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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 12/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/06/2018 Ημέρα: ΤρίτηΏρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 08/06/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) ΠερπερίδηςΓεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) ΤσαντάκηςΔημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) ΜαυροπούλουΣοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο ΑΠΟΦΑΣΗ12-193/12-6-2018

Συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΤΟΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για
ανθρώπινη κατανάλωση». Τίτλος προτεινόμενης πράξης: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΟ». Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης,έθεσε υπόψη του
Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Στη  συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο για ενημέρωση για το παραπάνω στον Κ.Παραγιό Ιωάννη,
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ.την
συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης
για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Τίτλος προτεινόμενης πράξης: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ -
ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΟ» και την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση
που έχει ως εξής:

Η πόλη του Κιλκίς υδροδοτείται μέσω αβαθών γεωτρήσεων στην περιοχή του Σεβαστού. Η πλειονότητα
των γεωτρήσεων είναι χωρίς περιφραγματικούς σωλήνες και βρίσκονται μέσα στην κοίτη του Γαλλικού
ποταμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στις περιπτώσεις βροχοπτώσεων να αυξάνεται η θολότητα στο
αντλούμενο νερό  και να διακόπτεται αυτόματα η υδροδότηση της πόλης για να μην μεταφερθούν
ποσότητες λάσπης στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης και στο δίκτυο της πόλης. Με την προτεινόμενη
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πράξη που ζητείται η έγκριση κατάθεσης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠΕΣ αντιμετωπίζεται το
φαινόμενο της επάρκειας της ποιότητας και της ποσότητας του νερού στο πολεοδομικό συγκρότημα Κιλκίς.

Η  προτεινόμενη πράξη αφορά την κατασκευή διυλιστηρίου στην περιοχή του Σεβαστού με δυναμικότητα
επεξεργασίας 500 κυβικών μέτρων ανά ώρα. Υπάρχουν εξασφαλισμένοι υδατικοί πόροι για την λειτουργία
του έργου η μελέτη είναι σύμφωνη με τους εν ισχύ περιβαλλοντικούς όρους. Ταυτόχρονα στο οικόπεδο του
διυλιστηρίου θα κατασκευαστεί και δεξαμενή αποθήκευσης πόσιμου νερού συνολικού όγκου  2.000
κυβικών μέτρων ποσότητα ικανή για την τροφοδότηση της πόλης για πέντε ώρες ώστε τυχόν απαιτούμενες
επισκευές σε βάθος εικοσαετίας να μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα
στους καταναλωτές. Με βάση τα παραπάνω η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια της επιτελεστικότητας του
ορίζει η νομοθεσία επιπλέον η πράξη είναι σύμφωνη και με το σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής
του Γαλλικού ποταμού της Δ/νσης Υδάτων Π.Κ.Μ..

Στην συνέχεια η πρόεδρος ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση της εισήγησης.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Την συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΤΟΝ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη
κατανάλωση». Τίτλος προτεινόμενης πράξης: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΙΛΚΙΣ - ΔΙΥΛΗΣΤΗΡΙΟ». Προϋπολογισμού: 3.250.000,00 €

 Η προτεινόμενη πράξη ανήκει στην ΟΜΑΔΑ Β΄ της σχετικής πρόσκλησης.

 Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δεσμεύεται, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, για τη συνομολόγηση του
επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ.

 Εγκρίνει την προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με αξιολόγηση
της μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. ( άρθρο 50-86Ν.4412/2016).

 Δεσμεύεται για την καταβολή από ιδίους πόρους της δαπάνης ποσού των 250.000,00 € εφόσον η
προσφορά  του αναδόχου οικονομικού φορέα, είναι μεγαλύτερη του ποσού των 3.000.000,00 € που
είναι η επιλέξιμη δαπάνη και έως τον προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:12-193/12-6-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη

ΑΔΑ: ΩΜΦΓΟΛΚ8-8ΗΤ


		2018-06-20T09:54:09+0300
	Athens




