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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 3/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/02/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 09/02/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 4ο- ΑΠΟΦΑΣΗ 4-65/9-3-2017.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μονωτικών υλικών και μηχανολογικού
εξοπλισμού για προστασία αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟθέματηςημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Κυριακίδη Χριστόφορο, Αποθηκάριο της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
μονωτικών υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού για προστασία αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς»,
σύμφωνα με την παρακάτωεισήγηση:

Η ΔΕΥΑΚιλκίς προέβη στην προμήθεια μονωτικών υλικών τα οποία είναι κατάλληλα για την προστασία των χώρων
και των σωληνώσεων  των αντλιοστασίων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες των: Κιλκίς , Πικρολίμνης,
Κρουσσών,  Γαλλικού , Μουριών , Δοϊράνης, για την αντιμετώπιση του παγετού ο οποίος έθεσε τον Δήμο Κιλκίς σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης

Συγκεκριμένα η επικράτηση ακραίων καιρικών συνθηκών προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις σωληνώσεις των
εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων, κυρίως σε σιδηροσωλήνες και εξαρτήματα ύδρευσης όπως βάνες,
αντιπληγματικές βαλβίδες κλπ, πολλές από τις οποίες καταστράφηκαν.

Ως άμεση ενέργεια για την αποκατάσταση της υδροληψίας ήταν αφενός η αποκατάσταση των βλαβών και αφετέρου η
τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων και μονωτικών υλικών, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τις
ημέρες του παγετού.

Η τεχνική Έκθεση που ακολουθεί αναγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη δαπάνη των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν.

ΑΔΑ: ΩΟΚΟΟΛΚ8-Μ0Μ



ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: Αγορά μονωτικών υλικών

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

3. ΣΚΟΠΟΣ: ΗΔΕΥΑ θα προβεί στην προμήθεια μονωτικών υλικών για την προστασία των Αντλιοστασίων  και των

Γεωτρήσεων λόγω καιρικών συνθηκών.     .

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Η ΔΕΥΑ θα προβεί στην προμήθεια μονωτικών υλικών τα οποία είναι κατάλληλα για την προστασία
των χώρων και των σωληνώσεων  των αντλιοστασίων που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες των: Κιλκίς ,
Πικρολίμνης,  Κρουσσών,  Γαλλικού , Μουριών , Δοϊράνης . Με την τοποθέτηση των υλικών προστατεύονται οι χώροι
του Μηχανολογικού Εξοπλισμού και των σωληνώσεων  των  Αντλιοστασίων και των Γεωτρήσεων από το τις
απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες.

5.  Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5cm m2 290 4,40 € 1.276,00 €

2
Υαλοβάμβακας με επένδυση  αλουμινίου
πάχους 3cm m2 600 2,01€ 1.206,00€

3
Πετροβάμβακας πάχους 5cm χωρίς
επένδυση αλουμινίου m2 480 3,22€ 1.545,60€

ΣΥΝΟΛΟ 4.027,60€
Φ.Π.Α 24% 966,62€

ΣΥΝΟΛΟ 4.994,22€

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.027,60 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α

και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-
06-95).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Κυριακίδη Χριστόφορου.

 Εγκρίνει την διενέργεια προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μονωτικών υλικών και μηχανολογικού
εξοπλισμού για προστασία αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5cm m2 290 4,40 € 1.276,00 €

2
Υαλοβάμβακας με επένδυση  αλουμινίου
πάχους 3cm m2 600 2,01€ 1.206,00€

3
Πετροβάμβακας πάχους 5cm χωρίς
επένδυση αλουμινίου m2 480 3,22€ 1.545,60€

ΣΥΝΟΛΟ 4.027,60€
Φ.Π.Α 24% 966,62€

ΣΥΝΟΛΟ 4.994,22€

ΑΔΑ: ΩΟΚΟΟΛΚ8-Μ0Μ



 Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην υπογραφή της σχετικής
σύμβασης με την επιχείρηση: Αβραμίδης Παύλος με ΑΦΜ: 039365317, έδρα: Τσιρογιάννη 7 Κιλκίς,
Τ.Κ : 61100με συνολική οικονομική προσφορά 4.027,60€ (πλέον ΦΠΑ).

 Δεσμεύει πίστωση 4.027,60€σε βάρος του Κ.Α. 25.06.01 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) του
προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει
την  πίστωση του προϋπολογισμού K.Α. 25.06.01 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) του οικονομικού έτους
2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4-65/9-3-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: ΩΟΚΟΟΛΚ8-Μ0Μ
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