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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 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό  20ης / 2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης του 
Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 
 
Κατεπείγουσα διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν. 1069/80, λόγω προβλημάτων 
που αφορούν στη λειτουργία της Επιχείρησης και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. 
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β'): 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 

06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00. 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Κατεπείγουσα στις 19-11-2021 

Ημέρα: Παρασκευή  & Ώρα: 13:00 μ.μ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Αρ. Πρωτ. 4800/19-11-2021, έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 

που γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος έχοντας λάβει υπόψη του τα ανωτέρω επικοινώνησε με τα μέλη  του Δ.Σ. και τους ανέφερε  για τα 

διαδικαστικά. Διαδικαστικά, η Γραμματέας του Δ.Σ. Νικολαΐδου Θεανώ, έχοντας αποστείλει την πρόσκληση στην με 

ηλεκτρονικά μέσα (email) σε κάθε μέλος του ΔΣ, για την υλοποίηση της συνεδρίασης. Τα μέλη του Δ.Σ. εν συνεχεία 

θα αποστείλουν την ψήφο τους κατά το διάστημα διεξαγωγής της Συνεδρίασης (μεταξύ 13:00μμ με 14:00μμ.) με 

μήνυμα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:nikolaidou@deyak.gr) ή με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (sms) στο κινητό 

τηλ. της γραμματέως του Δ.Σ  μόνο για όσους δεν διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα 

αναφέρεται υποχρεωτικά το Ονοματεπώνυμο του ή με ιδιόχειρη επιστολή που θα κατατεθεί τις παραπάνω ώρες στην 

γραμματεία του Δ. Συμβουλίου με υπογραφή του μέλους. 

 

Στην κατεπείγουσα δια περιφοράς  συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι 

σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν  έντεκα ( 10 ): 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  [ 10 ] 
 

1. Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος 

2. Σημαιοφορίδης  Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος 

3. Χατζηαποστόλου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος 

4. Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

5. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

6. Μοσχοτόγλου Αναγνώστης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος 

7. Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

8. Ανδρεανίδης Χρήστος – Δημότης, Μέλος 

9. Κεμανίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

10. Σισμανίδη Ιωάννη – Δημότης, Μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 1 ]  
 

11. Φωτακέλη Γιαννούλα, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Μέλος 

ΑΠΟΦΑΣΗ:  19-196/19-11-2021  

ΘΕΜΑ 2ο -  Αίτημα 4ης χρονικής παράτασης για το έργο «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων 
ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β’ ΦΑΣΗ)» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός 
πρωτοκόλλου: 5528/13-12-2019) με ΑΔΑΜ: 19SYMV006024254, ανάδοχος «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ». 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
ΑΔΑ: 62ΒΠΟΛΚ8-ΔΨΛ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 
 Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, 

 Την από 13/12/2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου:5528) με ΑΔΑΜ: 

19SYMV006024254 2019-12-13, 

 Την υπ’αριθμ. 12-116/30-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ψ023ΟΛΚ8-ΓΙΜ) με 

τίτλο “Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»”, 

 Την υπ’αριθμ. 10-93/26-05-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ω0ΒΕΟΛΚ8-ΨΞΜ) 

με τίτλο “Αίτημα 2ης χρονικής παράτασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β’ ΦΑΣΗ)» με αρ. 13/12/2019 υπογραφείσα σύμβαση 

(αριθμός πρωτοκόλλου: 5528) με ΑΔΑΜ: 19SYMV006024254, ανάδοχος «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”, 

 Την υπ’αριθμ. 18-175/27.10. 2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ρ6Φ4ΟΛΚ8-ΥΕ1) με 

τίτλο “Αίτημα 3ης χρονικής παράτασης για το έργο «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 

από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β’ ΦΑΣΗ)» με 13/12/2019 υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός 

πρωτοκόλλου: 5528) με ΑΔΑΜ: 19SYMV006024254, ανάδοχος «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”, 

 Την αίτηση του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου 4132/27-09-2021 σχετικά με την παράταση του ως 

άνω έργου, 

 Τη με με αριθμό πρωτοκόλλου 11010/29-10-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης 

για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε 

ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741, που δόθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 Τη ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που 

συνέταξε η Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς και η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741» 

 
Σχετ.: α) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4132/27-09-2021 
β) Η σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 4519/26-10- 
2021 
γ) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 11010/29-10-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για 
το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ 
(Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741, που δόθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
 
 

Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (α) σχετικό) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» αναφέρει ότι αιτείται  

χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για 45 ημερολογιακές ημέρες, 

ήτοι έως 15/12/2021. 

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ως επιβλέπουσα υπηρεσία) δηλώνει κατ΄ αρχήν σύμφωνη με την 
εν λόγω αίτηση (β) σχετικό). Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις λόγω του 
γεγονότος ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών και ενώ είχαν πραγματοποιηθεί ακυρώσεις σε πολλές 
οδούς, δεν μπορούσε να παύσει η λειτουργία του παλαιού δικτύου, μ’ αποτέλεσμα την θραύση αυτού σε 
πολλά σημεία. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητες οι δοκιμαστικές τομές για την εύρεση του παλαιού 
αχαρτογράφητου δικτύου με σκοπό την ολοκληρωτική ακύρωσή του. 
Επίσης παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία 
“ΜΠΑΛΛΟΣ”).   
Με το γ) σχετικό δόθηκε η προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το εν λόγω υποέργο, της 

συνολικής πράξης με MIS 5001741. 

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε έγκριση 

τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του έργου. Μετά την έγκριση της παράτασης από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ θα αποσταλεί στην ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

ΑΔΑ: 62ΒΠΟΛΚ8-ΔΨΛ
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 Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του 

παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση, 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

 Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης του έργου 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β’ 

ΦΑΣΗ), έως τις 15-12-2021. 

 

 Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20-196/19.11.2021 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

 

 

Καραμπίδης Βασίλειος  

ΑΔΑ: 62ΒΠΟΛΚ8-ΔΨΛ
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