
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

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 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  6/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 20/04/2017 Ημέπα: Πέκπηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 13/04/2017 
 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι (6) 
 

1. Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2. Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3. Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

4. Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
5. Καξακπίδεο Βαζίιεηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο 

6. ηδεξόπνπινο Παλαγηώηεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

 νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 10-152/20-06-2017 
 
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος με ηίηλο: «ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΦΡΕΑΣΙΟΤ Κ05 ΣΑΤΡΟΥΩΡΙΟΤ» πποϋπολογιζμού: 28.650,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. 
 
Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΤΣΕΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Αβξακίδε Ηιία, Υεκηθό Μεραληθό, ΓΓ ηεο 
επηρείξεζεο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΦΡΔΑΣΙΟΤ Κ05 ΣΑΤΡΟΥΩΡΙΟΤ», πξνϋπνινγηζκνύ: 
28.650,00€ πιένλ Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζεπνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παπούζα μελέηη ζςνηάσθηκε πποκειμένος να εκηελεζθεί επιδιόπθωζη ηηρ ςδπαςλικήρ εγκαηάζηαζηρ 

ζηο κενηπικό θπεάηιο Κ05 και Κ45 καθώρ  και ανηικαηάζηαζη ηων σαλαζμένων εξαπηημάηων και ζςζκεςών 

δικηύος. 

 

α. Θέζη έργοσ 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


Το έπγο θα εκηελεζθεί ζηο κενηπικό θπεάηιο ύδπεςζηρ  Κ05 πος βπίζκεηαι ζηον οικιζμό Σηαςποσωπίος 

και ζηο θπεάηιο Κ45 πος βπίζκεηαι ζηην διαζηαύπωζη Καζηανιέρ – Π. Γςναικοκάζηποςεπι ηηρ επαπσιακήρ 

οδού Κιλκίρ Πολύκαζηπο. 

 

β. Περιγραθή θσζικού ανηικειμένοσ  

Αποξήλωζη διαβπωμένων σαλςβδοζωλήνων, εξαπηημάηων και σαλαζμένων ζςζκεςών δικηύος, και 

ανηίζηοισα ππομήθεια και επγαζία ηοποθέηηζηρ καινούπγιων ζωληνώζεων, εξαπηημάηων,  ζςζκεςών 

δικηύος, με όλα ηα απαιηούμενα ζηηπίγμαηα για ηην αγκύπωζη ζηο δάπεδο ηος θπεαηίος.  

Σςμπεπιλαμβάνονηαι πάζηρ θύζεωρ ςλικά και μικποςλικάπος θα σπηζιμοποιηθούν, καθώρ και πύθμιζη ηων 

ζςζκεςών δικηύος. 

 

γ. Προϋπολογιζμός 

Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων 28.650,00€ (Πλέον Φ.Π.Α.) και θα 

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

11.02.02.23).  

 

δ. Άλλα ζηοιτεία 

Σσεηικό CPV: 45248000-7 (Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ ςδπαςλικών-μησανολογικών καηαζκεςών) 
 

 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ.Αβξακίδε Ηιία. 
 

 Σελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΦΡΕΑΣΙΟΤ Κ05 ΣΑΤΡΟΥΩΡΙΟΤ», κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ,ζύκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Μ18/2017 πνπ 
ζπληάρζεθε από ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 
 Σηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε  ηίηιν : 

«ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΦΡΔΑΣΙΟΤ Κ05 ΣΑΤΡΟΥΩΡΙΟΤ»(Δπηζπλάπηεηαη 

θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο). 
 

 Γεζκεύεη πίζησζε  28.650,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.11.02.02.23 (ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΦΡΕΑΣΙΟΤ «Κ05» ΣΑΤΡΟΥΩΡΙΟΤ) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2017. 

 



 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξόεδξν ηνπ Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 11.02.02.23(ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΦΡΕΑΣΙΟΤ «Κ05» ΣΑΤΡΟΥΩΡΙΟΤ), ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 10-152/20-06-2017. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

 

Αναζηαζιάδος Ελένη  
Απσιηέκηων Μησανικόρ 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 

 

 

 

 


