
 

 

  

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ο σιλιόμεηπο Κιλκίρ Ξηπόβπςζη, 61100 Κιλκίρ 
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηοζελίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  19/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 23/08/2018 Ημέπα: ΠέκπηεΏπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 17/08/2018 
 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έξι (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
6) Παξαγηόο Ησάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 19-280/23-08-2018. 
 
Δπιλογή διαδικαζίαρ Ανάθεζηρ ηος έπγος: «Ανηικαηαζηάζειρ εζωηεπικών δικηύων ύδπεςζηρ από 
αμίανηο ζηη Γ.Δ Κιλκίρ (Β’ ΦΑΗ)», πποϋπολογιζμού 1.430.000,00 Δςπώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  
(Άπθπο 263 , Ν. 4412/2016).  
 

Ζ Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 
κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Πνιηηηθό Μεραληθό , ππάιιειν 
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ν νπνίνο έζεζε ππ όςηλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ επηινγή 
δηαδηθαζίαο Αλάζεζεο ηνπ έξγνπ  «Ανηικαηαζηάζειρ εζωηεπικών δικηύων ύδπεςζηρ από αμίανηο ζηη 
Γ.Δ Κιλκίρ (Β’ ΦΑΗ)», πξνϋπνινγηζκνύ 1.430.000,00 Δπξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), (Άξζξν 263, Ν. 
4412/2016 ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε. 

Σν παξαπάλσ ζέκα εηζάγεηαη ζην Γ γηα ιήςε απόθαζεο γηα ηελ επηινγή δηαδηθαζίαο  Αλάζεζεο, 
ζύκθσλα κε ην  Άξζξν 263 ηνπ  λόκνπ 4412/2016. 

Γηα ελεκέξσζε ησλ κειώλ, παξαηίζεηαη παξαθάησ ε ηερληθή έθζεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία είλαη πιήξσο 
θαηαηνπηζηηθή. 
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Σεσνική έκθεζη 

Σν έξγν απηό είλαη ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ 
ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ ΚΙΛΚΙ», ηνπ νπνίνπ ε ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 19 επηεμβπίος 2016, κε Απιθμό 
Ππωηοκόλλος 2873, ποζού 656.067,50 € (πλέον Φ.Π.Α.). 
 
Σν παξαπάλσ έξγν ζπκπεξηέιαβε αληηθαηάζηαζε δηθηύσλ από ακίαλην εληόο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ 
ηεο πόιεο Κηιθίο, κήθνπο 14.870 κέηξσλ πεξίπνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ΡΔ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ90 έσο 
Φ315 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 10atm. Με ην έξγν αληηθαζίζηαηαη πεξίπνπ ην 50% ησλ αγσγώλ από ακίαλην 
ζηελ πόιε ηνπ Κηιθίο. 
 
Σν έξγν μεθίλεζε κε απηνρξεκαηνδόηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα εληάρζεθε ζην Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα 
«Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη 2014-2020» (απιθμόρ ππωηοκόλλος 
2090/13-03-2018 – ΑΓΑ:68ΡΥ465ΥΙ8-Λ5), απνηειώληαο ην 1ο ςποέπγο ηεο ζπλνιηθήο πξάμεο 
«ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΔΩ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ», με κωδικό 
ΟΠ 5001741. Ζ ζπλνιηθή επηιέμηκε δεκόζηα δαπάλε ηεο πξάμεο αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ 1.497.900,00 €. 
Ζ πξάμε απνηειείηαη από δύν ππνέξγα κε ηίηινπο «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ ΚΙΛΚΙ» και «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ ΚΙΛΚΙ (Β’ ΦΑΗ)». 
 
Με ηελ Β’ θάζε (2ν ππνέξγν), πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κεγαιύηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ελαπνκείλαληνο 
δηθηύνπ ύδξεπζεο από ακίαλην, εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Πνιενδνκηθνύ πγθξνηήκαηνο Κηιθίο. 
Ζ επέμβαζη κπίνεηαι αναγκαία γηαηί ζηα ζημεία πος ππόκειηαι να ανηικαηαζηαθούν έσοςν 
καηαγπάθει πολλέρ βλάβερ από αζηοσία ηων ςθιζηάμενων αγωγών πος είναι από αμίανηο, 
ονομαζηικήρ διαμέηπος Φ80 έωρ Φ200. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο: 
 Χωμαηοσργικές εργαζίες (εκζκαθή και επίτωζη ζκάμμαηος) 
 Τοποθέηηζη 15.400 μέηρων περίποσ δικηύοσ ύδρεσζης ΡΕ, ονομαζηικής διαμέηροσ Φ90, 
Φ200 και Φ315 , ονομαζηικής πίεζης 10 atm , 
 Τοποθέηηζη κενηρικών θρεαηίων ελέγτοσ ηοσ δικηύοσ 
 Σσνδέζεις ιδιωηικών παροτών με ηο νέο δίκησο ύδρεσζης, 
 Αποκαηάζηαζη αζθαληικών οδοζηρωμάηων ζηη θέζη ορύγμαηος σπογείοσ δικηύοσ. 
Όιεο νη εξγαζίεο θαζώο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο 
πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε θαη  νξίδνληαη από ην ηζρύνπζα λνκνζεζία θαηά ηελ 
πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα ηεξεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ έξγνπ όπσο  
πξνβιέπνληαη. 
Σν πιηθό ηνπ αγσγνύ ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm , DN 200 mm  θαη DN 315 mm/ 
ΡΝ 10 atm. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θα αποζηαλούν για έλεγσο και πποέγκπιζη ζηην 
Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Τποδομέρ Μεηαθοπών, 
Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη 2014-2020». 

Εεηείηαη από ην Γ λα επηιέμεη ηελ δηαδηθαζία Αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ην  Άξζξν 263 ηνπ  λόκνπ 
4412/2016, ε νπνία είλαη ηνπ αλνηθηνύ (ειεθηξνληθνύ) δηαγσληζκνύ. 

ε επόκελν ζπκβνύιην θαη εθόζον έσει ολοκληπωθεί η διαδικαζία πποέγκπιζηρ (ζύμθωνη γνώμη ηηρ 
ΔΤΓ ηος ΔΠ «Τποδομέρ Μεηαθοπών, Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη 2014-2020», ζα εηζαρζεί 
πξνο ιήςε απόθαζεο σο ζέκα ε έγθξηζε Μειέηεο,  Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο θαη αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 
 
 



 

 

  

  

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.  

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 

 

Αποθάζιζε ομόθωνα και 
 

Δγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ αλνηθηνύ (ειεθηξνληθνύ) δηαγσληζκνύ σο δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: 

«Ανηικαηαζηάζειρ εζωηεπικών δικηύων ύδπεςζηρ από αμίανηο ζηη Γ.Δ Κιλκίρ (Β’ ΦΑΗ)», 

πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 1.430.000,00 Δπξώ, (πιένλ Φ.Π.Α.), (Άξζξν 263 , Ν. 4412/2016). 

Γίλεη εληνιή λα απνζηαινύλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ  γηα έιεγρν θαη πξνέγθξηζε ζηελ 
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη 
Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020». 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-280/23-08-2018. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  


