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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ο σιλιόμεηπο Κιλκίρ Ξηπόβπςζη, 61100 Κιλκίρ 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  15/2018 

Σης με αριθμό 15/2018 ΕΚΣΑΚΣΗ σνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ 

ηο Κιλκίρ και ζηην αίθοςζα ςμβοςλίων ηηρ ΔΕΤΑ Κιλκίρ, ζήμεπα ζηιρ 10 Ιοσλίοσ 2018 και 
ώρα: 12:00 μ.μ., ημέρα Σρίηη, ζςνήλθε ζε ςνεδπίαζη ηο Δ.. ηηρ ΔΕΤΑ Κιλκίρ, ύζηεπα από 

ηην με απιθμό   2250/10-07-2018, έγγπαθη ππόζκληζη ηος πποέδπος ηηρ ΔΕΤΑ Κιλκίρ, πος 
έσει δοθεί ζε κάθε μέλορ ηος Δ.. ζύμθωνα με ηο άπθπο 4 παπάγπαθορ 2 ηος Ν.1069/1980 

«πεπί κινήηπων δια ηην ίδπςζη Επισειπήζεων Τδπεύζεωρ και Αποσεηεύζεωρ», όπωρ 
ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηέζζερα 
(4) 
 

1) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
2) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
3) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

5) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
7) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 15-238/10-7-2018 
 

Έγκριζη Μελέηης, ηρόποσ εκηέλεζης και έγκριζη δαπάνης ηης προμήθειας  με ηίηλο: «Επείγοσζα 
προμήθεια ζωλήνων ύδρεσζης Θεοδόζια» , προϋπολογιζμού 5.322,00 (προ ΦΠΑ).  

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο  ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη αλέθεξε όηη ζηελ πεξηνρή ησλ Θενδνζίσλ νη 
δύν ελεξγέο γεσηξήζεηο κε νλνκαζίεο:  Αξηζηείδε - θεξάζηα θαη Βνπλό παξνρήο 25 θαη 10  m3 /h έπαςαλ λα 
ιεηηνπξγνύλ ε κελ πξώηνπ ιόγσ πηζαλήο δηάβξσζεο ησλ ζσιήλσλ ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη 
θακέλνπ αληιεηηθνύ θαη ε δεύηεξε ιόγσ θακέλνπ θαη απηή αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Σα δύν αληιεηηθά 
πηζαλόλ λα θάεθαλ ιόγσ ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ (θεξαπλνί) πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ πεξηνρή 
ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. Σαπηόρξνλα ε ππεξεζία πξνζπάζεζε λα ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηελ πδξνδόηεζε ηνπ 
νηθηζκνύ από ηελ θαιιηέξγεηα πεγώλ πνπ έγηλε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ιόγσ ηνπ όηη ν 
θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ηεο   θαιιηέξγεηαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε από ηελ ηόηε θνηλόηεηα, δηέξρεηαη από 
αγξνύο, θαηαζηξάθεθε ζε κήθνο 150 κέηξσλ από ηνπο αγξόηεο ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε 
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αγξνηηθώλ εξγαζηώλ. Λόγσ ηεο άκεζεο αλάγθεο πδξνδόηεζεο ηνπ νηθηζκνύ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί 
άκεζα ην θαηεζηξακκέλν ηκήκα ηνπ αγσγνύ. 

ηε ζπλερεία έιαβε ην ιόγν ν  Παξαγηόο Ισάλλεο ν νπνίνο αλάθεξε όηη ιόγσ ηνπ όηη κπνξεί άκεζα εληόο 
ηξηώλ εκεξώλ λα απνθαηαζηαζεί ε γεώηξεζε ηνπ «Βνπλνύ» παξνρήο 10 m3 /h ελώ γηα ηελ  παξαγσγηθή 
γεώηξεζε πνπ θαιύπηεη ηελ Σ.Κ. δελ είλαη γλσζηό αθόκε ην πξόβιεκα όπσο αλέθεξε θαη ν Αληηπξόεδξνο 
θαη επνκέλσο ιόγσ ηνπ όηη δελ είλαη γλσζηή ε απαηηνύκελε παξέκβαζε. Δπνκέλσο ε άκεζε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ αγσγνύ ζε κήθνο 150 κέηξσλ κε αγσγό δηακέηξνπ Φ160 θαη θιάζεσο 20 αηκνζθαηξώλ 
είλαη ε κόλε εθηθηή γξήγνξε ιύζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό ζπληάρζεθε 
πξσηνγελέο αίηεκα πνπ έρεη σο εμήο: 

 

 

 ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
 

 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΕΠΕΙΓΟΤΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΩΛΗΝΩΝ  ΤΔΡΕΤΗ ΘΕΟΔΟΙΑ 

 

2.ΚΟΠΟ& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:.  Ο αγσγόο ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο, δηακέηξνπ 160 

ρηιηνζηώλ θαη πίεζεο 20 atm.  Αληηθαηάζηαζε δηθηύνπ. 

 

3.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 

5.322,00 Εσρώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

ΎδξεπζεοΑπνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ 

σιήλαο 

πνιπαηζπιελίνπ Φ 

160, 20 atm, 3 γεληάο 

150 κέηξα 32,00 4.800,00 € 

Λαηκνί πνιπαηζπιελίνπ 

Φ 160, 20 atm 

6 ηεκάρηα 34,00 204,00 € 

Φιάληδεο ηόξλνπ Φ 

160, 20 atm 

6 ηεκάρηα 20,00 120,00 € 

Ηιεθηξνκνύθεο Φ 

160, 20 atm 

6 ηεκάρηα 33,00 198,00 € 

  ΤΝΟΛΟ 5.322,00 

  Φ.Π.Α. 24% 1277,28 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 6599,28 

 
 

4. ΆΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: ρεηηθό CPV: 44161200-8 (σιήλεο ύδξεπζεο) 
 
 
 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
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Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

 
Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 Δζχεται τθν ειςιγθςθ του Αντιπροζδρου και   του Διευκυντι Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 
 

 Σθν Σεχνικι Ζκκεςθ που ςυντάχκθκε από τθν Σ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 
 

Σθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ βάςει των άρκρων 326 & 328 του Ν. 

4412/2016, ςτα οποία προβλζπονται ότι για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτοντεσ φορείσ μποροφν να 

προςφεφγουν εκτόσ από τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 263 και ςτισ διαδικαςίεσ του ςυνοπτικοφ 

διαγωνιςμοφ και τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 327 και 328, κακϊσ επίςθσ και ότι θ 

απευκείασ ανάκεςθ διενεργείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του ανακζτοντοσ φορζα, χωρίσ να απαιτείται θ 

ςυγκρότθςθ γνωμοδοτικοφ ςυλλογικοφ οργάνου για το ςκοπό αυτό.  

 

Εγκρίνει και δεςμεφει πίςτωςθ ποςοφ 5.322,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 11.02.02.16 (ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΘ 

ΑΝΣΙΜ.ΛΕΙΨΤΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/Θ ΤΔΡ/Θ Δ.Ε. ΚΡΟΤΙΩΝ (ΤΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 

2018. 

 

 Θ χρθματοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ  κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τθν  πίςτωςθ 
του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.16 (ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΘ ΑΝΣΙΜ.ΛΕΙΨΤΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/Θ ΤΔΡ/Θ 
Δ.Ε. ΚΡΟΤΙΩΝ (ΤΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ) του οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τθν ςχετικι πίςτωςθ 

 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 15-238/10-7-2018. 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 15-239/10-7-2018 
 

Έγκριζη Μελέηης, ηρόποσ εκηέλεζης και έγκριζη δαπάνης ηης σπηρεζίας  με ηίηλο: «ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΤΔΡΟΦΟΡΑ» , προϋπολογιζμού 1.400,00 (προ ΦΠΑ) 

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο  ην ΔΕΤΣΕΡΟ  ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη αλέθεξε όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Μειηζζνπξγείνπ  
ην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην  θαηάζιηςεο, ηελ Κπξηαθή 8-7-2018,  έπαςε λα ιεηηνπξγεί κε απνηέιεζκα ν 
νηθηζκόο λα κελ έρεη λεξό  θαη νη θάηνηθνη λα δηακαξηύξνληαη απαηηείηαη ε άκεζε επέκβαζε γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ηνπ νηθηζκνύ κε λεξό ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο νηθηαθέο αλάγθεο. 

ηε ζπλερεία έιαβε ην ιόγν ν  Παξαγηόο Ισάλλεο ν νπνίνο αλάθεξε όηη ιόγσ ηνπ όηη  ε αληιία ηνπ 
ελδηάκεζνπ αληιηνζηαζίνπ έρεη θαεί από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ πεξηνρή, ζην 
αληιηνζηάζην δελ ππάξρεη εθεδξηθή αληιία θαη ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο δήισζε όηη ιόγσ ηνπ όηη ζα 
πξέπεη ζηελ αληιία λα θαηαζθεπαζηεί καλδύαο ςύμεο ελδέρεηαη ε λέα αληιία λα ηνπνζεηεζεί ζηηο 12-7-
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2018. Λόγσ ησλ αλσηέξσλ έθηαθησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύζαλ ζηελ πεξηνρή (θεξαπλνί) λα 
έρεη δεκηνπξγεζεί κείδνλ δήηεκα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ νηθηζκνύ κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αληιίαο θαη 
επηπιένλ γηα ηελ παξάθακςε ησλ θίιηξσλ ηνπ νηθηζκνύ γηα ηελ πδξνδόηεζε από ηνλ νηθηζκό ηεο 
Κνθθηληάο. Απαηηείηαη ε πξνζσξηλή θάιπςε πδξνδόηεζεο ηνπ νηθηζκνύ κε λεξό γηα νηθηαθέο αλάγθεο κε 
άιινπο ηξόπνπο όπσο ε κεηαθνξά λεξνύ κε πδξνθόξα. Γηα ην ιόγν απηό ζπληάρζεθε πξσηνγελέο αίηεκα 
πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 
 

 
 

1.ΣΙΣΛΟΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΤΔΡΟΦΟΡΑ 

 

2.ΚΟΠΟ:  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΛΟΓΩ  ΑΓΤΜΑΜΙΑ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ ΣΩΝ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

 
 

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε ησλ πδξεπηηθώλ αλαγθώλ (όρη πόζηκνπ αιιά γηα ηελ 

θάιπςε νηθηαθώλ αλαγθώλ) ιόγσ αδπλακίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ (ελδηάκεζν) θαηάζιηςεο από ηελ 

ελδηάκεζε δεμακελή έσο ηα θίιηξα ηνπ Μειηζζνπξγείνπ  απαηηείηαη ε κεηαθνξά λεξνύ   κε αλνμείδσηε   

από ηνλ νηθηζκό ηεο Κνθθηληάο ζηελ δεμακελή ηνπ Μειηζζνπξγείνπ). Η πδξνθόξα ζα είλαη 

ρσξεηηθόηεηαο 8-9 θπβηθώλ κε 5 δξνκνιόγηα ηελ εκέξα. Η απόζηαζε ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη 3.400 κ..  

Καζνξίδεηαη εκεξήζην ηίκεκα 350 €/εκέξα. Η ρξνληθή δηάξθεηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 εκέξεο κέρξη ηελ 

αληηθαηάζηαζε νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ δηθηύνπ από ηελ δεμακελή ηεο Κνθθηληάο έσο ην 

αληιηνζηάζην ηνπ Μειηζζζνπξγεηνύ. 

 

4.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 
1.400,00 

 

Εσρώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
ΎδξεπζεοΑπνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 
5. ΆΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: ρεηηθό CPV: 98390000-3 (Λνηπέο ππεξεζίεο) 

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

 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

 Σθν ειςιγθςθ του Αντιπροζδρου και   του προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ τεχνικισ υπθρεςίασ. 
 

 Σθν απευκείασ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ  ςτθν επιχείρθςθ με τθν επωνυμία: «τεφανίδθσ Π. Γεϊργιοσ», με 
Α.Φ.Μ.: 038602108  Δ.Ο.Τ.: Λαγκαδά, Διεφκυνςθ: Λαχανάσ Θεσ/νίκθ , ςτο ποςό των 1.400,00 €    (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α).  Θ τιμι αυτι είναι θ ίδια με αυτι που θ ΔΕΤΑ ανζκεςε το 2017 τθν μεταφορά 
νεροφ ςτον εν λόγω οικιςμό.  

 

 Δεςμεφει πίςτωςθ ποςοφ 1.736,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 61.93.15 ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ ΣΡΙΣΩΝ) και του Κ.Α. 
54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2018. 
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 Θ χρθματοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ  κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τθν  πίςτωςθ 
του προχπολογιςμοφ του Κ.Α. 61.93.15 ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ ΣΡΙΣΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-
ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τθν ςχετικι πίςτωςθ 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 15-239/10-7-2018. 
 

 
 

 
 

Αθού εξανηλήθηκαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 

Για ηο παπαπάνω θέμα ζςνηάσηηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι ωρ εξήρ: 
 

Η παπούζα απόθαζη να διαβιβαζηεί ζηην Πεπιθεπειακή Διεύθςνζη Κιλκίρ για έγκπιζη. 
 

 
 

 
10 Ιοςλίος 2018 

 
Ο Α. Πξόεδξνο 
ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο 
ύκβνπινο, Πξόεδξνο 

 

ΑΠΟΤΑ 
 
 

 Δημήηπιορ Σζανηάκηρ, Δημοηικόρ  
ύμβοςλορ, Μέλορ 

 

 
 
 

 
Πογέληρ 
Αναζηάζιορ, 

Δημοηικόρ 
ύμβοςλορ, 

Ανηιππόεδπορ 

 

οθία Μαςποπούλος, Εκππόζωπορ 
Ιαηπικού ςλλόγος, Μέλορ  

ΑΠΟΤΑ 

 βέπκορ Κωνζηανηίνορ, Δημοηικόρ 

ύμβοςλορ, Μέλορ  
 ΑΠΩΝ 

 Γεώπγιορ Πεππεπίδηρ, Εκππόζωπορ 

Δημοηών, Μέλορ  
 
 
 
 

 Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο 
πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


