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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 11/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 06/07/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/07/2017

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 11-166/6-7-2017

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΚΑΣ»

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό,
προϊστάμενο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της
προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΚΑΣ» Κ.Α. 12.01, προϋπολογισμού
9.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:H ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί στην προμήθεια πινάκων ισχύος αυτοματισμού με

σκοπό την επισκευή των μονάδων επεξεργασίας νερού των οικισμών Ελληνικού και Φύσκας. Πιο

συγκεκριμένα:

A) Ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμού για τον οικισμό του Ελληνικού, για την

ρευματοδότηση αντλίας τροφοδοσίας, φυσητήρα αντίστροφης πλύσης, αντλίας αντίστροφης πλύσης,

αντλίας χλωρίωσης, αεροσυμπιεστή, ηλεκτροβάνας αέρα και παροχών φωτισμού και ρευματοληπτών,

ΑΔΑ: 6ΜΩΛΟΛΚ8-ΛΩ0



2

μαζί με ηλεκτρ. Πίνακα ελέγχου με PLCsiemensS7 1200 και οθόνη χειρισμών. Οι πίνακες θα είναι

τοποθετημένοι στο ίδιο ερμάριο. Για τον έλεγχο των αντλιών θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι

ελεγκτές στάθμης.

Τιμή πίνακα ισχύος και αυτομ. : 2,200 € ( δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ ) +ΦΠΑ

Τιμή πίνακα ελέγχου : 2,300 € ( δύο χιλιάδες τριακόσια Ευρώ ) +ΦΠΑ

B)Ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και αυτοματισμού για τον οικισμό Φύσκας για την ρευματοδότηση

αντλίας τροφοδοσίας, φυσητήρα αντίστροφης πλύσης, αντλίας αντίστροφης πλύσης, αντλίας

χλωρίωσης, αεροσυμπιεστή, ηλεκτροβάνας αέρα και παροχών φωτισμού και ρευματοληπτών,  μαζί

με ηλεκτρ. Πίνακα ελέγχου με PLCsiemensS7 1200 και οθόνη χειρισμών. Οι πίνακες θα είναι

τοποθετημένοι στο ίδιο ερμάριο. Για τον έλεγχο των αντλιών θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι

ελεγκτές στάθμης.

Τιμή πίνακα ισχύος και αυτομ. : 2,200 € ( δύο χιλιάδες διακόσια Ευρώ ) +ΦΠΑ

Τιμή πίνακα ελέγχου : 2,300 € ( δύο χιλιάδες τριακόσια Ευρώ ) +ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα

καλυφθεί  από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

Η αιτία της προμήθειας έγκειται στο γεγονός ότι οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι αντίστοιχοι
αυτοματισμοί των φίλτρων είναι εικοσαετίας και πλέον δεν  λειτουργούν με αποτέλεσμα τα
αντίστοιχα φίλτρα να τεθούν εκτός λειτουργίας και το νερό να μην  πληροί τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά ως προς το χρώμα, διαύγεια και τις συγκεντρώσεις σε σιδήρου και μαγγανίου.
Για τους λόγους αυτούς υπάρχει άμεση ανάγκη τοποθέτησης νέων ηλεκτρικών πινάκων και
των αντίστοιχων αυτοματισμών των φίλτρων ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη λειτουργία
πλύσης αυτών για την τροφοδοσία των οικισμών με ποιοτικό πόσιμο νερό.

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. Κιλκίς,

 Δεσμεύει πίστωση 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 12.01  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του προϋπολογισμού του  οικονομικού 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 118 του  νόμου 4412/2016, στο οποίο
προβλέπεται απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου.

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας
στην επιχείρηση «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 095372272 Δ.Ο.Υ.:
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διεύθυνση: Βούλγαρη 33 Τ.Κ. 54248,, στο ποσό των 9.000,00 €
(πλέον Φ.Π.Α.)
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 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην 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.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 11-166/6-7-2017.

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
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