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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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 13/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 09/09/2014   Ηµέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 05/09/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
3) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
4) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος 
5)  Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος 

 

ΘΕΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2014 
 

Προµήθεια  νέου υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα δεξαµενής οµογενοποίησης λάσπης.  

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΟΓ∆ΟΟ θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον τίτλο του θέµατος και σχετική ενηµέρωση για το παραπάνω 
θέµα δόθηκε από τον κ. Αποστολίδη Νικόλαο, Χηµικό Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος είπε τα εξής :  

H εισήγηση αφορά στη λήψη απόφασης για την επισκευή ή προµήθεια του υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα 
(εφεδρικός), ο οποίος βρίσκεται στην δεξαµενή οµογενοποίησης λάσπης (παχυντής), στον βιολογικό της 
πόλης του Κιλκίς. 

Ο εν λόγω υποβρύχιος εγχυτήρας είναι ισχύος 4,7 ΚW/1445 rpm, και κωδικό στα ηλεκτρολογικά σχέδια 
C111-02.  

Ο εγχυτήρας αέρος δεξαµενής οµογενοποίησης λάσπης υπέστη βλάβη και το ποσό δαπάνης εργασιών για 
την επιδιόρθωση αυτού  ανέρχεται στα 1.945,00 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α. η εκτίµηση της δαπάνης έγινε σε 
συνεργασία µε την εταιρεία Τσιουτσιουλίτης Γεώργιος µε την οποία έχουµε σύµβαση µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 840 / 14-04-2014 (Απόφαση: 60/2014) µετά από διαγωνισµό. 
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Συγκεκριµένα οι χρεώσεις είναι οι εξής : 
 

Είδος εργασίας Ποσότητα 
Τιµή 

µονάδος 
(€) 

Σύνολο 
(€) 

Εργασία καθέλκυσης εγχυτήρα αέρα 4,7 KW/1445rpm 1 τεµ 40,00 40,00 
Εργασία ανέλκυσης εγχυτήρα αέρα 4,7 KW/1445rpm 1 τεµ 40,00 40,00 
Εργασία αποσυναρµολόγησης και επανασυναρµολόγησης 
εγχυτήρα αέρα 4,7 KW/1445rpm 1 τεµ 110,00 110,00 

Nέα περιέλιξη εγχυτήρα αέρα  4,KW/1445 rpm 1 τεµ 180,00 180,00 

Προµήθεια και εγκατάσταση BASIC REPAIR KIT   εγχυτήρα 
αέρα 4,5 KW/ 1445 rpm 1 τεµ 700,00 700,00 

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ 23%) 1045,00 
 
 
Η προµήθεια των παρακάτω περιγραφόµενων ειδών ανταλλακτικών δεν συµπεριλαµβάνεται στην 
ανωτέρω αναφερθείσα υπογεγραµµένη σύµβαση. 
 
 

Είδος ανταλλακτικού Ποσότητα 
Τιµή  

µονάδας 
(€) 

Σύνολο 
(€) 

Βall Bearing (Part N. 833236) 1 τεµ 35,00 35,00 
Βall Bearing (Part N. 833017) 1 τεµ 50,00 50,00 
Oil Housing Bottom (Part N. 6044700) 1 τεµ 450,00 450,00 
Shaft Unit (Part N. 4435906) 1 τεµ 365,00 365,00 
                                                                       ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ 23%) 900,00 
 

Όπως γίνεται αντιληπτό το κόστος επισκευής και προµήθειας ανταλλακτικών είναι 1.945,00 €.   

Η τιµή αγοράς νέου καινούριου υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα (XYLEM-FLYGT 4,7 KW/1445 rpm) είναι 
2.380,00 € (δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%).  

Προτιµάται ο ίδιος τύπος υποβρύχιου εγχυτήρα λόγω άψογης συνεργασίας µε το υπάρχον πέλµα 
επικάθησης και οδηγών, σε διαφορετική περίπτωση χρειάζονται τροποποιήσεις στο υπάρχον σύστηµα 
υποδοχής κατά την τοποθέτηση, που σηµαίνει αύξηση του κόστους. 

Η εισήγησή µας εποµένως είναι αντί της επισκευής να αγοραστεί νέος εγχυτήρας, ο οποίος θα έχει και 
εγγύηση δύο ετών λειτουργίας και ο εφεδρικός να χρησιµοποιηθεί ως ανταλλακτικά. 

Ήδη ενηµερώθηκαν ο Ηλεκτρολόγος µηχανικός της Τ.Υ Κιλκίς και ο Γ. ∆ιευθυντής οι οποίοι εξέφρασαν την 
ίδια άποψη. 

Το ∆.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 

 

• Την προµήθεια  νέου υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα δεξαµενής οµογενοποίησης λάσπης,  µάρκας 
(XYLEM-FLYGT 4,7 KW/1445 rpm) ποσού δαπάνης 2.380,00 € (δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 23%) 
από τον Τσιουτσιουλίτη  Απ. Γεώργιο, ‘’ΕΜΠΟΡΙΑ  & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ’’, µε Α.Φ.Μ. 135524019, ∆ιεύθυνση: 21ης Ιουνίου 366, ∆.Ο.Υ.: Κιλκίς, µε τον οποίο 
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έχουµε σύµβαση µε αριθµό πρωτοκόλλου 840/14-04-2014 (Απόφαση: 60/2014) µετά από 
διαγωνισµό.  

• Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 12.00 του προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το 
έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 131/2014. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ο Α. Πρόεδρος του ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 

∆ηµήτριος Β. Τσαντάκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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