
1

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 18/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/08/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/08/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι(6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κυριακίδης Χριστόφορος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 19ο - Απόφαση 18-275/07-08-2018

Έγκριση Μελέτης, έγκριση δαπάνης και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της
προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ». Προϋπολογισμού 19.045,02€
(πλέον ΦΠΑ).

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ θέμα της ημερησίας
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Χημικό Μηχανικό, Γ.
Διευθυντή της ΔΕΥΑ. Κιλκίς , ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. είπε τα εξής:

Η η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και τοποθέτησης πυροσβεστικών κρουνών, είναι
άκρως απαραίτητη για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δ. Κιλκίς λόγω  αυξημένου  κίνδυνου
πυρκαγιάς  ενόψει  της  Καλοκαιρινής Περιόδου και ικανοποίησης του πλάνου της
πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιλκίς, η οποία κάθε χρόνο καταθέτει υπόμνημα με τις
προτεινόμενες τοποθεσίες για τοποθέτηση νέων κρουνών και αντικατάσταση  παλαιών
κρουνών  λόγω παλαιότητας τους.

Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που
προβλέπει ότι:
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«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.
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: «Προμήθεια και
εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών και υλικών τοποθέτησης για το Δήμο Κιλκίς».
Προϋπολογισμού 19.045,02€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που
έχει ως εξής :

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: «Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών και υλικών τοποθέτησης
για το Δήμο Κιλκίς».

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Η ΔΕΥΑ θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών μαζί με τα υλικά και την
τοποθέτηση σε σωλήνα οποιασδήποτε διαμέτρου εντός των ορίων Κιλκίς, σύμφωνα με την Τεχνική
Μελέτη του έργου, για αντικατάσταση των χαλασμένων  ή τοποθέτηση σε σημεία που θα υποδείξει η
πυροσβεστική υπηρεσία Κιλκίς. Οι κρουνοί θα τοποθετηθούν εντός των ορίων του Δήμου Κιλκίς

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι  κρουνοί πυρόσβεσης και τα υλικά σύνδεσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα  από ελατό χυτοσίδηρο . Επίσης
να έχουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές καταλληλότητας για χρήση πόσιμου νερού

4.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙ

ΚΑ)

ΔΑΠΑΝ
Η

1

Πυροσβεστικός κρουνός νερού με δύο
υδροστόμια 2 ½’’, 16atm,
κατασκευασμένος κατά UNI 70 από
χάλυβα υψηλής αντοχής, με φλάντζα
συνδέσεως κατά DIN διαστάσεων 3”,
ολικού ύψους τουλάχιστον 1,400mm με
ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης της
ροής νερού και εκκένωσης  λαιμού

Τεμ. 33 235 7.755,00

2 Καμπύλη χυτήφλαντζωτή εδραζόμενη
Φ80  90o Τεμ. 33,00 50,00 1.650,00

3 Βάνες ελαστικής εμφράξεις Φ80
φλαντζωτή F4 Τεμ. 33,00 80,00 2.640,00

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
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4 Συστολή φλαντζωτή Φ80Χ50/65 Τεμ. 33,00 25,00 825,00
5 Ενωτικό Φ63 θηλυκό με λάστιχο Τεμ. 33,00 14,00 462,00
6 Ενωτικό Φ90 θηλυκό με λάστιχο Τεμ. 33,00 18,00 594,00
7 Λάστιχο φλάντζα Φ50 Τεμ. 33,00 0,50 16,50
8 Λάστιχο φλάντζα Φ80 Τεμ. 99,00 0,68 67,32
9 Μπουλόνια  Μ14Χ60 Γαλβανιζε Τεμ. 396,00 0,33 130,68

10 Παξιμάδια Μ14 Γαλβανιζε Τεμ. 396,00 0,12 47,52
11 Φρεάτια βανών Φ235Χ180 Τεμ. 33,00 29,00 957,00

12 Εργασία τοποθέτησης πυροσβεστικού
κρουνού Τεμ. 25,00 140,00 3.500,00

13 Εργασία αντικατάστασης πυροσβεστικού
κρουνού Τεμ. 8,00 50,00 400,00

ΣΥΝΟΛΟ  : 19.045,
02

Φ.Π.Α. 24 % : 4.570,8
0

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 23.615,
82

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 23.615,82 € με Φ.Π.Α 24% και θα καλυφθεί από ιδίους

πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

CPV :(44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση).

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_158/02-08-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ Ψ40ΛΟΛΚ8-

ΖΦΟ, και τη  βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού.

 τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης
 την ανωτέρω εισήγηση

Αποφάσισε ομόφωνα και

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

 Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ»
Προϋπολογισμού 19.045,02€ (πλέον ΦΠΑ), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
μετά από  πρόσκληση υποβολής προσφοράς, (σύμφωνα με το άρθρο 120 του νόμου
4412/2016 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» & 3 και του άρθρου 328 του
Ν.4412), προς οικονομικούς φορείς.

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 23.615,82€ σε βάρος του Κ.Α. 11.02.02.03
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΑΔΑ: 6ΦΠ4ΟΛΚ8-9ΧΞ



4

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της προμήθειας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της
Επιχείρησης  και θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.02.02.03
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του
οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-275/07-08-2018

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
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