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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  20/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 18/09/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 13/09/2018 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) 

 

1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 
6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
 
ΘΕΜΑ 16ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 20-314/18-09-2018  
 
Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας  με τίτλο: 
«Ανανέωση Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ και 
Δροσάτου» προϋπολογισμού 5.864,47 Ευρώ προ Φ.Π.Α. 
 

 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και προτείνει την αλλαγή του 
προϋπολογισμού του τίτλου του σε 5.864,47€, όπως αναγράφεται και στην Μελέτη του έργου.  

Το Δ.Σ. εγκρίνει την αλλαγή τίτλου του θέματος και ορίζεται ως εξής: 

Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας  με τίτλο: 
«Ανανέωση Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ και 
Δροσάτου» προϋπολογισμού 5.864,47 Ευρώ προ Φ.Π.Α. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της 
ΔΕΥΑ. Κιλκίς , ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  

Η  εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, είναι άκρως απαραίτητη για τον λόγο ότι υπάρχει 
αδυναμία σύνταξης της σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς καθώς 

το αντικείμενο της μελέτης είναι εξειδικευμένο και το προσωπικό δεν διαθέτει την ανάλογη 
εμπειρία. 

Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που 

προβλέπει ότι: 
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«1.Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

2.Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς 

να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν. 
3.Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή 
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: 

α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής, 
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, 

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, 
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. 
4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη….» 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δαπάνη, την μελέτη και 
τις Τεχνικές προδιαγραφές που συντάχτηκαν από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, καθώς επίσης και 
τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανανέωση Απόφασης  

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ και Δροσάτου». Προϋπολογισμός 
5.864,47 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής : 

 

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΤΩΝ  
Α.Ε.Π.Ο.  ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ: 
α) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ» 
 

2. ΣΚΟΠΟΣ& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για 

την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων των έργων: 

α) «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Κιλκίς Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς», 

β) «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Δροσάτου με αποχέτευση οικισμού Κορυφής στη 

Δ.Ε. χέρσου – Δοϊράνης – Μουριών του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε Κιλκίς». 

 

Η ΕΕΛ Κιλκίς είναι υφιστάμενο έργο περιβαλλοντικής υποδομής, που διαθέτει: 

1) ΑΕΠΟ (αριθμός πρωτοκόλλου 1479/03-04-2012 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) οι οποίοι έχουν λήξει από 03-01-

2017, 

2) Άδεια λειτουργίας βάσει του με αριθμό πρωτοκόλλου Δ.Α.ΚΙ.Φ.1.1775/1/1274/01-07-2011 

εγγράφου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κιλκίς, 

3) Απόφαση οριστικής διάθεσης υγρών αποβλήτων της ΕΕΛ βάσει του υπ’ αριθμ. 2482/07/17-07-

2007 εγγράφου της Δ/νσης Υγείας – Πρόνοιας Κιλκίς. 

 

Η ΜΕΛ Δροσάτου είναι υφιστάμενο έργο περιβαλλοντικής υποδομής, που διαθέτει: 
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1) ΑΕΠΟ (αριθμός πρωτοκόλλου 7761/14-09-2011 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) οι οποίοι έχουν λήξει από 30-09-

2016, 

2) Απόφαση οριστικής διάθεσης υγρών αποβλήτων της ΕΕΛ βάσει του υπ’ αριθμ. 3462/02-08-

2010 εγγράφου της Δ/νσης Υγείας – Πρόνοιας Κιλκίς. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από τις αρχικές μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν 

επέλθει ουσιαστικές μεταβολές της ισχύουσας νομοθεσίας και επομένως θα πρέπει να ακολουθηθεί 

η διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2βαα του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011), να 

ακολουθηθούν τα περιεχόμενα στα Παραρτήματα 2 και 4.4 της με αριθμό 17022/2014 (ΦΕΚ 135 

Β’/27-01-2014 Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΚΑ καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 

209 Α’/21-09-2011), ενώ θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 2 του Ν. 

4014/2011(ΦΕΚ 209 Α’/21-09-2011). 

 

Συνεπώς η σκοπιμότητα των προς ανάθεση ΑΕΠΟ των προαναφερθέντων έργων είναι προφανής, 

καθώς είναι απαραίτητη για την σύννομη η λειτουργία αυτών. 

 

Λόγω αδυναμίας σύνταξης της σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

καθώς το αντικείμενο της μελέτης είναι εξειδικευμένο και το προσωπικό δεν διαθέτει την ανάλογη 

εμπειρία, προτείνεται η απευθείας ανάθεση της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα διενεργηθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισμός για την ανάθεση των μελετών ανέρχεται σε 5.864,47 € (πλέον Φ.Π.Α) και 
θα καλυφθεί από τους Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  

 
Σχετικό CPV: [71320000-7]-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 

 

 
Παρακαλούμε για τις απαραίτητες δικές σας ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η 

προτεινόμενη υπηρεσία. 
 
 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :  
 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, 

 την υπ’ αριθμό ΕΑΔ_00176/17-09-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ 

ΩΠΕΥΟΛΚ8-663, και τη  βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 

ύπαρξη διαθέσιμου  ποσού.   

 τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης  
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 την ανωτέρω εισήγηση – Τεχνική Έκθεση 

 
 

Αποφάσισε ομόφωνα και 
 

 Εγκρίνει Την Τεχνική Έκθεση- Μελέτη  που συντάχθηκε από υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κιλκίς. 

 

 Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση Απόφασης  Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ΕΕΛ ΚΙΛΚΙΣ και Δροσάτου» προϋπολογισμού 5.864,47€ 

(πλέον ΦΠΑ), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, (σύμφωνα με το άρθρο 328 του 

νόμου 4412/2016 μετά από  πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς οικονομικούς φορείς.  

 
 

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 7.271,94€ σε βάρος του Κ.Α. 61.00.01.04 

(ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

 Εγκρίνει η χρηματοδότηση της υπηρεσίας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της  Επιχείρησης  

και θα βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.00.01.04 (ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-

ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 

 

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 20-314/18-09-2018. 
 
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 ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

Δημήτριος Σισμανίδης 
Δήμαρχος Κιλκίς 
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