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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  20/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού  

ςμβοςλίος ηηρ Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 18/09/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 13/09/2018 

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

 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο, 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 Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
 
ΘΔΜΑ 1ο - Απόθαζη 20-299/18-9-2018 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηος έπγος  με ηίηλο: 
«ΔΠΔΚΣΑΔΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΣΙ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΙΚΟΤ» , 
πποϋπολογιζμού 20.000,00 ππο ΦΠΑ. 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΡΩΣΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη πξνηείλεη ηελ αιιαγή 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηίηινπ ηνπ ζε 17.500,00€, όπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ Μειέηε ηνπ 
έξγνπ.  

Σν Γ.. εγθξίλεη ηελ αιιαγή ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο θαη νξίδεηαη σο εμήο: 

Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηος έπγος  με ηίηλο: 

«ΔΠΔΚΣΑΔΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΣΙ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΙΚΟΤ» , 
πποϋπολογιζμού 17.500,00 ππο ΦΠΑ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Παξαγηό Ισάλλε, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο 

ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ ηελ παξαθάησ  Σερληθή Έθζεζε: 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  
 

 
ΘΕΜΑ: «ΔΠΔΚΣΑΔΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΣΙ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΤ» 
 
Η παρούζα μελέηη ζσνηάτθηκε προκειμένοσ να καλσθηεί η ανάγκη για επεκηάζεις - αποκαηαζηάζεις 
δικηύων και βεληίωζη σδρασλικών εγκαηαζηάζεων θρεαηίων ζηις Δ.Ε. Πικρολίμνης και Γαλλικού.      
 
α. Θέζη έργοσ  
Οι επεμβάζεις θα πραγμαηοποιηθούν ζε δίκησα και θρεάηια ηων Δ.Ε Πικρολίμνης και Γαλλικού. 
β. Περιγραθή θσζικού ανηικειμένοσ  
Οι επεκηάζεις - αποκαηαζηάζεις δικηύων και βεληίωζη σδρασλικών εγκαηαζηάζεων θρεαηίων ζηις Δ.Ε 
Πικρολίμνης και Γαλλικού. Σσμπεριλαμβάνονηαι πάζης θύζεως σλικά ποσ θα τρηζιμοποιηθούν και κάθε 
εργαζία ποσ θα εκηελεζηεί . 
γ. Προϋπολογιζμός 
Ο ζσνολικός προϋπολογιζμός ηοσ έργοσ ανέρτεηαι ζηο ποζό ηων 17.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και θα 
καλσθθεί από ίδιοσς πόροσς ηης Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Κιλκίς. 
δ. Άλλα ζηοιτεία 
Στεηικό CPV:  
45231110-9 Καηαζκεσαζηικές εργαζίες για ηοποθέηηζη αγωγών & 
45232151-5 Καηαζκεσαζηικές εργαζίες για ανακαίνιζη κενηρικών αγωγών νερού 
 

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη όηη: 

«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία 
ηηρ ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) 

εςπώ. 

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 
σωπίρ να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 

3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 
ζηο ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 
α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 
γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η 

ζύμβαζη, 
δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 
4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε 
θαη ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζώο 
επίζεο θαη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΔΚΣΑΔΙ - 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ 
ΣΙ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΙΚΟΤ». Πξνϋπνινγηζκνύ 17.500,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

 

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

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ 

Ν.4412/2016, 
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 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_178/18-09-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 

60Ο3ΟΛΚ8-0ΛΔ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

ύπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Αποθάζιζε ομόθωνα και εγκπίνει  

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ισάλλε Παξαγηνύ. 

 Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζώο γηα ην ζέκα παξνπζηάζηεθε κόλν ε ζρεηηθή Σερληθή 
Έθζεζε, ελώ έιεηπε ε Μειέηε ηνπ έξγνπ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 20-299/18-9-2018 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 

Γεκήηξηνο ηζκαλίδεο 
Γήκαξρνο Κηιθίο 

 

 


