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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 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

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 3-38/16-2-2017. – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Φίλτρων Δ.Ε. Κρουσσίων». Κωδικός εξόδων:
61.93.06, προϋπολογισμός 10.000,00 €.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΡΙΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό ,Πολιτικό Μηχανικό
προϊστάμενο της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της
υπηρεσίας  με τίτλο : «Συντήρηση Φίλτρων Δ.Ε. Κρουσσίων», κωδικού εξόδων: 61.93.06,
προϋπολογισμού 10.000,00 πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που
έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ

2.ΣΚΟΠΟΣ: Συντήρηση φίλτρων αποσιδήρωσης

ΑΔΑ: 6ΘΧ2ΟΛΚ8-2ΛΔ



2

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:Η ΔΕΥΑ θα αναθέσει την υπηρεσία συντήρησης  των φίλτρων αποσιδήρωσης στη Δ.Ε.

Κρουσίων και συγκεκριμένα στους εξής οικισμούς: Σπουργίτη, Φύσκα, Βάθη, Μαυροπλαγιά,

Αντιγόνεια, Ελληνικό,  Μελισσουργειό,  Αγιο Αντώνιο, η οποία θα περιλαμβάνει την τακτική συντήρηση

του εξοπλισμού 4 φορές τον χρόνο με ρύθμιση του Η/Μ εξοπλισμού και την ενημέρωση της Τ.Υ. της

ΔΕΥΑ Κιλκίς για τυχόν ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού. Στο κόστος περιλαμβάνονται και τα εξής

αναλώσιμα:  φίλτρα πεπιεσμένου αέρα, φίλτρα αναρρόφησης αεροσυμπιεστών και φυσητήρων, λάδια

λίπανσης αεροσυμπιεστών και εμβόλων των φίλτρων, ηλεκτρολογικά μικρο υλικά των ηλεκτρικών

πινάκων.

Επίσης εφόσον απαιτηθεί από έκτακτη ανάγκη ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση επέμβαση για

αποκατάσταση της βλάβης με άμεση προτεραιότητα.

4.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:H δαπάνη για τη συγκεκριμένη εργασία προϋπολογίζεται στο ποσό των
10.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης
ΎδρευσηςΑποχέτευσης Κιλκίς.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να διεκπεραιώσει την υπηρεσία
συντήρησης φίλτρων Δ.Ε. Κρουσίων και επομένως κρίνεται απαραίτητη η έγκριση τρόπου
εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας.

Παρακαλώ για την λήψη απόφασης τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω περιληπτικά υπηρεσίας.

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

 Την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού.

 Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας  με τίτλο : «Συντήρηση Φίλτρων Δ.Ε.
Κρουσίων», σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 330 παράγραφος 3 «Ως χρόνος έναρξης
της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκή-
ρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε
διαπραγμάτευση.» με πρόσκληση τριών οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται
στον σχετικό τομέα (ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΔΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ)

 Δεσμεύει πίστωση 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 61.93.06 (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.06  (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ) του
οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
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 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 3-38/16-2-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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