
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 7/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 04/05/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 28/04/2017

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 7-111/4-5-2017

Τρόπος εκτέλεσης εργασίας «Κατασκευή ανοικτού τσιμενταύλακα για απορροή
ομβρίων στην ΤΚ Ελληνικού», προϋπολογισμού 2.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΒΔΟΜΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Αβραμίδη Ηλία, Γ. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο :
«Κατασκευή ανοικτού τσιμενταύλακα για απορροή ομβρίων στην ΤΚ Ελληνικού»,
κωδικού εξόδων: 11.02.02.14, προϋπολογισμούς 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την
παρακάτω Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ
Προς Οικονομική υπηρεσία

ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

11.02.02.14

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.500,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: ΨΙ4ΚΟΛΚ8-Γ2Φ



ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ

Στον οικισμό Ελληνικού έγινε επέκταση του αγωγού ύδρευσης μήκους 150 μέτρων για υδροδότηση
κατοικίας. Η τοποθέτηση του αγωγού έγινε στην άκρη του δρόμου, όπου το ανάγλυφο είναι κεκλιμένο, με
αποτέλεσμα σε κάθε βροχόπτωση να παρασύρεται το υλικό επίχωσης και να δημιουργείται αύλακας
(νεροφάγωμα) επικίνδυνο για τους πεζούς και τα οχήματα.
Επομένως για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά και αυτό το πρόβλημα. Η
ενδεικνυόμενη λύση είναι η κατασκευή ανοικτού τσιμενταύλακα από σκυρόδεμα, το οποίο θα απορρέει τα
όμβρια ύδατα και θα συγκρατεί το χωμάτινο υπόστρωμα.

Συγκεκριμένα πρέπει:

1) Να καθαριστεί ο χώρος 150 περίπου μέτρων από τα οργανικά και φερτά υλικά.

2) Να διαμορφωθεί κατάλληλα το προς τσιμεντόστρωση τμήμα του αγωγού με συνεχή ομαλή κλίση

ώστε να ρέει το νερό συνεχώς

3) Να επιστρωθεί με σκυρόδεμα, ελάχιστου πάχους 10 εκατοστών το οποίο θα διαμορφωθεί

αμφίπλευρα για να λειτουργήσει ως ανοικτός αύλακας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Α/Α Είδος Εργασίας ΜΟΝ .
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Καθαρισμός χωρου150 περίπου
μέτρων από τα οργανικά και φερτά
υλικά, διαμόρφωση, τσιμεντόστρωση
με σκυρόδεμα, ελάχιστου πάχους 10
εκατοστών αμφίπλευρα για να
λειτουργήσει ως ανοικτός αύλακας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα
υλικά

Τεμ. 1 2.500,00 2.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 2.500,00
Φ.Π.Α.  24 % : 600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 3.100,00

Το ποσό  της δαπάνης για την συγκεκριμένη εργασία προϋπολογίζεται στα 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όλα τα απαιτούμενα  εργαλεία για τις παραπάνω εργασίες είναι υποχρέωση του  αναδόχου  των εργασιών.

Το συγκεκριμένο σημείο κατέστη επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα, επειδή στο σκάμμα
δημιουργήθηκε νεροφάγωμα από βροχοπτώσεις και πρέπει να γίνει άμεση αποκατάστασή του,
για να αποφευχθούν ατυχήματα.

ΑΔΑ: ΨΙ4ΚΟΛΚ8-Γ2Φ



Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

αποφάσισε  και  εγκρίνει

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Αβραμίδη Ηλία.

 Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατασκευή ανοικτού τσιμενταύλακα
για απορροή ομβρίων στην ΤΚ Ελληνικού», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Είδος Εργασίας ΜΟΝ .
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 Καθαρισμός χωρου150 περίπου
μέτρων από τα οργανικά και φερτά
υλικά, διαμόρφωση, τσιμεντόστρωση
με σκυρόδεμα, ελάχιστου πάχους 10
εκατοστών αμφίπλευρα για να
λειτουργήσει ως ανοικτός αύλακας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα
υλικά

Τεμ. 1 2.500,00 2.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 2.500,00
Φ.Π.Α.  24 % : 600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 3.100,00

 Δεσμεύει πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 11.02.02.14 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ &
ΔΙΒΟΥΝΟΥ) του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μονομελούς
οργάνου, σύμφωνα με την διάταξη 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚΒ΄ 1291/11.08.2010
τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών και το άρθρο 32 του  νόμου 4412/2016, στο οποίο
προβλέπεται απευθείας ανάθεση μονομελούς οργάνου, η οποία στη συγκεκριμένη
περίπτωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 γ) του νόμου 4412/2016 και το άρθρο 32της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, στο οποίο αναγράφει ότι «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί σε απευθείας ανάθεση
μονομελούς οργάνου.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει την  πίστωση του προϋπολογισμού 11.02.02.14 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ & ΔΙΒΟΥΝΟΥ), του
οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 7-111/4-5-2017.

ΑΔΑ: ΨΙ4ΚΟΛΚ8-Γ2Φ



Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΔΑ: ΨΙ4ΚΟΛΚ8-Γ2Φ
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