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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  14/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 5/07/2018 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 29/06/2018 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ησάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  
7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 14-235/5-7-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
Σρόπος πληρφμής Σάηζη Δημηηρίοσ για ηην εργαζία με ηίηλο: «Σοποθέηηζη ανηληηικού 
ζσγκροηήμαηος Γ2 Κιλκίς».   

Ζ Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ΕΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε 
ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Κνξθνηίδε Κσλ/λν, Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξόπν πιεξσκήο Σάηζε Πνιπρξόλε γηα ηελ εξγαζία 
κε ηίηιν: «Σνπνζέηεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Γ2 Κηιθίο», ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρφζη ζτεηικά με ηην ηοποθέηηζη ανηληηικού ζσγκροηήμαηος 60 ΗΡ ζηην γεώηρηζη 
Κιλκίς με ηην ονομαζία Γ2 από Πολστρόνη Σάηζη» 

 
Με ην παξόλ ζα ήζεια λα ελεκεξώζσ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππνβξύρηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 60 

ΖΡ ζηελ γεώηξεζε Γ2 Κηιθίο από ηξίην νηθνλνκηθό θνξέα, θαη όρη από ηελ επηρείξεζε . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 

πνπ είλαη αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξύρησλ αληιηώλ θαη 

ππνβξύρησλ θηλεηήξσλ 2018 (ζπλνπηηθόο δηαγσληζκόο)». πγθεθξηκέλα νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ είλαη: 

 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Σελ Παξαζθεπή 22-6-2018 έζηεηια παξαγγειία  κέζσ email ζηελ . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, λα καο 

πξνκεζεύζεη θαη λα ηνπνζεηήζεη  ππνβξύρην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα 60 ΖΡ γηα ηελ γεώηξεζε Γ2 πνπ 

αθνξά ηελ πόιε ηνπ Κηιθίο. Ζ πδξνδόηεζε ηεο πόιεο από ηαπξνρώξη γίλεηαη από ηέζζεξεηο γεσηξήζεηο, 

όπνπ ηξεηο δνπιεύνπλ θαη κηα είλαη εθεδξηθή. Σν ππνβξύρην ηεο γεώηξεζεο Γ2 παξνπζίαζε πξόβιεκα 

νπόηε πιένλ δελ ππήξρε εθεδξηθή γεώηξεζε. Άξα ζε πεξίπησζε πνπ αθόκε κηα γεώηξεζε έβγαηλε εθηόο 

ιεηηνπξγίαο δελ ζα κπνξνύζε λα θαιπθζεί ε θαηαλάισζε ηεο πόιεο. 

 

Σελ Γεπηέξα  25-6-2018 έζηεηια πάιη email, δεηώληαο λα κνπ θαζνξίζεη επαθξηβώο ηελ εκέξα παξάδνζεο 

ησλ πιηθώλ θαζώο θαη ηελ εκέξα ηνπνζέηεζεο ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Δπίζεο ηνλ ελεκέξσζα όηη 

ζηελ γεώηξεζε Γ2 ππάξρεη θξεάηην δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,20 Υ 1,50 κέηξσλ, ην νπνίν είλαη ζρεηηθά κηθξό 

θαη δεκηνπξγεί δπζθνιία ζηελ εμαγσγή ηνπ παιηνύ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Δπεηδή δελ είρα 

θσηνγξαθία από ηελ Γ2 ηνπ έζηεηια θσηνγξαθία από ηελ γεώηξεζε Γ4, ε νπνία έρεη παξόκνην θξεάηην. 

θνπόο ηεο ελεκέξσζεο ήηαλ λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα  δηαζέζεη ηα θαηάιιεια άηνκα θαη εξγαιεία ώζηε λα 

κπνξέζεη λα νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 

ε απάληεζε ηνπ email πνπ έζηεηια ηελ Γεπηέξα 25-6-2018, ν αλάδνρνο, θαη αθνύ είδε ηελ θσηνγξαθία 

πνπ έζηεηια, κνπ απάληεζε ηελ ίδηα εκέξα,  όηη ε αληιία ζα παξαδνζεί ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ ηελ Σξίηε 

26-6-2018, αιιά γηα λα γίλνπλ νη εξγαζίεο εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο ζα έπξεπε πξώηα  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο λα 

γθξεκίζεη ην θξεάηην ζηελ γεώηξεζε Γ2, δηόηη ηίζεηαη ζέκα αζθαιείαο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, θαη κεηά ζα 

πξνρσξήζεη ζηηο εξγαζίεο. 

 

ηελ  αλαιπηηθή δηαθήξπμε  ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ζην άξζξν 29,  αλαθέξεηαη όηη ν αλάδνρνο, νθείιεη 

λα έρεη γλώζε ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαγξάθεηαη: 

 

«Ρεηά δειώλεηαη όηη δελ πξόθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή θακηά πξόζζεηε νηθνλνκηθή απαίηεζε ηνπ αλαδόρνπ 

εμαηηίαο ηπρόλ δαπαλώλ πνπ ζα ππνζηεί θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

ΔΕΥΑ Κηιθίο θαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδώλ πξόζβαζεο ζε απηέο». Άξα ν αλάδνρνο εάλ ήζειε λα ραιάζεη 

ην θξεάηην ζα έπξεπε λα ην θάλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη όρη λα ην δεηάεη από ηελ ΔΕΥΑΚ.» 

Επίζεο ε δηαθήξπμε ζην άξζξν 28 αλαθέξεη:  

«Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ παξαγγειία γηα ηελ εκέξα θαη ώξα παξάδνζεο 
ησλ πιηθώλ θαη ππεξεζηώλ, είηε αληαπνθξηζεί αιιά  θαζπζηεξήζεη πέξαλ ηεο κηαο εκεξνινγηαθήο  εκέξαο 
από ηελ ώξα ηεο παξαγγειίαο,  ε ΔΕΥΑ Κηιθίο διαηηρεί ηο δικαίωμα να προβεί ζηην  προμήθεια ηων 
παραγγελθένηων υλικών και υπηρεζιών ζε  άλλο προμηθευηή. 

Η απόθαζε αλάζεζεο ζε ηξίην πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ/ηεο πξνέδξνπ ηεο 
ΔΕΥΑ Κηιθίο. 

Σηελ πεξίπησζε  παξαγγειίαο πιηθώλ ζε άιιν πξνκεζεπηή, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κηα αύμεζε 10 % ζηηο 
ηηκέο ηεο ζύκβαζεο, κόλν γηα ηηο ππνβξύρηεο αληιίεο θαη ηνπο ππνβξύρηνπο θηλεηήξεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
είλαη άιιεο κάξθαο είηε δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο. 

Σηελ πεξίπησζε παξαγγειίαο ζε ηξίην πξνκεζεπηή, ε επηπιένλ ρξέσζε πνπ ζα πξνθύςεη κε βάζε ηηο ηηκέο 
ηεο ζύκβαζεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ πξνζαύμεζε ηνπ 10 %,  ζα επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν ηεο 
πξνκήζεηαο θαη παξαθξαηείηαη από απηόλ. 
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Όια ηα παξαπάλσ ζα ηζρύζνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη πέξα ηεο κηαο 
εκεξνινγηαθήο εκέξαο ζηελ δηάζεζε θαηάιιεινπ ζπλεξγείνπ κε γεξαλνθόξν όρεκα γηα ηηο εξγαζίεο 
εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. Η ΔΕΥΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη άιιν 
ζπλεξγείν ππεξεζίαο θαη ε δηαθνξά ηηκήο πνπ ζα πξνθύςεη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο ζύκβαζεο  επηβαξύλεη ηνλ 
αλάδνρν.»  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ηελ Γεπηέξα 25-6-2018 ηειεθώλεζα ηνλ Πνιπρξόλε Σάηζε, λα κεηαβεί ζηελ 

γεώηξεζε Γ2, λα δεη ην αληιηνζηάζην, θαη αλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο εξγαζίεο εμαγσγήο θαη 

ηνπνζέηεζεο. Όλησο ν Πνιπρξόλεο πήγε ζηελ γεώηξεζε Γ2, είδε ην θξεάηην ηεο γεώηξεζεο θαη κνπ 

απάληεζε όηη ηελ Σεηάξηε 27-6-2018 κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο κε θόζηνο 700 € ζπλ ΦΠΑ 24%. 

Πιεξνθνξηαθά αλαθέξσ όηη, ην θόζηνο κε βάζε ηελ ζύκβαζε ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη 670 € ζπλ ΦΠΑ 24%. 

Δπεηδή ε επηπιένλ δηαθνξά ήηαλ κηθξό πνζό, θαη ιόγσ ηνπ ξίζθνπ   λα παξακέλνπκε δίρσο εθεδξηθή 

γεώηξεζε γηα ηελ πόιε ηνπ Κηιθίο, ζπκθώλεζα καδί ηνπ θαη ηνπ είπα λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο εξγαζίεο 

εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

 

Ζ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ καο παξέδσζε ην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ ηελ Σξίηε 26-

6-2018, θαη ηελ Σεηάξηε 27-6-2018 ην ζπλεξγείν ηνπ Σάηζε Πνιπρξόλε παξέιαβε ην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα 

από ηελ ΓΔΤΑΚ θαη κέρξη ην απόγεπκα ζηηο 17:00 νινθιήξσζε  ηηο εξγαζίεο, νπόηε  ην αληιεηηθό 

ζπγθξόηεκα ηεο γεώηξεζεο  Γ2 κπήθε ζε ιεηηνπξγία. 

 

Δπίζεο ηελ Γεπηέξα 25-6-2018, κεηά ηελ απάληεζε ηνπ αλαδόρνπ . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, όηη δελ ζα 

εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο, έζηεηια email ζηνλ θ. Αβξακηδε Ζιηα θαη ζηνλ θ. Παξαγην Ησάλλε δεηώληαο ηα 

παξαθάησ : 

« Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζύκβαζεο, πξνκεζείσλ είηε ππεξεζηώλ δελ αληαπνθξηζεί εγθαίξσο γηα 

ηελ πινπνίεζε κηαο παξαγγειίαο, θαη ζηα ηεύρε δηαγσληζκνύ αλαθέξεηαη νηη ε ΔΕΥΑΚ κπνξεί λα 

παξαγγείιεη ηα πξντόληα είηε ηηο ππεξεζίεο από ηξίηνπο, παξαθαιώ όπσο κνπ θαζνξίζεηε ηνλ ηξόπν  

κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε πιεξσκή ζε ηξίην πξνκεζεπηή. 

 

Εάλ απαηηείηαη απόθαζε  Δ.Σ. θαη εάλ απαηηείηαη λα γξαθεί απόθαζε αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα είηε ηελ 

ππεξεζία ζε ηξίην πξνκεζεπηή. Καζώο θαη ζε πνηνλ ζα εθδνζεί ην δειηίν απνζηνιήο θαη ην ηηκνιόγην. 

Επίζεο κε πνηό ηξόπν ζα γίλεη ε παξαθξάηεζε ηνπ επηπιένλ πνζό πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηνλ 

αλάδνρν ηεο ζύκβαζεο.» 

 

Απάληεζε όκσο γηα ην παξαπάλσ δελ πήξα από θαλέλαλ.  

Δπίζεο ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ηνπ αλαδόρνπ λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ελεκέξσζα πξνθνξηθά ηνλ γεληθό 

Γηεπζπληή ηελ Γεπηέξα 25-6-2017, θαη κνπ απάληεζε λα κειεηήζσ ηη αλαθέξεη ν λ. 4412/2016 θαη επίζεο ηη 

αλαθέξεη ε δηαθήξπμε θαη λα πξάμσ αλαιόγσο.  

Με ην παξόλ δεηώ λα γξαθεί απόθαζε αλάζεζεο γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζηνλ Σάηζε Πνιπρξόλε θαη ε 

δηάθνξα ησλ 30 € λα παξαθξαηεζεί από ηελ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ. 

 

Επειδή δεν μπορώ να ριζκάρφ να μην έτει νερό μια ολόκληρη πόλη, υάτνονηας ηι πρέπει να κάνφ, και η 
διαθορά ηφν 30 € είναι αζήμανηη ζσγκρινόμενη με ηα ποζά ποσ δαπανεί εηηζίφς η ΔΕΤΑΚ για ανηληηικά 
ζσγκροηήμαηα, ζήηηζα από  ηρίηο οικονομικό θορέα και ζσγκεκριμένα ηον Σάηζη Πολστρόνη,  να 
προτφρήζει ζηις εργαζίες όπφς αναθέρονηαι παραπάνφ. 
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ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλνπ. 
 

 Δγθξίλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΣΑΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» κε Α.Φ.Μ. : 
062315236, Έδξα: ΒΗΠΑ Πνιπθάζηξνπ, Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 868,00€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α), ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ «. ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ», όπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 29 ηεο Γηαθήξπμεο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξύρησλ αληιηώλ θαη ππνβξύρησλ 
θηλεηήξσλ 2018 (ζπλνπηηθόο δηαγσληζκόο)», θαζώο  ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίζεθε κεηά ηελ 
παξαγγειία γηα ηελ εκέξα θαη ώξα παξάδνζεο ππεξεζηώλ.  

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 14-235/5-7-2018 – ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  
Αρτιηέκηφν Μητανικός 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


