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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 15/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 04/09/2017 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 01/09/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
7) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 9ο- Απόφαση 15-231/4-9-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ»

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

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

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. τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο:
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ», σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που
έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ

ΑΔΑ: 71Ο6ΟΛΚ8-Τ2Χ



2

Ο οικισμός του Παρόχθιου υδροδοτείται από πέντε πηγές οι οποίες βρίσκονται στην Ποντοκερασία.   Κατά

τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια της άνοιξης στην δεξαμενή

συγκέντρωσης η παροχή του νερού δεν ήταν η αναμενόμενη για να καλύψει της ανάγκες του οικισμού σε

νερό επίσης διαπιστώθηκε ότι η αν λόγω δεξαμενή χρήση άμεσου καθαρισμού λόγω του ότι τα νερά που

καταλήγουν σε αυτή είναι σιδηρούχα και υπήρχε στον πυθμένα της δεξαμενής επικάθησε στρώμα οξειδίων

του σιδήρου.

Για την ομαλή τροφοδοσία απαιτείται ο καθαρισμός και των πέντε πηγών από τις ρίζες των δέντρων που

εισχώρησαν στα φρεάτια συγκέντρωσης των πηγών καθώς και στα πρώτα πέντε μέτρα των αγωγών προς

την δεξαμενή συγκέντρωσης που βρίσκεται στην Ποντοκερασία.

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

 Καθαρισμός της δεξαμενής συγκέντρωσης από επικαθήσεις.   Τιμή: 200,00€
 Εργασίες καθαρισμού πέντε φρεατίων  πηγών, κοπή αγωγών Φ90 σε απόσταση πέντε

μέτρων από τα φρεάτια με ταυτόχρονη κοπή των ριζών από την βλάστηση της περιοχής και
επανασύνδεση των αγωγών με την χρήση ενωτικών συνδέσμων  .Τιμή: 260,00/ τεμάχιο €.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των : 1.500,00 €.

Σχετικό CPV: 45232100-3 (Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης)

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του ΔΚΚ (ΦΕΚΑ’ 114/8.6.2006).

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την  εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία.

 Τον τρόπο εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ»,
με απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση: «ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΑΖ. ΜΑΔΛΕΝΑ», με Α.Φ.Μ. :
046945560, έδρα : Ποντοκερασιά Κιλκίς, Τ.Κ. : 61100, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς.

 Δεσμεύει πίστωση 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 11.02.02.20 (ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΑΛ/ΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ) ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΕ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Η δαπάνη της εργασίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει
τον κωδικό Κ.Α. 11.02.02.20 (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΑΛ/ΓΕΙΑ ΠΗΓΩΝ) ΓΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΩΝ) του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 15-231/4-9-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

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
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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