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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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 14/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014   Ηµέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 30/09/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Σισµανίδης ∆ηµήτριος , ∆ήµαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 
2) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
3) Τσαντάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος 
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών Κιλκίς, Μέλος, 
6) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, µέλος 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2014 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Καθαρισµός αντλιοστασίων λυµάτων Κρηστώνης, στρατοπέδου Καµπάνη,[∆υτικής 
Περιφερειακής (στο σκυρόδεµα)].  

Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΤΡΙΤΟ θέµα εκτός  ηµερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον τίτλο του θέµατος 

Ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. 
Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την Τεχνική Έκθεση των εργασιών 
καθαρισµού αντλιοστασίων λυµάτων Κρηστώνης, στρατοπέδου Καµπάνη, ∆υτικής 
Περιφερειακής (στο σκυρόδεµα) και έχει ως εξής : 
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αφορά  εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν για τον καθαρισµό των 
παρακάτω αντλιοστασίων : 
 

1. Καθαρισµός της δεξαµενής συλλογής λυµάτων του αντλιοστασίου λυµάτων οικισµού Κρηστώνας. Η 
δεξαµενή συλλογής έχει γεµίσει από λάσπες, και φερτά υλικά τα οποία βουλώνουν τις αντλίες 
λυµάτων µε αποτέλεσµα οι αντλίες να φρακάρουν συχνά και το αντλιοστάσιο να υπερχειλίζει. 
Απαιτείται αποφρακτικό µηχάνηµα και δύο άτοµα µε κατάλληλες στολές και µάσκα να εισέλθουν 
εντός της δεξαµενής  λυµάτων , να την καθαρίσουν από τα φερτά υλικά και να την πλένουν µε 
πίεση. 

2. Καθαρισµός καναλιού εσχάρωσης στο αντλιοστάσιο λυµάτων Καµπάνη. Χώµατα και φερτά υλικά 
φράσσουν το κανάλι εσχάρωσης µε αποτέλεσµα  να υπερχειλίζει. Απαιτείται ειδικό αποφρακτικό 
µηχάνηµα να ρουφήξει τα φερτά υλικά και να πλένει το κανάλι εσχάρωσης. 

3. Καθαρισµός καναλιού εσχάρωσης στο αντλιοστάσιο λυµάτων περιφερειακού (δίπλα στο 
σκυρόδεµα). Χώµατα και φερτά υλικά φράσσουν το κανάλι εσχάρωσης µε αποτέλεσµα  να 
υπερχειλίζει. Απαιτείται ειδικό αποφρακτικό µηχάνηµα να ρουφήξει τα φερτά υλικά και να πλένει το 
κανάλι εσχάρωσης 

Μετά από επιτόπου έλεγχο των αντλιοστασίων λυµάτων και την κατάθεση προσφοράς από την επιχείρηση 
Κουρσουνίδης ∆. Χρήστος (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ Β. ΕΛΛΛΑ∆ΟΣ)  αποφασίσθηκε η ανάθεση των παραπάνω 
εργασιών στην εταιρεία Κουρσουνίδης ∆. Χρήστος µε κόστος : 
 

Α/Α Εργασίες 
ΜΟΝ . 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Καθαρισµός της δεξαµενής συλλογής 
λυµάτων στο αντλιοστάσιο λυµάτων 
Κρηστώνας  µε την χρήση ειδικού 
αποφρακτικού µηχανήµατος και 
προσωπικό τριών ατόµων. τεµ 1 800,00 800,00 

2 

Καθαρισµός κανάλι εσχάρωσης  λυµάτων 
στο αντλιοστάσιο λυµάτων στρατόπεδο 

Καµπάνη  µε την χρήση ειδικού 
αποφρακτικού µηχανήµατος. τεµ 1 250,00 250,00 

3 

Καθαρισµός κανάλι εσχάρωσης  λυµάτων 
στο αντλιοστάσιο λυµάτων Περιφερειακού  
µε την χρήση ειδικού αποφρακτικού 

µηχανήµατος. τεµ 1 250,00 250,00 
ΣΥΝΟΛΟ 1300,00 

     Φ.Π.Α. 23 % 299,00 
ΣΥΝΟΛΟ 1599,00 

 

Το ∆.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 
 

 

• Εγκρίνει  την Τεχνική Περιγραφή µε τίτλο : «Καθαρισµός αντλιοστασίων λυµάτων 
Κρηστώνης, στρατοπέδου Καµµπάνη, ∆υτικής Περιφερειακής (στο σκυρόδεµα)».  
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• Την απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία Κουρσουνίδης ∆. Χρήστος µε έδρα : 
Μικρόκαµπος Κιλκίς, Α.Φ.Μ. 033805654, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς, στο ποσό των  1300,00€ (πλέον 
Φ.Π.Α.). 

 
• Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 61.93  για τα  αντλιοστάσια λυµάτων Κιλκίς και 

Καµπάνη και 61.93.2 για το αντλιοστάσιο λυµάτων Κρηστώνης, του προϋπολογισµού της 
∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 142_2014.  
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 
 
 

∆ηµήτριος Σισµανίδης 
∆ήµαρχος Κιλκίς 
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