφορά την αντικατάσταση των χαλύβδινων  σωλήνων 3΄΄ τύπου mannesman, με πλαστικές

σωλήνες 3΄΄ PVC κατάλληλες για στήλη ανάρτησης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος.

ΑΔΑ: 65Τ3ΟΛΚ8-5ΧΞ



2

Στην γεώτρηση οικισμού Σπουργίτη , η οποία τροφοδοτεί με νερό τα φίλτρα Σπουργίτη, το νερό είναι σιδηρούχο

και εξαιρετικά διαβρωτικό για τις χαλύβδινες σωλήνες. Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι κάθε δύο χρόνια οι

σωλήνες να τρυπούν,  να γίνεται εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήματος ισχύος 15 ΗΡ και αντικατάσταση των

διαβρωμένων σωλήνων. Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος και ταλαιπωρία του

οικισμού Σπουργίτη, λόγο έλλειψης νερού.

Με το παρόν πρωτογενές αίτημα προτείνετε η αντικατάσταση των χαλύβδινων σωλήνων τύπου mannesman με

σωλήνες PVC (heavy type) και μέγιστης πίεσης 26 bar, ειδικά κατασκευασμένες για στηλη ανάρτησης υποβρύχιου

αντλητικού συγκροτήματος μαζί με τους κατάλληλους ανοξείδωτους προσαρμογείς (adaptors).

Οι τιμές του παρακάτω προϋπολογισμού έχουν γίνει μετά από σχετική  έρευνα αγοράς.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (Γεώτρηση Σπουργίτη)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ΔΑΠΑΝΗ

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1

Σωλήνας πλαστικός   μήκους 3
μέτρων,  από υλικό PVC, βαρέως
τύπου,(heavy type), διατομής 3΄΄,
μαζί με την κατάλληλη πλαστική
μούφα σύνδεσης  από PVC.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
πλαστικών  σωλήνων  26 bar. Ο
σωλήνας φέρει ελαστικό δακτύλιο
στεγανοποίησης και σύσφιξης. Ο
σωλήνας θα αντέχει επιτρεπόμενο
φορτίο ανέλκυσης τουλάχιστον 5000
Kg. Κατάλληλος για στήλη
ανάρτησης υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος σε γεώτρηση
ύδρευσης.

τεμ 39 48,00 1872,00

2

Ανοξείδωτος προσαρμογέας
(adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος

για σύνδεση της πλαστικής σωλήνας
με την υποβρύχια αντλία. Από την

μια πλευρά θα φέρει θηλυκό
σπείρωμα για σύνδεση με  την

πλαστική σωλήνα 3΄΄, και  από την
άλλη πλευρά θα φέρει αρσενικό

σπείρωμα εμπορίου 3΄΄.

Τεμ 1 110,00 110,00

3

Ανοξείδωτος προσαρμογέας
(adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος

για σύνδεση πλαστικής σωλήνας με
σωλήνα εμπορίου 3΄΄.  Από την μια

πλευρά θα συνδέετε με την
πλαστική σωλήνα 3΄΄ και από την

άλλη πλευρά θα έχει θηλυκό
σπείρωμα εμπορίου 3΄΄ Ο

προσαρμογέας θα τοποθετηθεί στη
φλάντζα στήριξης.

Τεμ 1 110,00 110,00

4 Νιπελ 2 ½΄΄  (inox) από ανοξείδωτο
χάλυβα με σπείρωματα εμπορίου Τεμ 1 30,00 30,00

5
Συστολή Θηλ-Θηλ 3 - 2 ½΄΄ (inox)

από ανοξείδωτο χάλυβα με
σπείρωματα εμπορίου

Τεμ 1 30,00 30,00

ΑΔΑ: 65Τ3ΟΛΚ8-5ΧΞ
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6

Χαλύβδινος Μαστός 3΄΄, μήκους 25
cm, με σπείρωμα εμπορίου, από
σωλήνα  βαρέως τύπου (πράσινη

ετικέτα)

Τεμ 1 20,00 20,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7
Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού

συγκροτήματος από γεώτρηση 8΄΄,
βάθους τοποθέτησης 117 μέτρα

μ.μ 117 3,35 391,95

8
Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος εντός γεώτρησης 8΄΄,

βάθους τοποθέτησης 117  μέτρα
μ.μ. 117 3,35 391,95

9

Εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης
χαλυβδοσωλήνα με χαλυβδοσωλήνα

είτε χαλυβδοσωλήνα με φλάντζα
διατομής DN 80.

τεμ 1 50,00 50,00

Σύνολο : 3.005,90

ΦΠΑ 24 % : 721,41

Άθροισμα : 3.727,31

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Το συνολικό κόστος  της προμήθειας και τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.005,90 € πλέον

Φ.Π.Α. 24%.

 Σχετικό CPV 44163100-1 και  51100000-3.

Παρακαλώ για την έγκριση και τον τρόπο εκτέλεσης της ως άνω περιγραφείσας προμήθειας.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

 Την εκτέλεση της προμήθειας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ», (επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσης).

 Δεσμεύει πίστωση 3.005,90 € σε βάρος του 11.02.02.01 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.ΚΙΛΚΙΣ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

ΑΔΑ: 65Τ3ΟΛΚ8-5ΧΞ
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 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.02.02.01 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.ΚΙΛΚΙΣ) του  οικονομικού έτους 2017, όπου
προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 21-338/14-12-2017.

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

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΓΙΑ ΤΗΝ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως μας αποστείλουν συμπληρωμένο το  έντυπο οικονομικής προσφοράς.   Η οικονομική
προσφορά θα  κατατεθεί μέχρι την ……………2018 και ώρα 12:00στο πρωτόκολλο της

ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει εξωτερικά τα
στοιχεία της επιχείρησης σας, και τον τίτλο

« Οικονομική προσφορά για την προμήθεια πλαστικών σωλήνων PVC υποβρύχια
αντλίας γεώτρησης οικισμού Σπουργίτη ΔΕ Κρουσσίων»

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 12:15. Όσοι
επιθυμούν μπορούν να είναι παρόντες.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

ΑΔΑ: 65Τ3ΟΛΚ8-5ΧΞ
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Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ΠΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).
Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ) ΔΑΠΑΝΗ

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1

Σωλήνας πλαστικός   μήκους 3
μέτρων,  από υλικό PVC,  βαρέως
τύπου,(heavytype),   διατομής 3΄΄,
μαζί με την κατάλληλη πλαστική
μούφα σύνδεσης  από PVC.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
πλαστικών  σωλήνων  26 bar. Ο
σωλήνας φέρει ελαστικό δακτύλιο
στεγανοποίησης και σύσφιξης. Ο
σωλήνας θα αντέχει επιτρεπόμενο
φορτίο ανέλκυσης τουλάχιστον 5000
Kg. Κατάλληλος για στήλη
ανάρτησης υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος σε γεώτρηση
ύδρευσης.

τεμ 39 48,00 1872,00

2

Ανοξείδωτος προσαρμογέας
(adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος

για σύνδεση της πλαστικής σωλήνας
με την υποβρύχια αντλία. Από την

μια πλευρά θα φέρει θηλυκό
σπείρωμα για σύνδεση με  την

πλαστική σωλήνα 3΄΄, και από την
άλλη πλευρά θα φέρει αρσενικό

σπείρωμα εμπορίου 3΄΄.

Τεμ 1 110,00 110,00

3

Ανοξείδωτος προσαρμογέας
(adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος

για σύνδεση πλαστικής σωλήνας  με
σωλήνα εμπορίου 3΄΄.  Από την μια

πλευρά  θα συνδέετε με  την
πλαστική σωλήνα 3΄΄ και από την

άλλη πλευρά θα έχει θηλυκό
σπείρωμα εμπορίου 3΄΄ Ο

προσαρμογέας θα τοποθετηθεί στη
φλάντζα στήριξης.

Τεμ 1 110,00 110,00

4 Νιπελ 2 ½΄΄  (inox) από ανοξείδωτο
χάλυβα με σπείρωματα εμπορίου Τεμ 1 30,00 30,00

5
Συστολή Θηλ-Θηλ 3 - 2 ½΄΄ (inox)

από ανοξείδωτο χάλυβα με
σπείρωματα εμπορίου

Τεμ 1 30,00 30,00

6

Χαλύβδινος Μαστός 3΄΄, μήκους 25
cm, με σπείρωμα εμπορίου, από
σωλήνα  βαρέως τύπου (πράσινη

ετικέτα)

Τεμ 1 20,00 20,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΔΑ: 65Τ3ΟΛΚ8-5ΧΞ
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7
Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού

συγκροτήματος από γεώτρηση 8΄΄,
βάθους τοποθέτησης 117  μέτρα

μ.μ 117 3,35 391,95

8
Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος εντός γεώτρησης 8΄΄,

βάθους τοποθέτησης 117  μέτρα
μ.μ. 117 3,35 391,95

9

Εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης
χαλυβδοσωλήνα με χαλυβδοσωλήνα

είτε χαλυβδοσωλήνα με φλάντζα
διατομής DN 80.

τεμ 1 50,00 50,00

Σύνολο  : 3.005,90

ΦΠΑ 24 % : 721,41

Άθροισμα : 3.727,31

Ο συντάξας

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μον.
Μετρ. Ποσοτ.

Τιμ.
Μοναδ.
αριθμ

Τιμ. Μοναδ.
Ολογραφ. Δαπάνη

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1

Σωλήνας πλαστικός   μήκους 3
μέτρων,  από υλικό PVC,  βαρέως
τύπου,(heavytype),   διατομής 3΄΄,
μαζί με την κατάλληλη πλαστική
μούφα σύνδεσης  από PVC.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
πλαστικών  σωλήνων  26 bar. Ο
σωλήνας φέρει ελαστικό δακτύλιο
στεγανοποίησης και σύσφιξης. Ο
σωλήνας θα αντέχει επιτρεπόμενο
φορτίο ανέλκυσης τουλάχιστον
5000 Kg. Κατάλληλος για στήλη
ανάρτησης υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος σε γεώτρηση
ύδρευσης.

τεμ 39

2

Ανοξείδωτος προσαρμογέας
(adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος

για σύνδεση της πλαστικής
σωλήνας με την υποβρύχια αντλία.

Από την μια πλευρά θα φέρει
θηλυκό σπείρωμα για σύνδεση με
την πλαστική σωλήνα 3΄΄, και  από
την άλλη πλευρά θα φέρει αρσενικό

σπείρωμα εμπορίου 3΄΄.

Τεμ 1

ΑΔΑ: 65Τ3ΟΛΚ8-5ΧΞ
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3

Ανοξείδωτος προσαρμογέας
(adaptor) διατομής 3΄΄ κατάλληλος
για σύνδεση πλαστικής σωλήνας

με σωλήνα εμπορίου 3΄΄.  Από την
μια πλευρά  θα συνδέετε με  την

πλαστική σωλήνα 3΄΄ και από την
άλλη πλευρά θα έχει θηλυκό
σπείρωμα εμπορίου 3΄΄ Ο

προσαρμογέας θα τοποθετηθεί στη
φλάντζα στήριξης.

Τεμ 1

4 Νιπελ 2 ½΄΄  (inox) από ανοξείδωτο
χάλυβα με σπείρωματα εμπορίου Τεμ 1

5
Συστολή Θηλ-Θηλ 3 - 2 ½΄΄ (inox)

από ανοξείδωτο χάλυβα με
σπείρωματα εμπορίου

Τεμ 1

6

Χαλύβδινος Μαστός 3΄΄, μήκους 25
cm, με σπείρωμα εμπορίου, από
σωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη

ετικέτα)

Τεμ 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7
Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού

συγκροτήματος από γεώτρηση 8΄΄,
βάθους τοποθέτησης 117  μέτρα

μ.μ 117

8

Τοποθέτηση υποβρύχιου
αντλητικού συγκροτήματος εντός

γεώτρησης 8΄΄, βάθους
τοποθέτησης 117  μέτρα

μ.μ. 117

9

Εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης
χαλυβδοσωλήνα με
χαλυβδοσωλήνα είτε

χαλυβδοσωλήνα με φλάντζα
διατομής DN 80.

τεμ 1

Σύνολο  :

ΦΠΑ24% :

Άθροισμα:

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

ΑΔΑ: 65Τ3ΟΛΚ8-5ΧΞ
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