
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 2/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31/01/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 25/01/2017

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) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 4ο – Απόφαση 2-21/31-1-2017.

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος
ζεστού νερού». ΚΑ: 14.09, προϋπολογισμού: 3.950,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό και
προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την προμήθεια
πλυστικού μηχανήματος ζεστού νερού». ΚΑ: 14.09, προϋπολογισμού: 3.950,00 € πλέον
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΙΤΛΟΣΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Προσφορά της επιχείρησης ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι.

ΑΔΑ: 6ΒΘΓΟΛΚ8-ΖΒΑ



3.ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:H ΔΕΥΑ Κιλκίς θα προβεί στην προμήθεια πλυστικού μηχανήματος με

σκοπό την συντήρηση/ καθαρισμό των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της επιχείρησης με τα

εξής χαρακτηριστικά:

Οθόνη LED - Κεντρικός πίνακας ελέγχου με ευδιάκριτες και σαφείς ενδείξεις (HDS 13/20)

- Ενδείξεις στάθμης καυσίμου, χημικού, συστήματος συντήρησης

- Ενσωματωμένος μετρητής ωρών λειτουργίας

Μονάδα δοσομέτρησης καθαριστικού προϊόντος

- Ακριβής βαλβίδα δοσομέτρησης που εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου

- Εύκολη εναλλαγή χημικού καθαριστικού μεταξύ δεξαμενών 1 και 2

- Το ξέβγαλμα πραγματοποιείται αυτόματα στη θέση 0

Διακόπτης service

- Τέσσερις ρυθμίσεις σκληρότητας νερού

-Δυνατότητα ενδείξεων χρόνου λειτουργίας και χρονικών διαστημάτων μεταξύ των επισκευών

- Η ακριβής δοσομέτρηση μειώνει την κατανάλωση αποσκληρυντικού νερού

Αποθήκευση εξαρτημάτων

- Ενσωματωμένα άγκιστρα για την ανέμη υψ.πίεσης και την κάνη ψεκασμού σε κάθε μεριά του

μηχανήματος, για ασφαλή μεταφορά

- Εύχρηστο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες και ιδανικό για λειτουργία με δυο κάνες ψεκασμού

- Ενσωματωμένος χώρος για αποθήκευση εργαλείων, ακροφυσίων, τούρμπο μπεκ, κλπ. με

καπάκι

Ο βασικός εξοπλισμός του πλυστικού μηχανήματος είναι:

 Σύστημα μείωσης θερμοκρασίας εξερχόμενου καυσαερίου

 Σύστημα προστασίας αντιστρέβλωσης (AVS)

 Σύστημα διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση χαμηλής στάθμης καυσίμου

 Λειτουργία ατμού

 Αξονική αντλία τριών εμβόλων

 Πιστόλι με σκανδάλη

 Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή

 Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου και απορρυπαντικού

 Βύσμα με αναστρεφόμενους πόλους (τριφασικό)

 Ακροφύσιο ισχύος

 Σύστημα SDS

 Σύστημα ελέγχου επισκευής

 Σύστημα ελέγχου λειτουργίας

 Σερβομηχανισμός ελέγχου

 Κάνη ψεκασμού, περιστρεφόμενη

 Πλήρως μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και ποσότητας νερού στη μονάδα

 Σύστημα προστασίας από διαρροές

 Αναστολέας αλάτων

ΑΔΑ: 6ΒΘΓΟΛΚ8-ΖΒΑ



 Ακροφύσιο ισχύος

 Δυο δεξαμενές απορρυπαντικού

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.950,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα

καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

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 ομόφωνα

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Παραγιού Ιωάννη.

 Η προμήθεια η οποία είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης θα γίνει με απόφαση
μονομελούς οργάνου (απόφαση Γ. Διευθυντή) της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

 Διαπιστώνει ότι εγγράφηκε πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2017. Συγκεκριμένα η
χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 14.09 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) του
προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2017 όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Δεσμεύει πίστωση 3.950,00 € σε βάρος του Κ.Α. 14.09 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)  του
προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2-21/31-1-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: 6ΒΘΓΟΛΚ8-ΖΒΑ
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