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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 13/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 09/09/2014   Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 05/09/2014 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 
πέντε (5) 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  
3) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 
4) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
5)  Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος 

 

ΘΕΜΑ 5
Ο
 – ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2014 

 

Επικύρωση πρακτικού εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου «καθαρισμός – άντληση δύο 
γεωτρήσεων με airlift».  

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΕΜΠΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, 
ο οποίος περιέγραψε στα μέλη του Δ.Σ. τη σκοπιμότητα εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου 
δηλαδή το καθαρισμό και άντληση δύο γεωτρήσεων με airlift στον οικισμό Καμπάνη (περιοχή 
βουνό) και στον οικισμό Ηλιόλουστου (περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης) .  

Οι παραπάνω γεωτρήσεις κατασκευάστηκαν από τους πρώην δήμους και μέχρι σήμερα είναι 
ανενεργές. Η αξιοποίηση τους της μεν γεώτρησης στο Καμπάνη θα συμβάλει  στην κάλυψη της 
ζήτησης νερού των οικισμών Καμπάνη και Μύλοι τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Στο Ηλιόλουστο, η γεώτρηση είναι σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τη δεξαμενή του 
κτηνοτροφικού πάρκου και μπορεί να υδροδοτήσει τις μονάδες, μειώνοντας το κόστος άντλησης, 
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επειδή μέχρι σήμερα η υδροδότηση του κτηνοτροφικού πάρκου γίνεται από γεώτρηση που 
βρίσκεται στο Χέρσο, δηλαδή σε απόσταση άνω των 2000 μέτρων. 

Πρώτο βήμα των ενεργειών είναι να ελεγχθεί τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα του νερού των  
γεωτρήσεων, λόγω του ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα και μετά από τόσα χρόνια μπορεί να 
έχει διαφοροποιηθεί τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα του νερού των γεωτρήσεων. 

Μια πρώτη ένδειξη προσφέρει η άντληση με airilift. Η ποιότητα του νερού μπορεί να ελεγχθεί από 
το εργαστήριο πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

Για το λόγο αυτό έγινε εκδήλωση ενδιαφέροντος και η μοναδική προσφορά ήταν αυτή της 
εταιρείας : ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ. 

Παρατίθεται παρακάτω το εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014 και ώρα 

10:00   συνεδρίασε η επιτροπή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτοκόλλου 1841, για 

τον  «Καθαρισμό – άντληση δύο γεωτρήσεων με airlift» αποτελούμενη από τους  

 Κωνσταντίνο Κορκοτίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑ Κιλκίς   

 Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Μηχανικό ΤΕ ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 Σαββίδη Μιχάλη, Πολιτικό Μηχανικό, ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 

Η επιτροπή έλεγξε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν  και τις ταξινόμησε κατά φθίνουσα 

σειρά. 

1. Οικονομική προσφορά της ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α/Α ΥΛΙΚΑ  ΟΜΑΔΑΣ  Α Μ.Μ. ΠΟΣ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Καθαρισμός – άντληση υδρευτικής 
γεώτρησης με airlift στον οικισμό 
Καμπάνη (περιοχή βουνό) 

μέτρα 150 4,80 720,00 

2 Καθαρισμός – άντληση υδρευτικής 
γεώτρησης με airlift στον οικισμό 
Ηλιόλουστου (περιοχή 
κτηνοτροφικής ζώνης) 

μέτρα 170 4,80 816,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1536,00 

Φ.Π.Α.  23 % 353,28 

ΣΥΝΟΛΟ 1889,28 

 
Κατατέθηκε μόνο μία προσφορά από την εταιρεία ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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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  το πρακτικό εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο : «καθαρισμός – άντληση δύο 
γεωτρήσεων με airlift».  

 

 Την απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ με έδρα : 
Περιβολάκη Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ. 044415370, Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, στο ποσό των  
1536,00 €(πλέον Φ.Π.Α.). 

 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 62.07.7.1 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 
για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 128_2014.  
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Α. Πρόεδρος του Δ.Σ 
της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 

Δημήτριος Β. Τσαντάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 

 


