
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο πρακηικό ηης με αριθμό 24/2018 σνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού  σμβοσλίοσ 

ηης Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Κιλκίς. 

 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 08/11/2018 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 02/11/2018 
 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα πένηε(5) 
 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 10ο - ΑΠΟΦΑΗ 24-360/08-11-2018 
 
Έγκριζη Μελέηης, ηρόποσ εκηέλεζης και έγκριζη δαπάνης ηης προμήθειας  με ηίηλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΤΛΙΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ 
ΜΕΛΙΟΤΡΓΕΙΟΤ» Προϋπολογιζμού: 328,50€ (πλέον ΦΠΑ). 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΕΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Δηεπζπληή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο 

θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΤΛΙΝΔΡΟΤ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ ΜΕΛΙΟΤΡΓΕΙΟΤ» Πξνϋπνινγηζκνύ: 328,50€ (πιένλ ΦΠΑ). 

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο βαλώλ, από ειεθηξηθό ζε πλεπκαηηθό.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη όηη:«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη 

αξία ηηρ ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ να 

απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 
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3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή ζηο 

ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 

α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 

γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 

δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο, ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΤΛΙΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ 
ΦΙΛΣΡΑ ΜΕΛΙΟΤΡΓΕΙΟΤ» Πξνϋπνινγηζκνύ: 328,50€ (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΤΛΙΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ ΜΕΛΙΟΤΡΓΕΙΟΤ 

1. ΚΟΠΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ηα θίιηξα απνζηδήξωζεο ηνπ νηθηζκνύ Μειηζζνπξγεηνύ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ειεθηξηθόο θύιηλδξνο κε έκβνιν γηα ην απηόκαην 
αλνηγνθιείζηκν ηωλ βαλώλ πεηαινύδαο ηεο αληίζηξνθεο πιύζεο ηνπ θίιηξνπ. Ο ελ ιόγω ειεθηξηθόο θύιηλδξνο έρεη θαηαζηξαθεί. Ο 
ειεθηξηθόο θύιηλδξνο έρεη ρξόλν ιεηηνπξγίαο κεγαιύηεξν από 25 ρξόληα, έρεη πξνέιεπζε από Διβεηία  θαη  δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 
πξνκήζεηαο ίδηνπ ειεθηξηθνύ θπιίλδξνπ ζηελ Διιεληθή  αγνξά. Με ην παξόλ πξωηνγελέο ζύζηεκα θνζηνινγείηαη ε πξνκήζεηα  
πλεπκαηηθνύ θπιίλδξνπ θαζώο θαη ηωλ απαξαίηεηωλ  εμαξηεκάηωλ αέξα γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ 
αλνηγνθιεηζίκαηνο βαλώλ, από ειεθηξηθό ζε πλεπκαηηθό. 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α Δίδνο Τιηθνύ Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζόη. Σηκ. 
Μνλαδ. 

Γαπάλε 

1 Πλεπκαηηθόο θύιηλδξνο δηπιήο ελέξγεηαο δηακέηξνπ Φ63,κε  
έκβνιν αέξνο,  κε εζωηεξηθό  ακνξηηζέξ θαη πξνο ηηο δύν 
θαηεπζύλζεηο,  κε νπέο ηξνθνδνζίαο αέξα ¼’’, δηαδξνκήο 
εκβόινπ 200mm, θαη κήθνο θιεηζηήο κπνπθάιαο πεξίπνπ 
από 39 έωο 40cm. ωιήλαο από αλνδηωκέλν θαη 
θαιηκπξαξηζκέλν αινπκίλην, έκβνιν από ρξωκηνκέλν 
αηζάιη, πηζηόλη από αινπκίλην κε δύν ηζηκνύρεο θαη νδεγό. 
Οη ηζηκνύρεο ζα είλαη NBR πίεζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 10 bar. 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο από -10 έωο 70 βαζκνύο C. 
Γύλακε 1800Ν ζηα 6 bar. 

ηεκ 1 90,00 90,00 

2 Φηιηξνξπζκηζηήο θαη ιηπαληήξαο αέξα κε ζπεηξώκαηα 
G1/4΄΄.Σν θίιηξν  ζα πεξηιακβάλεη δηαρωξηζηή θαη ζα 
θαζαξίδεη ηνλ πεπηεζκέλν αέξα από ιάδη, ζπκππθλώκαηα θαη 
ζωκαηίδηα. Ο ιηπαληήξαο ζα πξνζζέηεη ηελ πνζόηεηα 
ιηπαληηθνύ πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο ζηνλ θαζαξό αέξα. ηελ 
ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ην καλόκεηξν. 

ηεκ 1 65,00 65,00 

3 Βαιβίδα αέξνο ηξηνδηθή, δύν ζέζεωλ κε κηα εληνιή θαη 
επηζηξνθή κε ειαηήξην. Πελίν 12 V AC. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλεηε ην πελίν θαη ην θίο. Οπή ζύλδεζεο 1/8΄΄. 

ηεκ 2 40,00 80,00 

4 Πιαζηηθό  ζωιελάθη αέξνο δηαηνκήο 4/6mm, κε πίεζε 
ιεηηνπξγίαο έωο 12 bar. 

κέηξν 50,00 0,90 45,00 

5 Ραθόξ απηόκαην ίζην κε αξζεληθό είηε ζπιεθό ζπείξωκα 
1/8΄΄, θαηάιιειν γηα πιαζηηθό  ζωιελάθη 4/6mm. 

ηεκ 15 1,50 22,50 

6 Σάθ ξαθόξ απηόκαην κε έλα  αξζεληθό είηε ζειπθό ζπείξωκα 
1/8΄΄, θαη δύν νπέο θαηάιιειεο γηα  πιαζηηθό ζωιελάθη 
4/6mm. 

ηεκ 4 2,00 8,00 

7 πζηνιηθό από αξζεληθό  ζπείξωκα ¼΄΄ ζε  ζπιεθό 1/8΄΄ 
αξζεληθό  

ηεκ 6 3,00 18,00 

   ύλνιν : 328,50 

   ΦΠΑ 24 % : 78,84 

   Άζξνηζκα : 407,34 

3. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 Η ηνπνζέηεζε ηωλ πιηθώλ ζα γίλεη από ην ζπλεξγείν ηεο ΓΔΤΑΚ. 
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 ρεηηθό CPV:     42121100-4 (πδξαπιηθνί ή πλεπκαηηθνί θύιηλδξνη) 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412/2016, 

 ηελ ππ’ αξηζκό ΕΑΔ_197/07-11-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΔΑ_ Ψ3ΡΡΟΛΚ8-

ΙΝ5, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
Αποθάζιζε ομόθωνα και 

 

 Εγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Εγθξίλεη  σο ηξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα  πλεπκαηηθνύ 

θπιίλδξνπ θαη εμαξηεκάησλ γηα θίιηξα Μειηζζνπξγεηνύ» ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο κνλνκεινύο νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

 Εμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Δηεπζπληή ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Εγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 407,34€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο. 

 

 Εγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  

Επηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 25.05.08 (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΩΙΜΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ψεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-360/08-11-2018. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
 

Ο Πξόεδξνο Δ.. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 

 
Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Δήκαξρνο Κηιθίο  
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