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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 6/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/03/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 19/03/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τέσσερα (4)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 6-84/22-3-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης και έγκριση δαπάνης με διαδικασία απ’
ευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ  ΑΝΤΛΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  Μ. ΒΡΥΣΗ».

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλία Αβραμίδη, ΓΔ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Χημικό
Μηχανικό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ  ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  Μ. ΒΡΥΣΗ» σύμφωνα με την
παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ  ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ  Μ. ΒΡΥΣΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στον  δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Μ. Βρύσης υπάρχει φρεάτιο ανύψωσης λυμάτων,  στο οποίο υπάρχει
εγκατεστημένη ανοξείδωτη   ηλεκτραντλία λυμάτων για  την ανύψωση των λυμάτων σε άλλο   φρεάτιο που βρίσκεται
σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η εν λόγω αντλία εγκαταστάθηκε το Νοέμβριο του 2009 και μετά από 8 χρόνια λειτουργία κάηκε, οπότε απαιτείται η
προμήθεια καινούργιας αντλίας.
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Λόγω των φερτών υλικών που υπάρχουν στα αστικά λύματα, η καινούργια αντλία απαιτείται να έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ώστε να δουλέψει απρόσκοπτα για πολλά χρόνια, διότι διαφορετικά θα φρακάρει σε σύντομο χρονικό
διάστημα.

Μετά από έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός.

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α Είδος Εργασίας ΜΟΝ .
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Υποβρύχια  αντλία λυμάτων, μονοφασική,
ισχύος 1,5 ΗΡ, παροχής 6 m3/h, και
μανομετρικού  10 μέτρα, με στόμιο εξόδου
2΄΄,  Ευρωπαϊκής  προέλευσης , κέλυφος
κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα, στόμιο
αναρρόφησης και σαλίγκαρος από
χυτοσίδηρο,    πτερωτή και άξονας  από
ανοξείδωτο χάλυβα.  Η αντλία  θα   διαθέτει
διπλό μηχανικό  στυπιοθλίπτη. Επίσης  όλες
οι βίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Επίσης η πτερωτή θα είναι,  ανοικτού τύπου
(vortex), με διάμετρο  διερχόμενου στερεού
έως 50 mm. Η ηλεκτραντλία θα φέρει
φλοτεροδιακόπτη τύπου πλωτήρα για
αυτόματη λειτουργία.

τεμ 1 227,00 227,00

Σύνολο : 227,00
ΦΠΑ 24 % : 54,48
Άθροισμα : 281,48

3. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Η τοποθέτηση της αντλίας λυμάτων θα γίνει από το συνεργείο της ΔΕΥΑΚ.

 Πληρωμή σε  ένα μήνα  από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

 Σχετικό CPV: 31681200-5 (Ηλεκτρικές αντλίες).

Ο ΓΔ προτείνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με ίδιου τύπου αντλία για να
αποφευχθούν επιπλέον υδραυλικές εργασίες συναρμολόγησης και να αποκατασταθεί
άμεσα το πρόβλημα της δυσοσμίας των λυμάτων.

Παρακαλώ για την έγκριση και τον τρόπο εκτέλεσης του ως άνω περιγραφέντος αιτήματος.

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 Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
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 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 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 την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με δια-
πραγμάτευση.

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί σε απευθείας ανάθεση
μονομελούς οργάνου στην επιχείρηση : «ΜΠΑΖΑΚΑ PLUS Μ.Ε.Π.Ε», με Α.Φ.Μ.:
998001668, Δ.Ο.Υ.: Α Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Γιαννιτσών 43, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54627, με συνολική οικονομική προσφορά 281,48€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 Δεσμεύει πίστωση 281,48€ σε βάρος του Κ.Α. 12.05 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ,ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ,ΔΡΟΣΑΤΟΥ &
ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του προϋπολογισμού του
έτους 2018.

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και
θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 12.05 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ,ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ,ΔΡΟΣΑΤΟΥ &
ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικού έτους 2018,
όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6-84/22-3-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης 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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