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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 17/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/10/2017 Ημέρα: ΤρίτηΏρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 06/10/2017

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) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 12ο- Απόφαση 17-271/10-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)»

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

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της
υπηρεσίας με τίτλο : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Κ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)», σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
(ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)

1 ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Η εργασία αφορά την τοποθέτηση του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος 40 ΗΡ, στην γεώτρηση Κ.
Αποστόλων περιοχή στρατόπεδο – πυρομαχικά.
Η εν λόγω γεώτρηση έχει αέρια, τα οποία εμποδίζουν την υποβρύχια αντλία να αντλήσει το νερό, με αποτέλεσμα
να παρουσιάζει διακοπές. Θα γίνει αλλαγή του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, αλλαγή των διαβρωμένων
σωλήνων της στήλης ανάρτησης και η αντλία θα κατέβει 6 μέτρα πιο βαθιά στην γεώτρηση.
Απαιτείται άμεσα να γίνει η εργασία τοποθέτησης διότι η εφεδρική γεώτρηση δεν επαρκεί να καλύψει την
κατανάλωση,  με αποτέλεσμα ο μισός οικισμός να μην έχει νερό.  Επειδή η τοποθέτηση από τον μειοδότη του
διαγωνισμού 40446,1 με αρ. πρωτ. 842/30-3-2017 που αφορά την «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και
υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2017», μπορεί να υλοποιηθεί το Σάββατο 7/10/2017 και προκειμένου να
αποφύγουμε την ταλαιπωρία του οικισμού για πάνω από δυο ημερολογιακές ημέρες, προτείνεται η εργασία
τοποθέτησης να γίνει από την επιχείρηση Ρέππος Νικόλαος με μεγαλύτερο κόστος κατά 157,30 € σε σχέση με την
τιμή τοποθέτησης του μειοδότη.

2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ(€) ΔΑΠΑΝΗ

1

Τοποθέτησηυποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος ισχύος 40 ΗΡ, εντός
γεώτρηση 8΄΄,  στον οικισμό Κ. Αποστόλων
της ΔΕ Πικρολίμνης.

μέτρα 162 4,32 699,84

2

Εργασία στεγανής  σύνδεσης καλωδίων
ΝΥΥ 3Χ25 mm2, τροφοδοσίας
υποβρυχίου κινητήρα για υλοποίηση
προέκτασης, με ταινία 3Μ και κώς ευθείας.

τεμ 1 20,16 20,16

ΣΥΝΟΛΟ  : 720,00
ΦΠΑ 24% : 172,80

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 892,80

3 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Το  κόστος  των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 720,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 Σχετικό CPV 50511000-0 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών)

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
N.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107) και τις διατάξεις του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ’ 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 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
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
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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 σεαπευθείας ανάθεση μονομελούς
οργάνου.

 Δεσμεύει πίστωση 720,00€σε βάρος του Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 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:17-271/10-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης 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

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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