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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 13/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 26/06/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 20/06/2018

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) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος,
7) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΘΕΜΑ 9ο- ΑΠΟΦΑΣΗ 13-216/26-06-2018

Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN 200 PN 10» Προϋπολογισμού 1.660,00 € (πλέον
ΦΠΑ). Απόφαση  13-216/26-06-2018.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την άμεση ανάγκη για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN 200 PN 10», προϋπολογισμού 1.660,00 € (πλέον
ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχωρίου που υδροδοτεί την πόλη του Κιλκίς, υπάρχουν εγκατεστημένες τέσσερεις
υποβρύχιες αντλίες  οριζόντια τοποθετημένες ,με βαλβίδες αντεπιστροφής DN200, PN10.  Η  βαλβίδα
αντεπιστροφής στην αντλία Νο 3 έχει χαλάσει εδώ και 6 μήνες, οπότε η αντλία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και έχει
κλείσει η αντίστοιχη βάνα δικτύου.

Επειδή η αντλία πρέπει να τίθεται  σε λειτουργία ανά  διαστήματα,  τουλάχιστον  μια φορά τον  μήνα,  για να μην
μπλοκάρει, με το παρόν ζητείται η προμήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής DN 200 PN10 , μια για άμεση
εγκατάσταση και μια για μελλοντική χρήση στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Μετά από έρευνα αγοράς συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός.

ΑΔΑ: 64ΩΖΟΛΚ8-15Ν
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1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α Είδος Υλικών Μον.
Μετρ.

Ποσοτ. Τιμή
μονάδ.

Δαπάνη

1 Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου δίσκου ελατηρίου,
φλατζωτή, κατάλληλη για χρήση σε πόσιμο νερό, κλάσης
πίεσης PN 10, διαστάσεων  DN 200. Σύνδεση με
φλάντζες κατά DIN 2501.  Το σώμα της βαλβίδας θα έχει
υποχρεωτικά ενδείξεις για την ονομαστική διάμετρο, την
ονομαστική πίεση καθώς και σήμα είτε επωνυμία
κατασκευαστή.
Ο κορμός και το καπάκι θα είναι κατασκευασμένα από
χυτοσίδηρο GGG-40, είτε GG25. Η έδρα της βαλβίδας
από ορείχαλκο είτε χυτοσίδηρο. Ο δίσκος φραγής από
χυτοσίδηρο GGG-40 είτε GG25, και το λάστιχο επαφής
από NBR. Ο άξονας και το ελατήριο  θα είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα. Οι βίδες σύσφιξης από γαλβανιζέ
χάλυβα.
Ενδεικτικός τύπος EGN 2000 (Εγνατία χυτήρια) είτε AS-
S/Y-60 (GEMAK).

τεμ 2 830 1.660,00

Σύνολο : 1.660,00
ΦΠΑ 24 % 398,40
Άθροισμα : 2.058,40

2. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Η τοποθέτηση των βαλβίδων αντεπιστροφής   θα γίνει από το συνεργείο της ΔΕΥΑΚ.

 Πληρωμή σε  ένα μήνα  από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

 Σχετικό CPV 44115210-4: Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες δικές σας ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη προμήθεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328

- την έκθεση ανάληψης δαπάνης (ΕΑΔ) 137 με ΑΔΑ_Ω5ΥΖΟΛΚ8-7ΙΣ/2018

- τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17

- τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης

- την ανωτέρω εισήγηση

Αποφάσισε ομόφωνα και

 Εγκρίνει την τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.
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 Εγκρίνει την υλοποίηση της προμήθειας, με προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
μονομελούς οργάνου (βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412), με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN 200 PN 10», σύμφωνα  με την Τεχνική έκθεση, προϋπολογισμού
1.660,00€ (πλέον ΦΠΑ).

 Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, (βάσει του άρθρο 6 του Ν. 1069/80, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17), να προβεί στην υπογραφή της  ανάθεσης.

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 1.660,00 σε βάρος του ΚΑΕ 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) και ποσού 398,40 του Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του προϋπολογισμού του
έτους 2018.

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της προμήθειας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της  Επιχείρησης  και
θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού 12.01 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) και του Κ.Α.
54.00.28( ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13-216/26-06-2018.

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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