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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 5/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 15/03/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 21/03/2017

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) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 13ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 5-79/21-03-2017.

Έγκριση πρακτικού της πρόσκλησης ενδιαφέροντος συνοπτικού διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας Inverter ισχύος 160 KW» με διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό  της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ τα εξής:

1. Ως προς τη σκοπιμότητα της προμήθειας:

Στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου  υπάρχουν εγκατεστημένα δύο inverter  (ρυθμιστές
στροφών ασύγχρονων κινητήρων) μάρκας ΑΒΒ, τύπου ACS 550, ισχύος 160KW έκαστο.

Τα εν λόγω inverter εγκαταστάθηκαν με την κατασκευή του έργου: «Ύδρευση Κιλκίς
από Σταυροχώρι», με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1481/31-12-2002 σύμβαση
ποσού 1.762.487,76 με Φ.Π.Α. με χρόνο εκτέλεσης οκτώ (8) μήνες και οριστική
παραλαβή 18 μήνες.

Επομένως, ο χρόνος εγγύησης εξέπνευσε με την οριστική παραλαβή του έργου, η
οποία με βάση τις συμβατικές δεσμεύσεις ήταν το πρώτο εξάμηνο του έτους 2005.
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Ως προς την απόσβεσή του ως παγίου, για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό η
ετήσια απόσβεση είναι 12% και  έχει αποσβεστεί πλήρως έως το έτος 2014 (σε
περίπου οκτώμισι έτη).

Τα παραπάνω inverterτροφοδοτούν την κύρια και εφεδρική   αντλία, που τροφοδοτούν με
νερό  τους οικισμούς, Σταυροχώρι, Μ. Βρύση, Μεταλλικό, Καστανιές, Χωρύγι, Βαπτιστή και Π.
Γυναικόκαστρο. Το inverter που τροφοδοτεί την κύρια αντλία έχει χαλάσει (βραχυκυκλώνει).
Επειδή στο εν λόγω inverter πριν δύο χρόνια έχει γίνει ήδη επισκευή, κρίνεται συμφέρουσα η
προμήθεια καινούργιου.

Το χαλασμένο inverter είναι μάρκας ΑΒΒ, τύπου ACS 550 ισχύος 160 KW, και διασυνδέεται με
άλλο υφιστάμενο inverter ABBACS 550 ίδιας ισχύος , και με τον πίνακα αυτοματισμού με PLC
siemens S7-200. Για να μην  απαιτηθούν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα αυτοματισμού του
PLC, στο σετ παραμετροποίησης του inverter,  και στα ηλεκτρολογικά σχέδια καλωδίωσης,
προτείνεται το καινούργιο inverter να είναι ίδιας μάρκας και ίδιου ακριβώς τύπου με το
υφιστάμενο χαλασμένο.

Επομένως πρόκειται περί ειδικής προμήθειας, ενός συγκεκριμένου μηχανήματος και
το ζητούμενο είναι να ευρεθεί μειοδότης μεταξύ των προμηθευτών που είναι
εξουσιοδοτημένοι να εμπορεύονται το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Επειδή το ποσό του διαγωνισμού είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ που είναι το ανώτατο όριο
για απευθείας ανάθεση συμβάσεων, το ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς με την με αριθμό 1-8/12.1.2017
απόφασή του πρόκρινε να γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος με ανάρτηση της προμήθειας στην
ιστοσελίδα της  ΔΕΥΑ Κιλκίς και του ΕΒΕ Κιλκίς, για λόγους διαφάνειας και ανταγωνισμού.

Με αυτό τον τρόπο διενεργήθηκε η διαδικασία ανοικτής διαπραγμάτευσης, στην οποία τελικά
προσήλθαν 5 εταιρίες και παρέδωσαν την προσφορά τους.

Η παραπάνω διαδικασία είναι σύμφωνη με το άρθρο 118 του  νόμου 4412/2016, στο οποίο
προβλέπεται απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση
γίνεται μετά από διαπραγμάτευση με ανάρτηση της προμήθειας με ανοικτή πρόσκληση που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς και του ΕΒΕ Κιλκίς.

Με βάση τα ανωτέρω, ακολουθήθηκε το παρακάτω ημερολόγιο ενεργειών.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια   inverter ισχύος 160 KW

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑ 12.01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9/1/2017 Τεχνική έκθεση πρωτογενούς αιτήματος. ΑΔΑΜ.17REQ005680257

10/1/2017 ΕΑΔ 2/2017 ΑΔΑ_Ω0ΠΨΟΛΚ8-7Μ1

12/1/2017 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ:1-8/12.1.2017.
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας : «Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριου
inverter 160kwστο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου» προϋπολογισμού
:
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12.000,00 € Κωδικού εξόδων: 12.01.ΑΔΑΜ.17REQ005777084

20/2/2017 ΑΠ: 428/20.2.2017 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΔΑΜ.17PROC005821412

20/1/2017 Δημοσίευση EBEΚΙΛΚΙΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΥΑΚ

6/3/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

21/3/2017 ΔΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5-79/21-03-2017.
Έγκριση πρακτικού της πρόσκλησης ενδιαφέροντος συνοπτικού
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας Inverter ισχύος 160
KW» με διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

Συνοπτικά, έγινε ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς και ορίστηκε
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 120 παρ 1γ) νόμος
4412/2016).

Το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας Inverter ισχύος 160 KW» που
έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTERΙΣΧΥΟΣ 160 KW

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  την Πέμπτη  16 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 συνεδρίασε η

επιτροπή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  «Προμήθεια inverterισχύος 160 KW» αποτελούμενη από

τους

 Κυριαζίδη Μιχάλη,  ΠΕ Οικονομολόγο  ΔΕΥΑ Κιλκίς
 Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, ΔΕ υπάλληλο ΔΕΥΑ Κιλκίς
 Κασκαμανίδου Ουρανία ΠΕ Οικονομολόγο   ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε τους   φακέλους των  προσφορών από το πρωτόκολλο, καθώς και το διαβιβαστικό

με αριθμό πρωτοκόλλου 585/6-3-2017 που στάλθηκε στους διαγωνιζόμενους,  συνέταξε τον παρακάτω

πίνακα προσφορών και έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα έντυπα οικονομικών προσφορών

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Α/Α Επωνυμία Αριθμός Πρωτοκόλλου & ημερομηνία

κατάθεσης φακέλου

Τιμή

προσφοράς

1 ΠΑΝΘΕΡΜΙΚΗ 556/3-3-17 9.590,00 €

2 ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ Ε.Π.Ε. 557/3-3-16 8.450,00 €

3 Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 564/3-3-16 9.300,00 €

4 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 580/6-3-17 10.200,00 €

5 Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. 583/6-3-16 7.112,29 €
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1.  Για την επιχείρηση ΠΑΝΘΕΡΜΙΚΗ – ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ διαπίστωσε τα εξής :
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και η οικονομική της προσφορά γίνεται αποδεκτή.
Με βάση τα παραπάνω η  προσφορά της εταιρείας ΠΑΝΘΕΡΜΙΚΗ γίνεται αποδεκτή.

2.  Για την επιχείρηση ENERGONTMΕ.Π.Ε. διαπίστωσε τα εξής :
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και η οικονομική της προσφορά γίνεται αποδεκτή.
Με βάση τα παραπάνω η  προσφορά της εταιρείας ENERGON TM Ε.Π.Ε. γίνεται αποδεκτή.

3.  Για την εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. διαπίστωσε τα εξής :

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και η οικονομική της προσφορά γίνεται αποδεκτή.
Με βάση τα παραπάνω η  προσφορά της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. γίνεται αποδεκτή.

4.  Για την επιχείρηση ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ διαπίστωσε τα εξής :

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και η οικονομική της προσφορά γίνεται αποδεκτή.
Με βάση τα παραπάνω η  προσφορά της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. γίνεται αποδεκτή.

5.  Για την επιχείρηση Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. διαπίστωσε τα εξής :

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πλήρη και η οικονομική της προσφορά γίνεται αποδεκτή.
Με βάση τα παραπάνω η  προσφορά της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. γίνεται αποδεκτή.

Η επιχείρηση Π. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. προσέφερε την  χαμηλότερη  τιμή, με συνολική προσφερόμενη

τιμή 7.112,29 πλέον ΦΠΑ 24%,   και προτείνετε ως προσωρινός μειοδότης της προμήθειας «Προμήθεια

inverterισχύος 160 KW».

Το πρακτικό αποστάλθηκε στους οικονομικούς φορείς.
Επί του πρακτικού  δημοπρασίας δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Εγκρίνει  το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθειας Inverter ισχύος
160 KW».

 Την εκτέλεση της εργασίας με απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου σύμφωνα με την
διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ΄ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ.
Οικονομικών.

 Την ψήφιση πίστωσης 7.112,29 € πλέον Φ.Π.Α.24% σε βάρος του Κ.Α. 12.01του
προϋπολογισμού του έτους 2017.

 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. 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)του προϋπολογισμού του  οικονομικού
έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
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 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:5-79/21-03-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται 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 ΠΕ

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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