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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκφ  19/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 18/11/2017 Ημέρα: Σξίηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 08/11/2017 

 
Δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
4) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξφζσπνο Δεκνηψλ, Μέινο 

5) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Εθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

1) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
2) νθία Μαπξνπνχινπ, Εθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 
 
ΘΕΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΗ 19-297/14-11-2017. 
 
Έγκριζη μελέηης ηεστών δημοπράηηζης ηοσ έργοσ με ηίηλο «ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ».  

Η  Πξφεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΕΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θ. Παξαγηφ Ισάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Δ.. ηνληξφπν εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΕΙ 

ΔΙΚΣΤΩΝ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παπούζα μελέηη ζςνηάσθηκε πποκειμένος να καλςθηεί η ανάγκη επιζκεςήρ - ζςνηήπηζηρ ηυν δικηύυν 

ύδπεςζηρ ηηρ Δ.Ε. Κιλκίρ. 

 α. Θέζη έργοσ  

Η επιζκεςή - ζςνηήπηζη- ανηικαηάζηαζη  ηυν δικηύυν ύδπεςζηρ αθοπά ηον Δήμο  Κιλκίρ. 

β. Περιγραθή θσζικού ανηικειμένοσ  

Με ηο έπγο πποβλέπεηαι η αποκαηάζηαζη διαπποών ζηο δίκηςο ύδπεςζηρ για κάθε διάμεηπο αγυγού και 

κάθε ςλικό, επίζηρ πποβλέπεηαι η ανηικαηάζηαζη δικηύυν ύδπεςζηρ λόγυ ζςσνών βλαβών ζε διαμέηποςρ πος 

αναθέπονηαι ζηην ζσεηική μελέηη,  η καηαζκεςή νέυν παποσών ηπιηεύονηορ δικηύος καθώρ και επεμβάζειρ ζηα 

σςηοζιδηπά ςδπαςλικά εξαπηήμαηα. Με ηα παπαπάνυ καλύπηεηαι η απσή ηηρ επιηελεζηικόηηηαρ ηος έπγος 
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καθώρ καλύπηεηαι ζηο ζύνολο ηυν επεμβάζευν ζε δίκηςα ύδπεςζηρ. Το έπγο αθοπά ηο ζύνολο ηος Δήμος 

Κιλκίρ. 

 γ. Προϋπολογιζμός 

Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν  1.000.000,00 € (Πλέον Φ.Π.Α.) και θα 

καλςθθεί από ίδιοςρ πόποςρ ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ (Επιβάπςνζη 

πποϋπολογιζμού έηοςρ 2017 ζηοςρ κυδικούρ 11.02.02.13, 11.02.02.14, 11.02.02.15, 11.02.02.16, 

11.02.02.17 ποζού 70.000,00€ και ππόβλετηρ επιβάπςνζηρ πποϋπολογιζμού έηοςρ 2018 ποζού 

465.000,00€ και πποϋπολογιζμού έηοςρ 2019 ποζού 465.000,00 €).  

 
δ. Άλλα ζηοιτεία 

Σσεηικό CPV: 71631430-3 (Υπηπεζίερ ελέγσος διαπποήρ), 45231300-8 (Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ για 

αγυγούρ ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ) 

 

Παξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθέληνο έξγνπ. 

 
 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

To ζέκα αλαβάιιεηαη επεηδή πξέπεη λα πξνεγεζεί ε έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 
2018 . 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 19-297/14-11-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Η Πξφεδξνο ηνπ Δ.. 

ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 

 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  

Αρτιηέκηων Μητανικός 

Δεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο 

 
 


