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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 14/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 30/09/2014

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2014 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνδεση εφεδρικού Α/Σ στο κεντρικό Α/Σ Επταλόφου – Κορωνουδας, Αναβρυτού –
Πλαγιοχωρίου.

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα εκτός  ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και η ενημέρωση
για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη
Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Τεχνική Έκθεση από 09/10/2014 του έργου
σύνδεσης εφεδρικού Α/Σ στο κεντρικό Α/Σ Επταλόφου – Κορωνουδας, Αναβρυτού –
Πλαγιοχωρίου και έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αφορά  εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν για την σύνδεση του
εφεδρικού υποβρυχίου συγκροτήματος με το υδραυλικό δίκτυο στο κεντρικό αντλιοστάσιο Επταλόφου. Το
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εν λόγω εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα τοποθετήθηκε περίπου πριν πέντε χρόνια από τον Καποδιστριακό
Δήμο Κρουσσών και παρέμενε ανενεργό.
Πρώτον υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του εφεδρικού αντλητικού συγκροτήματος λόγω ακινησίας και
δεύτερον το κυρίως αντλητικό συγκρότημα παρουσιάζει θόρυβο κατά την λειτουργία που σημαίνει ότι
απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση.
Επειδή το αντλιοστάσιο Επταλόφου τροφοδοτεί τους οικισμούς Επταλόφου, Κορωνούδας, Αναβρυτού και
Πλαγιοχωρίου απαιτείται η σύνδεση του εφεδρικού υποβρυχίου με το υδραυλικό δίκτυο ώστε να υπάρχει
εφεδρική λύση σε περίπτωση βλάβης του κύριου αντλητικού συγκροτήματος.
Συγκεκριμένα οι υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται είναι :

1. Κατασκευή υδραυλικού δικτύου εντός του αντλιοστασίου με χαλυβδοσωλήνα mannesman αφανούς
ραφής διατομής Φ100, μήκους περίπου 12 μέτρα με τα ειδικά τεμάχια όπως καμπύλες, φλάντζες
κλπ.

2. Τοποθέτηση μιας βάνας Φ100 και μιας βαλβίδας αντεπιστροφής Φ100 και ενός ταφ Φ100.
3. Βάψιμο των χαλυβδοσωλήνων με δύο στρώσεις μίνιο για αντισκωριακή προστασία.

Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών απαιτούνται δύο εργάσιμες ημέρες από ένα συνεργείο
υδραυλικών δύο ατόμων (τεχνίτης και βοηθός)
Μετά την κατάθεση δύο προσφορών  οι εργασίες ανατέθηκαν στην επιχείρηση ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ
Ε.Ε. με δαπάνη 680 € πλέον ΦΠΑ 23%
Όλα τα υλικά που απαιτούνται είναι δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και υποχρεούται να τα παραλάβει ο εργολάβος
από την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.

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

 Εγκρίνει  την Τεχνική Περιγραφή με τίτλο : «Σύνδεση εφεδρικού Α/Σ στο κεντρικό
Α/Σ Επταλόφου – Κορωνουδας, Αναβρυτού – Πλαγιοχωρίου».

 Την απευθείας ανάθεση του έργου στην επιχείρηση ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα :
Μοναστηρίου 322 Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ.: 091385610, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, στο ποσό των
680,00 €(πλέον Φ.Π.Α.).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 11.02.2 [ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ)]
του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 143_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 Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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