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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2019 

ΕΡΓΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΔΗΜΟΥ 
ΚΙΛΚΙΣ” (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.950,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ – 
ΚΩΔΙΚΟΣ: 11.02.02.06 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Το προτεινόμενο έργο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες επισκευής - συντήρησης 

των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κιλκίς, ονομαστικής διαμέτρου Φ63.  

 α. Θέση έργου  

Η επισκευή - συντήρηση των δικτύων ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ63 

αφορά στο σύνολο του Δήμου Κιλκίς. 

β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου  

Επισκευή – συντήρηση δικτύων ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ63 σε μη 

διαμορφωμένο οδόστρωμα και σε διαμορφωμένο οδόστρωμα (ασφαλτικό ή 

σκυρόδεμα) στο Δήμο  Κιλκίς. Στην τιμή ανά επέμβαση συμπεριλαμβάνονται πάσης 

φύσεως υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, κάθε εργασία που θα εκτελεστεί για την 

πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο υφιστάμενο δίκτυο παρόμοιας διαμέτρου, οι 

χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων, καθώς και η αποκατάσταση του 

οδοστρώματος, όπου είναι απαραίτητη (άσφαλτος ή σκυρόδεμα).  

γ. Προϋπολογισμός 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. Για το έτος 

2019 υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση (κωδικός 11.02.02.06) ύψους 360.000,00 € η 

οποία θα κατανεμηθεί στο ποσό των 59.950,00 € για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού και το υπόλοιπο ποσό των 300.050,00 € θα καλύψει τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για το έτος 2019.  

Ο διαγωνισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου  236, παράγραφος 

10 του Ν. 4412/2016, που αφορά στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ.  

Η ανάγκη για εκπόνηση συνοπτικού διαγωνισμού (ΤΜΗΜΑ Β’ (ΟΜΑΔΑ Α’) του 

προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου) έγκειται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό διαρροών παρουσιάζεται σε δίκτυα ύδρευσης ονομαστικής διαμέτρου Φ63, 

που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό των δικτύων ύδρευσης των οικισμών του 

Δήμου Κιλκίς (και κυρίως των ορεινών οικισμών της Δ.Ε Κρουσσών όπου 

παρουσιάζεται μεγάλος ετήσιος όγκος διαρροών λόγω της παλαιότητας των 

δικτύων).  
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δ. Άλλα στοιχεία 

Σχετικό CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και 

αποχέτευσης). 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y  
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς   16/01/2019 

Κιλκίς   16/01/2019 

  
     

  
     

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


