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Από το πρακτικό της αριθμό  9/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 05/06/2014   Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 02/06/2014 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 

ΘΕΜΑ 6Ο: ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2014 

Αξιοποίηση Γεώτρησης Θεοδοσίων της Δ.Ε. Κρουσσίων. 

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΕΚΤΟ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  θέμα έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος. 

ΤΟ ΔΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο 
οποίος εισηγήθηκε τα εξής : 

Στα Θεοδόσια υπάρχει ανορυγμένη γεώτρηση σε δημόσιο χώρο, ιδιοκτησίας του υπουργείου Γεωργίας, η 
οποία μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα υδροδότησης των οικισμών Ελληνικού, Θεοδοσίων, Ριζανών και 
Ισώματος. 

Υπάρχει χρόνιο αίτημα των προέδρων των παραπάνω οικισμών, οι οποίοι σε κάθε συνάντηση θέτουν μετ’ 
επιτάσεως το ζήτημα της αξιοποίησης της γεώτρησης ως το πρώτο σε σημαντικότητα έργο για την περιοχή 
τους. 
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Στην παραπάνω ορεινή περιοχή έγιναν διαχρονικά μεγάλες προσπάθειες για κάλυψη των αναγκών 
ύδρευσης και διατάθηκαν πολλά χρήματα σε διάφορες επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης. μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. 

Επειδή δε, πρόκειται για φθίνοντες ορεινούς αγροτικούς – κτηνοτροφικούς οικισμούς, η έλλειψη νερού 
ιδιαίτερα για τις κτηνοτροφικές μονάδες αποτελεί μείζον πρόβλημα. 

Ήδη από το Μάιο αυτού του έτους άρχισαν παραστάσεις από τοπικούς φορείς και μεμονωμένους πολίτες 
που ζητούν άμεσα την εξεύρεση μιας αποδεκτής λύσης στην υδροδότηση, επειδή οι υπάρχουσες 
γεωτρήσεις φαίνεται ότι δεν θα έχουν ικανοποιητική παροχή. 

Να σημειωθεί ότι όλες οι πηγές και οι υπάρχουσες γεωτρήσεις είναι μικρής παροχής και η δυναμικότητά 
τους μεταβάλλεται επειδή βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο και η τροφοδοσία τους είναι άμεσα εξαρτώμενη 
από τις βροχοπτώσεις και άλλους γεωλογικούς παράγοντες που είναι αδιευκρίνιστοι. 

Προτείνεται λοιπόν η λήψη άμεσων μέτρων για την αξιοποίηση της γεώτρησης και την ενίσχυση της 
ύδρευσης των οικισμών για να καλυφθεί η καλοκαιρινή ζήτηση. 

Το έργο έχει επείγοντα χαρακτήρα, όπως κάθε έργο άμεσης κάλυψης αναγκών ύδρευσης. 

Για την άμεση εκτέλεσή του και την αποφυγή των διαδικασιών ανάθεσης κλπ. προτείνεται να γίνει με 
αυτεπιστασία και ανάθεση επιμέρους εργασιών σε τοπικούς εργολήπτες από την περιοχή. Με αυτό τον 
τρόπο μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο οικονομικά και άμεσα. 

Για το λόγο αυτό προετοιμάσθηκαν τα συμβατικά τεύχη του έργου, προσαρμοσμένα στον παρακάτω 
σχεδιασμό με αριθμό μελέτης 78/2014 και τίθενται σε γνώση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ  
(Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 78/2014 

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 11.02.2) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αφορά σε υλικά και εργασίες που θα απαιτηθούν για την αξιοποίηση της 

νέας γεώτρησης Θεοδοσίων περιοχή (Αριστείδη κεράσια). Το έργο αφορά την σύνδεση της εν λόγω 

γεώτρησης με τα φίλτρα Ελληνικού. 

Τα φίλτρα Ελληνικού τροφοδοτούν με νερό τους οικισμούς Θεοδόσια, Ισωμα και Ριζανά. Οι υφιστάμενες 

γεωτρήσεις και πηγές δεν επαρκούν  για την κάλυψη των αναγκών σε νερό, κυρίως κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, με αποτέλεσμα η σύνδεση της νέας γεώτρησης Θεοδοσίων να κρίνεται επείγουσα. 

Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

1. Τοποθέτηση καλωδίων παροχής ΝΥΥ  διατομής 3 x 35 +16 mm2, ΝΥΥ  διατομής 3 x 35 +16 mm3, 

ΝΥΥ  διατομής 3 x 10 mm2, ΝΥΥ  διατομής 3 x 1,5 mm2. 

2. Εκσκαφή και επίχωση σκάμματος περίπου 335 μέτρων, βάθους περίπου 0,40 m, πλάτους 0,80 m 

και τοποθέτησης εντός αυτού σωλήνα πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 



ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, oνομ. 

διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm καθώς και των προαναφερθέντων καλωδίων παροχής.  

3. Η κατασκευή συμβατικού οικίσκου αντλιοστασίου διαστάσεων 2,00 mx2,00 mx2,20 m. 

4. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα 20 ΗΡ. 

5. Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την υδραυλική εγκατάσταση του αντλιοστασίου, όπως 

βαλβίδα αντεπιστροφής, βάνες, φλάντζες, ταφ κτλ. 

Το υπό κατασκευή έργο ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κιλκίς, στο Δήμο Κιλκίς, σε εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Θεοδοσίων. 

.  
 

Το έργο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς 

(Κωδικός 11.02.2) και θα γίνει με το σύστημα της αυτεπιστασίας.  

 

 

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
 

 
1. Εγκρίνει την μελέτη της Τ.Υ. του έργου αριθμό 78/ 2014. 

2. Την άμεση εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία, με τη διαδικασία του επείγοντος.  

3. Την ανάθεση των εργασιών εκσκαφής, προμήθειας και επίχωσης με ψιλή άμμο των πρώτων 30  
εκατοστών και επίχωσης με τα ίδια προϊόντα εκσκαφής του υπολοίπου σκάμματος στον Στεφανίδη Παυλου 
Γεώργιο  με Α.Φ.Μ. 038602108, Δ.Ο.Υ Λαγκαδά, έναντι τιμήματος 1.650 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
5. Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 18.600€ για το 
παραπάνω έργο από τον κωδικό εξόδων 11.02.2 του προϋπολογισμού του έτους 2014 της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 101/2014 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ 
της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

Δημήτριος Β. Τσαντάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


