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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  20/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 18/09/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 13/09/2018 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) 
 

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 
6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
ΘΕΜΑ 11ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 20-309/18-09-2018  
 
Επικύρωση πρακτικού διενέργειας και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού 
της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» Προϋπολογισμού 49.112,00 
€ (πλέον  Φ.Π.Α.) 
 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΝΤΕΚΑΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.   
 
Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό  Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. 
Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό επικύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της 
υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» Προϋπολογισμού 49.112,00 € 
(πλέον  Φ.Π.Α.), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00. 
 
Οι ενέργειες για την εκτέλεση της υπηρεσίας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, τα τεύχη και 
την διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη. 
 
Το αποτέλεσμα επικύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας αποτυπώνεται στο πρακτικό που 
ακολουθεί: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

 

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 λήξης επίδοσης 

προσφορών.   
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Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών (βάσει της υπ’ αριθμ. 1-9/16-01-2018 απόφασης του Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών Διαγωνισμού και επιτροπών παραλαβής, σε ετήσια βάση 

(άρθρου 221 του Ν. 4412/2016)» με ΑΔΑ: 7Ι5ΠΟΛΚ8-0ΥΞ αποτελούμενης από: 

1. Κασκαμανίδου Ουρανία, Π.Ε. Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους 
Ασλανίδη Χρήστου, Π.Ε. Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

2. Γιοβανούδη Χρήστο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρώτρια  την 
Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, Δ.Ε. Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  

3. Κυριαζίδη Μιχαήλ, Π.Ε. Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, 
Καπασακαλίδη Παναγιώτη Τ.Ε. Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς  

 
παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας: 

 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» 

 
Προϋπολογισμού 49.112,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 

 
Παραλήφτηκαν οι φάκελοι  που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και καταγράφθηκαν στο 
πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο, μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά. 
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η
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Αρ.πρ.:3014/04-09-2018 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Βασίλειου ότι τα όποια μηχανήματα, εξαρτήματα, αναλώσιμα αυτών 
(χορτοκοπτικά, τσουγκράνες, φτυάρια, γρασαδόροι, κλειδιά πάσης φύσεως, σφυριά, πριόνια κλπ), είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση τους, βαρύνουν τον ίδιο και ότι δύναται η χρήση αντιστοίχων  μηχανημάτων, 
εξαρτημάτων, από την Αποθήκη της Ε.Ε.Λ. Κιλκίς εφόσον είναι διαθέσιμα, αλλά ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος για 
την αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών κλπ προκύψουν από την 
χρήση τους. Επίσης η προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω 
διαγωνισμού 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Βασίλειου ότι για την εκτέλεση των εργασιών απαιτούνται τα κάτωθι μέσα 
τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης στον χώρο που εκτελούνται οι 
εργασίες καθώς επίσης και μεταφορικό μέσο για την διακομιδή τους: 

- Χειροκίνητο χορτοκοπτικό – θαμνοκοπτικό μηχάνημα 

- Αυτοκινούμενο χορτοκοπτικό – θαμνοκοπτικό μηχάνημα 

- Όχημα μεταφοράς χόρτων κλαδιών και άλλων. 
Οποιοδήποτε άλλον εξοπλισμό, που απαιτείται για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση της 
εργασίας. Τα μηχανήματα αυτά θα έχουν την νόμιμη άδεια για την παροχή των υπόψη εργασιών. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Βασίλειου ότι διαθέτει βεβαίωση εγγραφής από το αντίστοιχο 
Επιμελητήριο 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αναστασιάδη Βασίλειου 

 Αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2017 με αρ.υποβολής:7608-1-3 και 
ημερομηνία 03-09-2018 

 Άδεια για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & 
Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Κεντρ.Μακεδονίας με 
αρ.πρ.:4032/10-08-2017 

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Email: vmanastasiadis@gmail.com  
 
Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε η επιχείρηση με 
την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» γίνεται δεκτή στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3.1.2, της διακήρυξης, αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά και 
μονογράφτηκε  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. .  
Η οικονομική προσφορά καταχωρήθηκε, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο 
οποίος έχει ως εξής: 
 

1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΤΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

mailto:vmanastasiadis@gmail.com
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

m
2
 €/m

2
 ΤΕΜ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

Ε.Ε.Λ.  ΚΙΛΚΙΣ 

1 

Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου. 
Βαφή των μεταλλικών στοιχείων της περίφραξης μονάδος. 10.230 0,12 4 4.910,40 

2 

Καθαρισμός χώρου και συντήρηση κυλιόμενων εσχαρώνΗuber στο Αντλιοστάσιο Εισόδου, καθώς και 
των αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ. Πλύσιμο 
δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον 
καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). 

160 0,20 12 384,00 

3 
Καθαρισμός και συντήρηση Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης (Εγκατεστημένων αντλιώνFlyght (από 
τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ). 10 0,125 12 15,00 

4 

Καθαρισμός και συντήρηση γέφυρας Λιποσυλλογής – Αμμοσυλλογής (Εγκατεστημένων αντλιών 
Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ), 
αλλαγή πολυπροπυλενικών τροχών κύλισης. Γρασαρίσματα,βαφή των μεταλλικών στοιχείων και 
εξοπλισμού  και της τοιχοποιίας αυτής. 

200 0,20 12 480,00 

5 

Καθαρισμός και συντήρηση στις δεξαμενές Αναερόβιας-Αερόβιας Επεξεργασίας (Εγκατεστημένων 
αναμικτήρων Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αναμικτήρων 
(τρίχες, πανιά κλπ), αλλαγή πολυπροπυλενικών ρολών ανόδου και καθόδου των μηχανημάτων. 
Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά.Bαφή των μεταλλικών 
στοιχείων  και της τοιχοποιίας αυτής. 

2130 0,22 12 5.623,20 

6 

Καθαρισμός και συντήρηση γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (Εγκατεστημένης αντλίας Flyght 
(από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσχοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ), αλλαγή 
πολυπροπυλενικών ρολών ανόδου και καθόδου των μηχανημάτων και του καναλιού συλλογής 
επιπλέουσας λυματολάσπης. Γρασαρίσματα. 

1320 0,22 12 3.484,80 

7 

Καθαρισμός και συντήρηση φίλτρων διύλισης Hydrotech από προσκολλώμενη λάσπη. Καθαρισμός 
και συντήρηση δεξαμενής, όπου είναι τοποθετημένα τα φίλτρα διύλισης, από διάφορα φερτά, λάσπη, 
τρίχες κλπ. Έλεγχος ιμάντων κίνησης, τυμπάνων φίλτρων διύλισης. Γρασαρίσματα. 

80 0,22 12 211,20 

8 
Καθαρισμός χώρου και συντήρηση του πιεστικού συγκροτήματος (Aντλίες Pedrollo, έλεγχος 
λειτουργίας) (σκούπισμα, ξαράχνιασμα κλπ). 22 0,125 12 33,00 

9 

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) και συντήρηση του φυγόκεντρου-Decanter 
(μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός και συντήρηση μηχανήματος παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος 
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των 
λυμάτων). Έλεγχος ιμάντων κίνησης τυμπάνων. 

190 0,22 12 501,60 

10 
Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ) και συντήρηση του Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό 
Ζεύγος). Γρασαρίσματα. 80 0,22 12 211,20 

11 

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) και συντήρηση της ΤαινιοφιλτόπρεσσαςEmo 
(μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός και συντήρηση μηχανήματος παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος 
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των 
λυμάτων). 

190 0,22 12 501,60 

12 

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ) υποδοχής βοθρολυμάτων, και συντήρηση των 
πέντε (5) μηχανημάτων παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi), (τρία (3) για την Λιποσυλλογή - 
Αμμοσυλλογή και δύο (2) για τα βοθρολύματα). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης 
πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και 
μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). 

187 0,22 12 493,68 

13 

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), και συντήρηση της UV ακτινοβολία (Οίκου 
Wedeco AG). Πλύσιμο δαπέδου και καναλιών όπου είναι τοποθετημένες οι δέκα πέντε λάμπες (15) της 
UV ακτινοβολίας, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον 
καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). 

162 0,22 12 427,68 

14 

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ και συντήρηση του συγκροτήματος Ηuber, 
διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm και άμμου, τωνβοθρολυμάτων στο 
Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων καθώς και του ίδιου του συγκροτήματος εσωτερικά. Γρασαρίσματα, 
ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος 
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των 
λυμάτων). 

112 0,22 12 295,68 

15 
 
 

Καθαρισμός χώρου Κτιρίου Διοίκησης, όπου είναι εγκατεστημένα τα Γραφεία, Χημείο πόσιμου νερού, 
Χημείο λυμάτων, τουαλέτες, μπάνια κλπ. (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, πλύσιμο και σφουγγάρισμα 
δαπέδου κλπ). 

172 0,22 12 454,08 

16 

Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με αναλώσιμα κυλιόμενων εσχαρών Ηuber, 
συστήματος καθαρισμού εσχαρισμάτωνβοθρολυμάτων (συγκρότημα Ηuber διαχωρισμού και 
εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm και άμμου), φίλτρων διύλισης Hydrotech, συγκροτήματος 
απολύμανσης μέσω UV ακτινοβολίας κλπ. 

Κατ αποκοπή 570 2 1.140,00 

Σύνολο για ΕΕΛ Κιλκίς 19.167,12 € 

Ε.Ε.Λ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ 

1 
Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου. Βαφή 
των μεταλλικών στοιχείων της περίφραξης της μονάδος. 2.250 0,13 4 1.170,00 

2 

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) Αντλιοστασίου Εισόδου καθώς και των 
αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Συντήρηση, πλύσιμο και καθαρισμός εσχαρόκαδου χονδρών 
εσχαρισμάτων>6mm, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον 
καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων). Γρασαρίσματα. 

10 0,23 12 27,60 

3 

Καθαρισμός και συντήρηση Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης (Εγκατεστημένων αντλιώνFlyght (από 
τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ). 61 0,23 12 168,36 

4 

Καθαρισμός και συντήρηση στη δεξαμενή Εξισορρόπησης (Αναερόβια - Αερόβια Επεξεργασία) 
(Εγκατεστημένος αναμικτήρας Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσχοινου συγκράτησης 
αναμικτήρα (τρίχες, πανιά κλπ). Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά. 

120 0,23 12 331,20 

ΑΔΑ: Ψ8ΠΠΟΛΚ8-ΨΙΗ
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5 

Καθαρισμός και συντήρηση γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (Εγκατεστημένης αντλίας Flyght (από 
τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσχοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ), αλλαγή 
πολυπροπυλενικών ρολών ανόδου και καθόδου των μηχανημάτων και του καναλιού συλλογής 
επιπλέουσας λυματολάσπης. Γρασαρίσματα. 

80 0,23 12 220,80 

6 
Καθαρισμός Βιοδίσκων από προσκολλώμενη λάσπη, διάφορα φερτά, τρίχες κλπ. Έλεγχος ρουλεμάν 
κίνησης τυμπάνων βιοδίσκων. Γρασαρίσματα. 267 0,23 12 736,92 

7 
Καθαρισμός χώρου (σκούπισμα, ξαράχνιασμα κλπ) και συντήρηση του πιεστικού συγκροτήματος (αντλίες 
Flyght). Γρασαρίσματα. 

6 0,23 12 16,56 

8 

-Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) και συντήρηση του Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό 
Ζεύγος). Γρασαρίσματα. 
 
-Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), και συντήρηση των δύο (2) μηχανημάτων 
παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού 
συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική 
απολύμανση των λυμάτων). 
 
-Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), και συντήρηση της ΤαινιοφιλτόπρεσσαςEmo 
(μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός και συντήρηση μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. 
Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού 
(προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων) 
 
-Καθαρισμός χώρου Κτιρίου Διοίκησης όπου είναι εγκατεστημένα τα Γραφεία, Χημείο λυμάτων, 
τουαλέτες, μπάνια κλπ (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, πλύσιμο και σφουγγάρισμα δαπέδου κλπ) 
 
-Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) και συντήρηση του συγκροτήματος Ηuber, 
διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm και άμμου τωνλυμάτων καθώς και του ίδιου του 
συγκροτήματος εσωτερικά. Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος 
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των 
λυμάτων). 

338 0,23 12 932,88 

9 

Καθαρισμός από λάσπη, φύλλα, και άλλα φερτά στην επιφάνεια του λαβυρίνθου χλωρίωσης, 
μικροβιολογικής απολύμανσης και εξόδου του υπερκάθαρου νερού και συντήρηση του υπάρχοντος 
εξοπλισμού. 

160 0,23 12 441,60 

1
0 

Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με αναλώσιμα συστήματος καθαρισμού 
εσχαρισμάτων λυμάτων (συγκρότημα Ηuber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων>6mm 
και άμμου), βιοδίσκωνκλπ. 

Κατ αποκοπή 380 2 760,00 

Σύνολο για ΕΕΛ Καστανιών 4.805,92 € 

 
Ε.Ε.Λ.  ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ 

1 Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου 1.230 0,12 4 590,40 

2 

Καθαρισμός χώρου στο Αντλιοστάσιο Εισόδου (Εγκατεστημένων αντλιών Caprari (από τρίχες, πανιά, 
λάσπες κλπ), αλυσίδων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ) και συντήρηση αυτών. Πλύσιμο και 
καθαρισμός σταθερής εσχάρας από φερτά αντικείμενα (πανιά, σίδερα, ξύλα, κλπ) >6mm καθώς και του 
δαπέδου. Γρασαρίσματα. 

30 0,23 12 82,80 

3 

Καθαρισμός περιστρεφόμενου τυμπάνου από φερτά αντικείμενα (πανιά, σίδερα, ξύλα, κλπ) >3mm, έλεγχος 
λειτουργίας και συντήρηση αυτού. Γρασαρίσματα. 1 0,125 12 1,5 

4 
Καθαρισμός από καθιζάνουσα λάσπη εισόδου λαβυρινθοειδούς διατομής και συντήρηση του υπάρχοντος 
εξοπλισμού. 2 0,125 12 3,00 

5 

Καθαρισμός στη δεξαμενή Εξισορρόπησης (Αναερόβια Επεξεργασία) (Εγκατεστημένος αναμικτήρας 
Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινου συγκράτησης αναμικτήρα (τρίχες, πανιά κλπ) και 
συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Καθαρισμός δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα 
φερτά. 

20 0,23 12 55,20 

6 
Καθαρισμός στην δεξαμενή αερισμού περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά και συντήρηση του 
υπάρχοντος εξοπλισμού. 75 0,23 12 207,00 

7 
Καθαρισμός δεξαμενής Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (Εγκατεστημένων αντλιών ανακυκλοφορίας Caprari 
(από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ) και 
συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. 

10 0,125 12 15,00 

8 

Καθαρισμός από λάσπη, φύλλα, και άλλα φερτά στην επιφάνεια του λαβυρίνθου χλωρίωσης, 
μικροβιολογικής απολύμανσης και εξόδου του υπερκάθαρου νερού και συντήρηση του υπάρχοντος 
εξοπλισμού. 

10 0,125 12 15,00 

9 
Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), και συντήρηση των δύο (2) μηχανημάτων 
παραγωγής αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο δαπέδου. 16 0,125 12 24,00 

1
0 

Καθαρισμός κλινών ξήρανσης καθώς και κρουνών εξαγωγής προς τις κλίνες ξήρανσης μέσω αντλιών της 
καθιζάνουσας λάσπης και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. 60 0,23 12 165,60 

Σύνολο για ΕΕΛ Κρηστώνης 1.159,50 € 

Ε.Ε.Λ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ 

1 

Καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση δύο (2) εγκατεστημένων Αντλιών μεταφοράς λυμάτων στις 
κλίνες Α’βάθμιας  διύλισης. Έλεγχος λειτουργίας των φλοτέρ. Καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας και 
συντήρηση αντλιών απομάκρυνσης λάσπης από την προκαθίζηση στην κλίνη ξήρανσης. (καθίζηση 
λάσπης) (μία (1) για κάθε δεξαμενή). 

Πέντε (5) 
Αντλίες 

12 12 720,00 

2 

Απομάκρυνση λάσπης, από τις (3) δεξαμενές προκαθίζησης (καθίζηση Α’ βάθμιας λάσπης) στην αντίστοιχη 
κλίνη ξήρανσης – απομάκρυνσης λάσπης, με την χρήση τριών (3) υπαρχόντων εγκατεστημένων αντλιών 
(μία για κάθε δεξαμενή) και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. 

Κατ αποκοπή 570 2 1.140,00 

3 

Έλεγχος ροής λυμάτων στις δύο (2) κλίνες Α’ βάθμιας διύλισης (Α’ βάθμιος καθαρισμός διαμέσου 
διαφόρων στρωμάτων αδρανών υλικών (χαλίκια, ενεργός άνθρακας, ενεργός σίδηρος, κ.α.), με την χρήση 
δύο (2) υπαρχόντων εγκατεστημένων αντλιών και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Καθαρισμός 
των οπών και του τερματικού των αγωγών μεταφοράς και έγχυσης των λυμάτων στις κλίνες Α’ βάθμιας 
διύλισης (καθιζάνουσα λάσπη εντός του αγωγού). 

1175 0,22 12 3.102,00 
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4 

Έλεγχος Έλεγχος ροής λυμάτων στις Β’ βάθμιας διύλισης (Β’ βάθμιος καθαρισμός διαμέσου διαφόρων 
στρωμάτων αδρανών υλικών (χαλίκια, ενεργός άνθρακας, ενεργός σίδηρος, κ.α.), με την χρήση δύο (2) 
υπαρχόντων εγκατεστημένων αντλιών και συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. Καθαρισμός των οπών 
και του τερματικού των αγωγών μεταφοράς και έγχυσης των λυμάτων στις κλίνες Β’ βάθμιας διύλισης 
(καθιζάνουσα λάσπη εντός του αγωγού). 

850 0,22 12 2.244,00 

5 
Κόψιμο καλαμιών που είναι τοποθετημένα στις δύο (2) Α’ βάθμιες κλίνες διύλισης, την μία (1) Β’ βάθμια 
κλίνη διύλισης (αποτελούμενη από δύο (2) επιμέρους κλίνες διύλισης). 

2025 1,4 2 5.670,00 

6 
Καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών αντικειμένων (ξύλα, πέτρες, χαρτιά, λάσπη κλπ.), της δεξαμενής 
προκαθίζησης, πού έρχονται από τον καταθλιπτικό αγωγό Οικισμού Δροσάτου Δ.Ε. Δοϊράνης και 
συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού. 

40 4 12 1.920,00 

7 
Καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών αντικειμένων (ξύλα, πέτρες, χαρτιά, λάσπη κλπ.), στο περιστροφικό 
τύμπανο (διατομή ανοξείδωτων ελασμάτων 3mm), για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του και 
συντήρηση αυτού. Γρασαρίσματα. 

1 0,125 12 1,5 

8 

Καθαρισμός δεξαμενής, φρεατίων, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση των δύο (2) εγκατεστημένων 
αντλιών ενδιάμεσου Αντλιοστασίου  μεταφοράς λυμάτων στις κλίνες Β’ βάθμιας διύλισης. Έλεγχος 
λειτουργίας των φλοτέρ. 

33 4 12 1.584,00 

9 
Καθαρισμός, έλεγχος ροής και συντήρηση δεξαμενής του υπερκάθαρου νερού προς τον αποδέκτη ή την 
λίμνη ωραιοποίησης. 20 3 12 720,00 

1
0 

Κόψιμο καλαμιών που είναι τοποθετημένα στην κλίνη ξήρανσης προκαθίζησης. 
70 0,75 2 105,00 

Σύνολο για ΕΕΛ Δροσάτου      17.206,50 € 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 42.339,04 €  

Φ.Π.Α. 24 % 10.161,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ + Φ.Π.Α. 24 % 52.500,40 € 

 
Κατόπιν η Ε.Δ. έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου, το δικαίωμα συμμετοχής του στο διαγωνισμό 
(σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1.2 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 2.4.3 της παρούσας, 
με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της παρούσας. Τέλος έλεγξε το 
παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 άρθρα 95 και 98.  

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»  τηρεί τις 
τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών και επομένως γίνεται δεκτή στον διαγωνισμό. 

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η επιχείρηση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» συνολική οικονομική 
προσφορά 42.339,04 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2018. 

 
Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της δημοπρασίας και 
υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 τους όρους της διακήρυξης με ΑΔΑΜ_ 18PROC003595174 

την προσφορά που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
 την υπ’ αριθ. 157 με ΑΔΑ:ΨΟΧΨΟΛΚ8-ΙΦΒ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη βεβαίωση του 

Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 
 τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17 

 
 
 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα  
 

 Το  πρακτικό διενέργειας της Ε.Δ. συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες 
Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κτιριακών Εγκαταστάσεων Και Περιβάλλοντος Χώρου ΕΕΛ 
Δήμου Κιλκίς» προϋπολογισμού 49.112,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

 Την επικύρωση του πρακτικού διενέργειας και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 
υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Κτιριακών Εγκαταστάσεων και 
Περιβάλλοντος Χώρου Ε.Ε.Λ. Δήμου Κιλκίς», προϋπολογισμού 49.112,00 € χωρίς ΦΠΑ, με  Κ.Α.Ε: 
61.93.21 (ΣΥΝΤ.ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
Ε.Ε.Λ.) στην εταιρεία με την επωνυμία :«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με Α.Φ.Μ.: 072324900  
Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, με έδρα Ακροποταμιά Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, με συνολική οικονομική προσφορά 42.339,04 € 
(χωρίς ΦΠΑ 24%). 
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 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τις  
πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.93.21 (ΣΥΝΤ.ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ε.Ε.Λ.) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του  
οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 
 

 Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20-309/18-09-2018. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 

Σισμανίδης Δημήτριος 
Δήμαρχος Κιλκίς 
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