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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  18/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/08/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 03/08/2018 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι(6) 

 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
6) Κυριακίδης Χριστόφορος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
 
ΘΕΜΑ 5ο- Απόφαση 18-261/07-08-2018. 
 
Έγκριση Μελέτης, έγκριση δαπάνης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΠΗΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ» Κ.Α. 11.02.02.32 Προϋπολογισμός 19.647,05 € 
(πλέον Φ.Π.Α.). 

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, Ηλία 
Αβραμίδη ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  

Είναι απαραίτητη η επανακαλλιέργεια σε υφιστάμενες πηγές – υδρομαστεύσεις με δεξαμενές 

αποθήκευσης νερού των οικισμών της Δ.Ε. Κρουσσίων οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες για το 
πόσιμο νερό αρκετών τοπικών οικισμών. (όπως αναλυτικών περιγράφεται στην τεχνική έκθεση 
που ακολουθεί). 

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα – εξοπλισμό, ούτε την εμπειρία και το 

προσωπικό για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου  και πρέπει να ανατεθεί  σε 
εργολήπτη που διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα και την απαραίτητη εμπειρία. 

Οι οικισμοί που υδροδοτούνται από πηγές είναι: Το παρόχθιο, το Μελισσουργειό η 

Ποντοκερασιά η Κοκκινιά και το Αναβρυτό. 

Επισημαίνεται ότι η προηγούμενη καλλιέργεια πηγών έγινε πριν 12 έτη. 
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Σύμφωνα με την μελέτη της Τ.Υ. για το έργο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ» 
(Αρ. μελ. 26/2018), η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.647,05 

ευρώ( πλέον ΦΠΑ) και επειδή δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μπορεί το 
Δ.Σ. να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική 
Έκθεση που έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚH  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 

1.ΘΕΜΑ: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ  Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ» 

 

2.ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:.   

Στον ορεινό όγκο της Δ.Ε. Κρουσσίων του Δήμου Κιλκίς, υπάρχουν υφιστάμενες πηγές – 

υδρομαστεύσεις με δεξαμενές αποθήκευσης νερού, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες για το πόσιμο 
νερό αρκετών τοπικών οικισμών της εν λόγω Δ.Ε. 

Πολλές γεωτρήσεις έπαψαν να λειτουργούν γιατί μειώθηκε η  υπόγεια υδροφορία.  

Το έργο περιλαμβάνει την επανα-καλλιέργεια των πηγών στην περιοχή Δ.Ε Κρουσσίων, επειδή 

περισσότερες πηγές υδροληψίας είχαν διανοιχθεί πριν από 12 τουλάχιστον χρόνια και  μετά από 

τόσο χρονικό διάστημα πρέπει να απομακρυνθούν τα φερτά και οργανικά υλικά και να 

αντικατασταθούν τα διαβαθμισμένα κοκκώδη υλικά για να ξεβουλώσουν από τα αργιλικά ιζήματα 
που φράζουν την υδροφορία των πηγών.  

Οι εργασίες που απαιτούνται περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης που ακολουθεί. 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: H δαπάνη για το έργο προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.647,05   Ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Κιλκίς.   

A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜ. 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
χανδάκων αρδευτικού 
δικτ΄υου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός 
κατοικημένων περιοχών Σε 
κάθε είδος εδάφη ,εκτός από 
βραχώδη 

ΥΔΡ 
3.15.01 

ΥΔΡ 6065: 100% m3 500,00 1,24 620,00 

2 

Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου 

ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069: 100% m3 214,68 14,45 3.102,05 

3 
Χειρόθετη Λιθοπλήρωση  

ΟΔΟ Β-5 
ΟΔΟ-2251: 

100% 
m3 250,00 17,50 4.375,00 

4 Απομάκρυνση φυτικής γης 
ΑΡΘΡΟ 

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤ
ΟΣ 1 

ΟΔΟ-1610: 
100% 

m3 50,00 1,00 50,00 

5 

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος 
χώρου,  διάνοιξη 
υφιστάμενων οδών 
πρόσβασης κτλ 

ΑΡΘΡΟ 
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤ

ΟΣ 2 
  κα 10 250,00 2.500,00 

6 
Tσιμεντοσωλήνες διάτρητοι 
στραγγιστηρίων, εσωτερικής 
διαμέτρου 600 mm 

12.03.04 ΟΔΟ2864: 100% m 125,00 72,00 9.000,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
     

19.647,05    

 ΦΠΑ 24%  
       

4.715,29    

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
     

24.362,35€    
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5. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Σχετικό CPV:  45262220-9 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΆΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΥΔΑΤΟΣ) 

 

 

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες δικές σας ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη 

δαπάνη 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  
 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, 

 την υπ’ αριθμό 156/02-08-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης (ΕΑΔ) με ΑΔΑ_ ΩΧ3ΙΟΛΚ8-

ΔΨΒ, και τη  βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη 

διαθέσιμου    ποσού.   

 τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης  

 την ανωτέρω εισήγηση 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση  &  Μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ. υπηρεσία της 

Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έργο «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ» , Αρ. μελ. 

26/2018), Προϋπολογισμού  19.647,05 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 

 Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ» σε τρίτο, με 

προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, (σύμφωνα με το άρθρο 120 του νόμου 

4412/2016 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» § 3 και του άρθρου 328 του Ν.4412).  

 
 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 24.362,35 € σε βάρος του Κ.Α. 11.02.02.32 

(ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ)  και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του 

προϋπολογισμού του έτους 2018. 
 

 Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα 
βαρύνει τις  πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.02.02.32 (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ 
Δ.Ε.ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ)  και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, 

όπου προβλέφθηκαν σχετικές δαπάνες. 
 

 Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-261/07-08-2018. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

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

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 

 

Αναστασιάδου Ελένη  
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