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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκφ  18/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο 
Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 07/08/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 03/08/2018 
 
Δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα έξι(6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Εθπξφζσπνο Δεκνηψλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
6) Κπξηαθίδεο Υξηζηφθνξνο, Εθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνχινπ νθία, Εθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο  

 
 
ΘΕΜΑ 16ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-272/07-08-2018 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ, έγκπιζη δαπάνηρ και επιλογή διαδικαζίαρ ανάθεζηρ ηηρ ππομήθειαρ  με ηίηλο: 
«ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» Πποϋπολογιζμού 3.800,00€ (πλέον ΦΠΑ)  

Η Πξφεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΕΚΑΣΟ ΕΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Τ.Α Κηιθίο, Ηιία Αβξακίδε ν νπνίνο 
έζεζε ππφςε ηνπ Δ.. ηελ Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» Πξνυπνινγηζκνχ 3.800,00€ 
(πιένλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
 
 

 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΕΠΕΙΓΟΤΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΩΛΗΝΩΝ  ΤΔΡΕΤΗ  

 

 

Η ππεξεζία πξέπεη λα πξνβεί ζηελ άκεζε πξνκήζεηα ζσιήλσλ Πνιπαηζπιελίνπ (PE) πφζηκνπ λεξνχ 

(HDPE) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο 3εο Γεληάο PE100,  δηακέηξνπ Φ110 θαη Φ125 ρηιηνζηψλ  θαη 

πηέζεσλ 10 θαη 16 bar. 

Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, επεηδή εμαληιήζεθαλ φια ηα απνζέκαηα πνπ ππήξραλ 

ζηελ απνζήθε ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο ζε ζσιήλεο απηψλ ησλ δηακέηξσλ θαη ιφγσ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ ηα 

πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θιείλνπλ ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ. Επνκέλσο, 

εάλ δελ γίλεη άκεζα πξνκήζεηα δελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα θάιπςεο απξφβιεπησλ δηαξξνψλ θαη 
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επεηγνπζψλ επεκβάζεσλ, (αληηθαηαζηάζεηο πεπαιαησκέλσλ αγσγψλ κεηά απφ δηαξξνέο θ.η.ι.. ) ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο.  

Η ηειεθσληθά πξνηαζείζα ηηκή είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ζσιήλεο πνπ έγηλε ην 

έηνο 2017. 
 

 

2.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 

Α/Α Είδορ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή/μονάδορ 
ζε €      (σωπίρ 

ΦΠΑ) 

Κόζηορ ζε € 
(σωπίρ ΦΠΑ) 

1 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα 
πφζηκν λεξφ (HDPE), 3

εο
 Γεληάο PE100, 

δηακέηξνπ (Φ125) θαη πίεζεο 10 atm. Γηα 
ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο. 

Μέηξα 400 4,95 1.980,00 

2 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα 
πφζηκν λεξφ (HDPE), 3εο Γεληάο PE100, 
δηακέηξνπ (Φ125) θαη πίεζεο 16 atm. Γηα 
ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο. 

Μέηξα 100 7,30 730,00 

3 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα 
πφζηκν λεξφ (HDPE), 3εο Γεληάο PE100, 
δηακέηξνπ (Φ110) θαη πίεζεο 10 atm. Γηα 
ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο. 

Μέηξα 300 3,90 1.170,00 

ύνολο σωπίρ ΦΠΑ 3.880,00 

ΦΠΑ 24% 931,20 

ύνολο € με ΦΠΑ 24% 4.811,20€ 

 

H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.880,00 Επξψ πιένλ 

Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

 
 

 

   ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 ρεηηθφ CPV: 44161200-8 (ωλήνερ ύδπεςζηρ) 

 Γηα ηα πιηθά ζα ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο Επξσπατθήο έλσζεο.  

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο.   

 
Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε 
πξνκήζεηα. 

 
 
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

Σν ζέκα επαλήιζε ζην ζεκεξηλφ Δ.. γηα ηνλ ιφγν φηη ην πξνεγνχκελν πκβνχιην αλαβιήζεθε ιφγσ κε 
απαξηίαο ησλ κειψλ. Σν εξγνζηάζην απφ ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε πξνκήζεηα ζα θιείζεη απφ ηηο 
15 Απγνχζηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε αγνξά δελ ζα είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο 
θαζπζηέξεζεο.  

Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ην ζέκα αλαβάιιεηαη θαη ζα πξνρσξήζεη ε Επηρείξεζε ζε εθ λένπ αλάζεζε ηεο 
αλσηέξσ πξνκήζεηαο.  
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-272/07-08-2018. 
 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Η Πρόεδρος τοσ Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
 

Αναστασιάδου Ελένη 
 
  


