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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 17/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/10/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 06/10/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

ΘΕΜΑ 3o- Απόφαση 17-251/10-10-2017

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑΣ» στην ΔΕ Κρουσσίων.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΤΡΙΤΟ θέμα της έκτακτης ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ.
Αβραμίδη Ηλία, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τοντρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑΣ» στην ΔΕ Κρουσσίων
σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:

Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία λογισμικού τεχνολογίας για τον έλεγχο στοιχείων των
φίλτρων Αντιγόνειας και Μαυροπλαγιάς.

2 .ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

3. ΣΚΟΠΟΣ:
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Το αίτημα του προς προμήθεια εξοπλισμού προτείνεται για δύο λόγους:

1. Να υπάρξει εποπτεία των εγκαταστάσεων φίλτρανσης νερού στις ΤΚ Αντιγόνειας και
Μαυροπλαγιάς, με χρήση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία
τηλεπικοινωνιών, με την οποία θα υπάρξει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τη
στάθμη των δεξαμενών και άλλες παραμέτρους.

Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί ο χρόνος διακοπών υδροδότησης σε όλους τους οικισμούς του άξονα Κιλκίς
Μαυροπλαγιάς που υδροδοτούνται από αυτές τις εγκαταστάσεις.

2. Να γίνει βατή η τεχνολογία στη ΔΕΥΑ Κιλκίς, λειτουργώντας πιλοτικά αυτές τις εγκαταστάσεις και
ενόψει των αναμενομένων μεγάλων ενισχύσεων για εγκατάσταση τηλεχειρισμών σε δίκτυα
ύδρευσης από τους πόρους των ευρωπαϊκών ταμείων να υπάρξει απτή εμπειρία για την αξιοπιστία,
τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των νέων τεχνολογιών.

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το προς προμήθεια λογισμικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις:

1. Έλεγχος της στάθμης της δεξαμενής αντλιοστασίων. Το λογισμικό θα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την
στάθμη κάθε μίας των δεξαμενών του αντλιοστασίου με σαφή οριοθέτηση των ορίων συναγερμού.

2. Έλεγχος του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ. Το λογισμικό θα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαδικασία θα απαιτήσει την έγγραφη αίτηση στον τοπικό ΔΕΔΔΗΕ.

3. Έλεγχος των 3 φάσεων του ηλεκτρικού ρεύματος. Το λογισμικό θα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τυχόν
διαφοροποίηση της κατάστασης της 3 φάσεων του ηλεκτρικού ρεύματος του αντλιοστασίου.

4. Έλεγχος των θερμικών στοιχείων του αντλιοστασίου. Το λογισμικό θα εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο την
κατάσταση των θερμικών στοιχείων του αντλιοστασίου.

5. Σύστημα Αναφορών λογισμικού. Θα εμφανίζονται αναφορές με δυνατότητα αναζήτησης Από-Έως για κάθε
κατηγορία των δεδομένων του λογισμικού.

6. Το λογισμικό θα αποστέλλει SMS και Email για τις ανεπιθύμητες καταστάσεις των στοιχείων του
αντλιοστασίου.

7. Το λογισμικό θα λειτουργεί με κανόνες ασφαλείας (username – password) βάσει του οργανογράμματος της
επιχείρησης.

8. Το λογισμικό θα είναι συμβατό με την τεχνολογία «Διαδίκτυο των αντικειμένων». Τα δεδομένα – μετρήσεις θα
μεταφέρονται στο Internet με χρήση Modem/Router GPRS/3G/4G και θα είναι διαθέσιμα σε όλους , από
οποιαδήποτε συσκευή σε κάθε χρονική στιγμή.

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ. Είδος Προμήθειας Μον. Μετρ. Ποσότ. Τιμή Μον. (€) Δαπάνη (€)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ
ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑΣ

Τεμ. 2 2000,00 4000,00

ΣΥΝΟΛΟ   (Αριθμητικώς): 4.000,00
ΦΠΑ 24% 960,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   (Αριθμητικώς): 4.960,00

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλος ο εξοπλισμός και η θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΑΔΑ: 6ΓΑΓΟΛΚ8-99Ε



3

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία.

 Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί σε απευθείας ανάθεση
μονομελούς οργάνου (προέδρου) της προμήθειας στην επιχείρηση με την επωνυμία :
«ΚΛΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΙΡΗΝΗ», με Α.Φ.Μ. : 044507724, Έδρα: Αγ. Παρασκευή
Δήμου Θέρμης, Δ.Ο.Υ. : Ζ’ Θεσσαλονίκης, με συνολική οικονομική προσφορά: 4.000,00€
(πλέον Φ.Π.Α).

 Δεσμεύει πίστωση 4.000,00 € σε βάρος του 14.09 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) του
προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού 14.09 (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) του
οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-251/10-10-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης 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
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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