
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 15/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 16/10/2014   Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 10/10/2014 
 

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

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) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος 
7) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 15Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2014 
 
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: «Εργαστηριακές αναλύσεις 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις παραμέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου» 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάτα-

ξης έθεσε προς συζήτηση τον τίτλο του θέματος.   
 
Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης που συμμετέχει με δικαίωμα γνώμης στο Δ.Σ. ενημέρωσε 

σχετικά με το θέμα: 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους της ποιότητας  νερού του Δήμου Κιλκίς, 

με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι παράμετροι ποιότητας του νερού ανθρώπι-
νης κατανάλωσης που πρέπει να παρακολουθούνται οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις που 

περιγράφονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
ΔΥΓ2/Γ.Π./38295/2007. 
Στα πλαίσια των ελέγχων αυτών, διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ανώτατων νομοθετικών ορίων, 

στην παράμετρο του Αρσενικού για κάποιες Ζώνες Παροχής του Δήμου, όπως και αυξημένη συ-
γκέντρωση Μολύβδου σε μία γεώτρηση. Κρίνεται αναγκαία η επαναληπτική δειγματοληψία από 

πηγές υδροληψίας και οικισμούς και η αποστολή των δειγμάτων σε εξωτερικό διαπιστευμένο ερ-
γαστήριο που διαθέτει την τεχνολογική επάρκεια, ώστε να αποτυπωθεί εκ νέου το μέγεθος και η 
έκταση του προβλήματος των υπερβάσεων.  

 
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από 

διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95), 

αποφάσισε  και  εγκρίνει ομόφωνα 

 Την διενέργεια της παρακάτω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα: Εργαστη-

ριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις παραμέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου». 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/


«Τίτλος: «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις παραμέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου» 

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς προβαίνει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εργασία με τίτλο: «Εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατα-

νάλωσης, στις παραμέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου». 

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια να υποβάλουν προσφορές εντός πέντε  ημερολογιακών ημερών από την ανάρτη-

ση της παρούσας δηλαδή έως την Παρασκευή,        24-10-2014 και ώρα 10:00 π.μ. 

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Αποστολή προσφοράς στο FAX: 23410 29320 (Υπόψη εργαστηρίου ΔΕΥΑΚ) 

 Αποστολή με email στην διεύθυνση lab@deyak.gr 

 Κατάθεση προσφοράς αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1
ο
 ΧΛΜ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Είδος εργασίας Αριθμός δειγ-

μάτων 

 

Ενδεικτική τιμή ανά-

λυσης ανά δείγμα σε 

ευρώ 

Σύνολο  σε ευρώ 

Ανάλυση ολικού As σε οξινισμένο δείγμα νερού 45  17 765 

Ανάλυση ολικού Pb σε οξινισμένο δείγμα νερού 3 17 51 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 816 

  ΦΠΑ 23% 187,68 

  ΣΥΝΟΛΟ 1003,68 

Μαζί με την οικονομική προσφορά, ο υποψήφιος Ανάδοχος, υποχρεούται να επισυνάψει αντίγραφο της διαπίστευσης του εργαστηρί-

ου του κατά ISO 17025, που να συμπεριλαμβάνει τις παραμέτρους Αρσενικού και Μόλυβδου, για αναλύσεις σε νερό ανθρώπινης κα-

τανάλωσης. Προσφορές χωρίς συνημμένη διαπίστευση, δε θα γίνονται αποδεκτές. 

Τα δείγματα θα παραληφθούν με ευθύνη του Αναδόχου από τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ. Τα έξοδα μεταφοράς των δειγμάτων, βαρύνουν 

τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να στείλει τα αποτελέσματα των αναλύσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 

των δειγμάτων. 

Πληροφορίες από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο τηλέφωνο:23410 25053 (εργάσιμες ημέρες και ώ-

ρες)». 

 

 Την ψήφιση της δαπάνης από τον  κωδικό εξόδων 61.03 προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ.Κιλκίς 

του 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 160/2014. 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 

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

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 
 

 
Δημήτριος Σισμανίδης 

Δήμαρχος  Κιλκίς 


