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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 11/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 28/07/2014 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 23/07/2014

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος
2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
3) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος
7) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 9Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2014

Επείγουσα εκτέλεση εργασιών: «Χωματουργικές εργασίες για την αντικατάσταση του κεντρικού
αγωγού ύδρευσης του οικισμού Αγίου Αντωνίου».

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΕΝΑΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Σχετική ενημέρωση για το παραπάνω θέμα δόθηκε από τον Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία
Αβραμίδη, ο οποίος  για το παραπάνω θέμα είπε:

O οικισμός Αγίου Αντωνίου υδροδοτείται από τα φίλτρα αποσιδήρωσης που έχουν εγκατασταθεί πριν
από 10 έτη περίπου από τον τότε Δήμο Κρουσίων, επειδή το νερό της περιοχής έχει σίδηρο σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το ανώτερο επιτρεπτό όριο που ορίζει η νομοθεσία για το πόσιμο νερό.

Επειδή κατά τη διαδικασία αποσιδήρωσης οξινίζεται το νερό, ο λόγος αυτός και η παλαιότητα των
δικτύων ύδρευσης που είναι κατασκευασμένα από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα αγωγών επιτάχυνε τη
διάβρωση τους και τον τελευταίο μήνα κατέρρευσαν εντελώς, με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά η
υδροδότηση του οικισμού μέσα στο θέρος.
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Όπως φαίνεται και από τα δελτία εργασιών, τον τελευταίο μήνα ο εσωτερικός αγωγός ύδρευσης είχε
καθημερινά διαρροές και υπήρχαν συνεχείς επεμβάσεις για τη στοιχειώδη υδροδότηση τόσο των
κατοίκων όσο και του ζωικού κεφαλαίου.

Επειδή πλέον έγινε φανερό ότι δεν είναι δυνατόν να διαχειριστεί αυτή η κατάσταση και να
αντιμετωπιστούν οι έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων εισήχθη το θέμα στο ΔΣ για να δοθεί άμεση
λύση.

Η πρόταση της ΤΥ της ΔΕΥΑ Κιλκίς είναι να αντικατασταθεί άμεσα το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού που
βρίσκεται στην κάτω περιοχή και δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Επειδή οποιαδήποτε διαδικασία χρονοβόρα θα καθυστερήσει το έργο, ο πλέον άμεσος τρόπος είναι

1. Να τοποθετηθούν οι αγωγοί ΡΕ που έχει η ΔΕΥΑ Κιλκίς στην αποθήκη της, επειδή οποιαδήποτε
διαδικασία διενέργειας προμήθειας θα καθυστερήσει το έργο λόγω υπολειτουργίας των
εργοστασίων παραγωγής (οποιοσδήποτε τρίτος θα έπρεπε να παραγγείλει αγωγούς στα μόλις
δύο εργοστάσια εν λειτουργία στην Ελλάδα και να περιμένει την εκτέλεση της παραγγελίας από
αυτά που συνεπάγεται καθυστέρηση τουλάχιστον ενός επιπλέον μήνα όπου οι κάτοικοι δεν θα
έχουν νερό στα σπίτια τους για την κάλυψη ζωτικών τους αναγκών. )

2. Και να αναλάβει τις συνδέσεις των ιδιωτικών παροχών.
3. Να αναθέσει τις χωματουργικές εργασίες (εκσκαφής – επίχωσης) σε εργολήπτη.

Για την υλοποίηση των εργασιών έγινε η με αριθμό 101/2014 μελέτη που περιλαμβάνει τεχνική
περιγραφή και τεύχη που συντάχθηκε από τον Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό, της ΔΕΥΑ
Κιλκίς, ελέγχθηκε από τον Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και θεωρήθηκε από τον Ηλία Αβραμίδη, Χημικό Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ
Κιλκίς, που αφορά στην αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού της κάτω περιοχής του οικισμού Αγίου
Αντωνίου.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

 Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 0,80 m, για βάθος ορύγματος 0,70 m και επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων

Παράλληλα με τις εργασίες συνεργείο της ΔΕΥΑ Κιλκίς θα τοποθετήσει τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης,
επειδή διαθέτει το κατάλληλο μηχάνημα συγκόλλησης αγωγών ΡΕ.

Το υλικό του αγωγού θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 90 mm, ονομαστικής
πιέσεως 10 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm, ονομαστικής πιέσεως 10 atm. Το μέσο βάθος
εκσκαφής προβλέπεται σε 1,20 m.

Οι υπό εκτέλεση εργασίες θα γίνουν στην εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού Αγίου Αντωνίου, επί του
κεντρικού οδικού άξονα του οικισμού.

Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 19.999,01€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από ίδιους
πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (Κωδικός 11.02.2).

Για την άμεση εκτέλεση και επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης έγινε εκδήλωση ενδιαφέροντος με
πρόσκληση τοπικών εργοληπτών

Κατατέθηκαν δύο προσφορές,

1. Του Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη που προσέφερε έκπτωση 1% (ένα τοις εκατόν) επί της τιμής
του προϋπολογισμού του έργου και
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2. Της Ασλανίδου Μαδλένας του Λαζάρου που είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΠΕ Κιλκίς με
αριθμό πρωτοκόλλου Ν.Σ. 13 για έργα Χωματουργικά, υδρεύσεων, Αρδεύσεων, αποχετεύσεων
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 42.000 ευρώ που προσέφερε έκπτωση 2% (δύο τοις
εκατόν) επί της τιμής του προϋπολογισμού

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών μειοδότησε η  Ασλανίδου Μαδλένα, η οποία συμφώνησε
να ξεκινήσει και ολοκληρώσει τις εργασίες.

Επειδή είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής, έχει την εμπειρία θεωρείται καλό επειδή το επιτρέπει το
ύψος του προϋπολογισμού του έργου.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Α. Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95
(ΦΕΚ 113/15-06-95),

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα

 Την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Χωματουργικές εργασίες για την αντικατάσταση του
κεντρικού αγωγού ύδρευσης του οικισμού Αγίου Αντωνίου» προϋπολογισμού 19.999,01 ευρώ
πλέον ΦΠΑ στην Ασλανίδου Λαζ. Μαδλένα με Α.Φ.Μ.: 046945560, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, η οποία
προσέφερε έκπτωση 2%, έναντι ποσού 19.599,03€ (δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα
ευρώ και τρία λεπτά) πλέον ΦΠΑ.

 Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού 11.02.2 [ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ)]
προϋπολογισμού 2014  της ΔΕΥΑ Κιλκίς όπου υπάρχει η σχετική πίστωση.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 121/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Ο Α. Πρόεδρος του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Β. Τσαντάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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