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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 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 21/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 25/09/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 21/09/2018 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα Πέντε (5) 
 

1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
 
ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 21-321/25-09-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA)» προϋπολογισμού 132,00€ Ευρώ προ Φ.Π.Α. 

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

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της 
ΔΕΥΑ. Κιλκίς , ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  

Η  εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη για  αντικατάσταση των χαλασμένων 
ρυθμιστών φόρτισης καθώς και για εφεδρική χρήση.  

Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που προβλέπει ότι: 

«1.Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

2.Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς 

να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν. 
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3.Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή 
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: 

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, 

δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. 
4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη….» 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη, την μελέτη και τις Τεχνικές 
προδιαγραφές που συντάχτηκαν από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς επίσης και τον τρόπο εκτέλεσης της 
ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 
SCADA)» προϋπολογισμού 132,00€ Ευρώ προ Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που 
έχει ως εξής : 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΣΚΟΠΟΣ 

Τα συστήματα τηλεχειρισμού (scada) της ΔΕΥΑΚ που είναι εγκατεστημένα στις δεξαμενές ύδρευσης, στη Δ.Ε. Κιλκίς 
και Δ.Ε. Πικρολίμνης, και στα οποία δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο της  ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχουν εγκατεστημένοι 
ρυθμιστές φόρτισης μάρκας Steca προέλευσης Γερμανίας. Ο εν λόγω φορτιστής συνδέεται με το φωτοβολταικό πανελ 
και φορτίζει τις δυο  μπαταρίες έκαστου σταθμού. Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας πολλά από αυτά έχουν χαλάσει, και 
απαιτείται αντικατάσταση. 
Με το παρόν πρωτογενές αίτημα ζητείται να προμηθευτούμε 6 τεμάχια  για  αντικατάσταση των χαλασμένων καθώς και 
για εφεδρική χρήση στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ 
Μετά από επικοινωνία με την εταιρεία Photovoltaic, που εισάγει τους  φορτιστές steca solsum F, Γερμανικής 
προέλευσης, συντάχθηκε ο παρακάτω προϋπολογισμός.  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α Περιγραφή Ποσοτ Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Ρυθμιστής φόρτισης για φόρτιση  μπαταρίων  μολύβδου  από 
φωτοβολταικό πάνελ. Ο ρυθμιστής θα έχει τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

1. System  voltage 12/24 V 
2. Open circuit voltage solar module < 47V 
3. Module current 8 A 
4. Load current 8 A 
5. End of charge voltage 13,9 V 
6. Boost charge voltage 14,4 V 
7. Reconnection voltage 12,4-12,7 V 
8. 4 LEDs show operating states, for operation, state of 

charge, fault messages 
9. Overcharge protection 
10. Deep discharge protection 
11. Short circuit protection of load and module 
12. Open circuit protection without battery 
13. Overtemperature and overload protection 

Ο ρυθμιστής φόρτισης θα είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, ο  
κατασκευαστής θα έχει πιστοποιητικό ISO 9001 και ο ρυθμιστής 
φορτιστής θα φέρει σήμανση CE. 
Ενδεικτικός τύπος Steca Solsum F, type 8.8F. (προέλευσης 
Γερμανίας) 

6 τεμ 22,00 132,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 132,00€ 

  ΦΠΑ 24 % : 31,68 

  ΣΥΝΟΛΟ : 163,68€ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η χρήση του παραπάνω εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και το συνολικό 
κόστος προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 132,00 € συν Φ.Π.Α. 24%.  
Σχετικό CPV  31158100-9 (Ρυθμιστές μπαταριών). 

 

  
Παρακαλούμε για τις απαραίτητες δικές σας ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη προμήθεια. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  
 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, 

 την υπ’ αριθμό ΕΑΔ_169/28-08-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ ΨΙΕΔΟΛΚ8-ΣΘΔ, του 

Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.   

 τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης  

 την ανωτέρω εισήγηση – Τεχνική Έκθεση 

 
 

Αποφάσισε ομόφωνα και 
 

 Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη  που συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κιλκίς. 

 

 Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΓΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA)» προϋπολογισμού 132,00€ Ευρώ προ Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης μετά από  πρόσκληση υποβολής προσφοράς, (σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412), 

προς οικονομικούς φορείς.  

 

 Εξουσιοδοτεί τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, (βάσει του άρθρο 6 του Ν. 1069/80, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4483/17), να προβεί στην ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας. 

 

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 163,68€ σε βάρος του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της προμήθειας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της  Επιχείρησης  και θα 

βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικού έτους 

2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 21-321/25-09-2018 – 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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