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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 17ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 20-315/18-09-2018  
 
Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας  με τίτλο: 
«Ανανέωση Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ύδρευσης 
Πικρολίμνης» προϋπολογισμού 4.000 Ευρώ προ Φ.Π.Α. 
 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και προτείνει την 
αλλαγή του προϋπολογισμού του τίτλου του σε 9.028,99€, 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 Μελέτης  με τίτλο: 
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» προϋπολογισμού 9.028,99 Ευρώ προ Φ.Π.Α. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό και 
Διευθυντή Τ.Υ. της ΔΕΥΑ. Κιλκίς , ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  

Η  εκτέλεση της εν λόγω μελέτης, 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. 
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Η παρούσα σύμβαση προτείνεται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 που 
προβλέπει ότι: 

«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 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ». 
Προϋπολογισμός 9.028,99€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση που 

έχει ως εξής : 

 
ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ». 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  λόγω αδυναμίας σύνταξης της σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία προτείνεται 

απευθείας ανάθεση της μελέτης ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα διενεργηθεί από 

την Τεχνική Υπηρεσία. 

Η μελέτη είναι αναγκαία πρώτων για την νομιμοποίηση των υφισταμένων υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ 

Κιλκίς στο υδρευτικό σύστημα Πικρολίμνης και αφετέρου για την υλοποίηση του έργου για την μεταφορά 

πόσιμου νερού από της Μάνδρες της Δ.Ε. Γαλλικού στην δεξαμενή του Μαυρονερίου και τροφοδοσία με 

πόσιμο νερό της Δ.Ε. Πικρολίμνης και ειδικότερα των οικισμών που είναι συνδεδεμένοι με την κεντρική  

δεξαμενή Μαυρονερίου.  

Η σκοπιμότητα της μελέτης αφορά την ποιότητα νερού αφού σήμερα το νερό σε πολλές περιπτώσεις δεν 

πληροί τις προδιαγραφές πόσιμου νερού (συγκεντρώσεις νιτρικών δύο φορές πάνω από το επιτρεπόμενο) 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισμός για την ανάθεση της μελέτης ανέρχεται σε 9.028,09 € (πλέον Φ.Π.Α) και θα καλυφθεί από 

τους Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.Δ.: 61.00.01.04 ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
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 Σχετικό CPV: 71335000-5 (Τεχνικές Μελέτες) 

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες δικές σας ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η προτεινόμενη μελέτη. 

 
 

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_00174/17-09-2018 έκθεση ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ_ 

ΩΛΨΜΟΛΚ8-ΧΩΝ, και τη  βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.   

 τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης  

 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 μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» προϋπολογισμού 9.028,99€ 

(πλέον ΦΠΑ), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από  πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς, (σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412), προς οικονομικούς 

φορείς.  

 

 Εγκρίνει και δεσμεύει πίστωση ποσού 11.194,83€ 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: 20-315/18-09-2018. 
 
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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