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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 με αριθμό  19/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της  05/11/2019  Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 01/11/2019 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα     
τέσσερα (4). 
 
 
1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  
3) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
5) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  
6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
7) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-253/05-11-2019 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ’ 18-250/10-10-2019 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο (Έγκριση τευχών 
δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού 2.026.220,78 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 
24%). 
 
 
Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος  το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος 
 
Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Διευθυντή Τ.Υ. Παραγιό Ιωάννη βάση του άρθρου 22 του 
ΦΕΚ Β΄ 1615/2017,  ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18-250/10-10-2019 
απόφασης Δ.Σ. με τίτλο (Έγκριση τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης του 
έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ», παρουσίασε την παρακάτω 
εισήγηση: 
 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 250/10-10-2019 απόφασης 

του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 968ΔΟΛΚ8-Γ40). 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με αριθμό συστήματος 85976. Η ημερομηνία λήξης υποβολής 

προσφορών έχει οριστεί η 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., ενώ η 
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ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 20η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. 

(άρθρο 18 της διακήρυξης) 

Όπως αναφέρεται στο διακήρυξη του διαγωνισμού (άρθρο 21) δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΪΑ.  

Από τον προϋπολογισμό δημοπράτησης του έργου οι εργασίες που αφορούν στην κατηγορία 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%) ανέρχονται στο ποσό των 

1.400.490,82 €, ενώ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ στο αντίστοιχο ποσό των 623.729,80 

€.   

 

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας και βάσει των προαναφερθέντων ποσών ανά 

κατηγορία εργασίας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν 

2η τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 1η τάξη και άνω στην κατηγορία 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ. 

 

Στο άρθρο 23.4 της διακήρυξης αναφέρεται εκ παραδρομής «.. κατηγορία/ες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  

στην 2η τάξη και άνω και στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 2η τάξη και άνω».  

Επομένως με το παρόν θέμα αιτούμαστε την τροποποίηση των όρων της 

διακήρυξης ως προς τα προαναφερθέντα, δηλαδή την αλλαγή στο άρθρο 23.4 της 

πρότασης από «.. κατηγορία/ες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  στην 2η τάξη και άνω και στην 

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 2η τάξη και άνω» σε «.. κατηγορία/ες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  

στην 2η τάξη και άνω και στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 1η τάξη και άνω». 

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε 

έγκριση τροποποίησης της προαναφερθείσας απόφασης. 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

 
 

Αποφάσισε ομόφωνα και  
 

 Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ’ 18-250/10-10-2019 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο (Έγκριση 
τευχών δημοπράτησης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης του έργου «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισμού 2.026.220,78 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 
24%). 
 

 Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, δηλαδή την αλλαγή στο άρθρο 23.4 της 
πρότασης από «.. κατηγορία/ες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  στην 2η τάξη και άνω και στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 2η τάξη και άνω» σε «.. κατηγορία/ες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  στην 2η τάξη και άνω και 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 1η τάξη και άνω» που είναι το ορθό. 
 

 Δίνει εντολή να αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
με αριθμό συστήματος 85976, ως διευκρίνιση προς τους διαγωνιζόμενους. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-253/05-11-2019. 
 
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 Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

 
Πογέλης Ανέστης 
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