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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  3/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 22/02/2018 Ημέπα: Πέκπηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 16/02/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα έξι (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

5) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 6o- Απόθαζη 3-42/22-2-2018 

Έγκπιζη Μελέηηρ και Σεςσών Δημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ με διαδικαζία απ’ 
εςθείαρ ανάθεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  ΕΝΣΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΠΛΑΓΙΑ 4η 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ».  

Η  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΕΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιόγν 

Μεραληθό  ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη 
Σεπρώλ Δεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο κε δηαδηθαζία απ’ επζείαο αλάζεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  ΕΝΣΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΠΛΑΓΙΑ 4ε ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ» ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο: 

 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  ΕΝΣΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΠΛΑΓΙΑ 4η ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 
 

1. ΚΟΠΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

mailto:info@deyak.gr
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Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ  αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο  εληόο ηεο δεμακελήο ζπιινγήο ζηνλ 

νηθηζκό Πιαγηάο 4
ε
 Καηεγνξία.  

Σν ππνβξύρην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα  ηξνθνδνηεί ην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην Πιαγηάο (Φώηε ζπίηη)  θαη  από εθεί 

ηελ δεμακελή ηεο Πιαγίαο,  από ηελ νπνία πδξνδνηνύληαη νη νηθηζκνί Πιαγηά, Κνξνκειηά, θαη Αγ. Κπξηαθή. 

Ζ ζύκβαζε κε ηνλ αλάδνρν  ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε α/α 40446,1 κε ηίηιν     «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ 

αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017»,  έρεη νινθιεξσζεί θαη κέρξη ηελ πινπνίεζε θαηλνύξγηνπ 

δηαγσληζκνύ  πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, ε νπνία ήηαλ αλάδνρνο ηνπ 

ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, κε ηηο ίδηεο ηηκέο πνπ πξνζέθεξε ζηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό. 

Ζ θνζηνιόγεζε ησλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ έγηλε κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ζηνλ 

ειεθηξνληθό δηαγσληζκό 40446,1. 

2 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 7''         

1 
Τπνβξύρηα αληιία  7΄΄ από αλνμείδσηε ιακαξίλα  

παξνρήο  Q = 65 M3/H θαη καλνκεηξηθνύ H = 
116 m ελδεηθηηθόο ηύπνο  (OSP SS  07075/08) 

ηεκ 1 713,00 713,00 

 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 8΄΄         

2 
Τπνβξύρηνο θηλεηήξαο 8" ηζρύνο 50 ΖΡ 

ηεκ 1 885,00 885,00 

 
ΩΛΖΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ         

3 
σιήλαο 3 κέηξσλ, ηύπνπ mannesman αθαλνύο 
ξαθήο δηαηνκήο 4΄΄, καδί κε ηελ κνύθα. 

ηεκ 1 60,00 60,00 

4 Υαιύβδηλε θιάληδα ηόξλνπ νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ DN100 θαηά DIN, θιάζεο πίεζεο ΡΝ 
16. 

ηεκ 1 10,00 10,00 

5 

Μαλδύαο ςύμεο ππνβξπρίνπ αληιεηηθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο από ραιπβδνζσιήλα  8΄΄, γηα 
νξηδόληηα ηνπνζέηεζε εληόο δεμακελήο 
ζπιινγήο. Ο καλδύαο ζα θέξεη θαηάιιεια  
ζηεξίγκαηα θαη ζα θαιύπηεη ζε όιν ην κήθνο ηελ 
αληιία θαη ηνλ  θηλεηήξα. Θα θέξεη έμη ληίδεο 
ζπγθξάηεζεο ηνπ ππνβξύρηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 
Ο καλδύαο ζα έρεη έμνδν θακπύιε 90 κνηξώλ κε 
θιάληδα DN 100 PN 16. 
 

ηεκ 1 320,00 320,00 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ - ΔΡΓΑΗΔ         

6 

Δμαγσγή  ππνβξύρηνπ αληιεηηθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο θάζεηεο  ηνπνζέηεζεο κε 
καλδύα ςύμεο,   από δεμακελή ζπιινγήο  

(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα). 

κ.κ. 100 3,35 335,00 

7 

Σνπνζέηεζε ππνβξύρηνπ αληιεηηθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο νξηδόληηαο ηνπνζέηεζεο ζε 
καλδύα ςύμεο,   εληόο δεμακελήο ζπιινγήο  

(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα). 

κ.κ. 100 3,35 335,00 
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8 
Δξγαζία ειεθηξνζπγθόιιεζεο ραιπβδνζσιήλα 

κε ραιπβδνζσιήλα είηε ραιπβδνζσιήλα κε 
θιάληδα δηαηνκήο DN 80 είηε DN100. 

ηεκ 2 40,00 80,00 

  
  ύνολο  : 2.738,00 

  
  ΦΠΑ 24 % : 657,12 

  
  Άθροισμα : 3.395,12 

3. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

  Σν ζπλνιηθό θόζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ   2.738,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α. 24%. 

  ρεηηθό CPV 42122130-0, 31110000-0 θαη 44163100-1, 51100000-3. 

 
 

 
Παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο έγθξηζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 3-42/22-2-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αναζηαζιάδος Ελένη  
Απσιηέκηων Μησανικόρ 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


