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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 14/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/10/2014 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 30/09/2014

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, μέλος

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2014 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τρόπος εκτέλεσης μικρού τεχνικού έργου διέλευσης Γαλλικού ποταμού για σύνδεση
γεώτρησης με το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Επταλόφου.

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και η ενημέρωση
για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Κορκοτίδη
Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Τεχνική Έκθεση από 09/10/2014 του έργου
διέλευσης Γαλλικού ποταμού για σύνδεση γεώτρησης με το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Επταλόφου
και έχει ως εξής :

ΑΔΑ: ΒΧ3ΚΟΛΚ8-7ΨΑ
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αφορά  εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν μετά από θεομηνία που
προκάλεσε υπερχείλιση του Γαλλικού ποταμού και ξήλωσε το υδραυλικό δίκτυο σύνδεσης της γεώτρησης
Επταλόφου με το κεντρικό αντλιοστάσιο καθώς και τα καλώδια σύνδεσης της γεώτρησης.  Αποτέλεσμα
είναι να έχουμε πλέον μόνο μία από τις δύο γεωτρήσεις σε λειτουργία.  Λόγω του ότι το αντλιοστάσιο
Επταλόφου υδροδοτεί τους οικισμούς Επτάλοφο, Κορωνούδα, Αναβρυτό και Πλαγιοχώρι και η μία
γεώτρηση επαρκεί οριακά, υπάρχει άμεσος κίνδυνος οι εν λόγω οικισμοί να μείνουν χωρίς νερό.
Απαιτείται λοιπόν άμεσα να γίνουν οι εργασίες σύνδεσης της δεύτερης γεώτρησης με το κεντρικό
αντλιοστάσιο.
Το κόστος των εργασιών είναι 2300 € πλέον ΦΠΑ 23%.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να εκτελεσθούν τα εξής:

1. Αρχικά θα γίνει κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος προσωρινού φράγματος ,  σε μήκος
περίπου 20 μέτρα , συγκράτησης υδάτων  και εκτροπή της ροής του ποταμού.

2. Εκβάθυνση – διαπλάτυνση κοίτης ποταμού σε μήκος περίπου 30 μέτρα
3. Εκσκαφή τάφρου σε βάθος 2,5 μέτρα και μήκους 70 μέτρα
4. Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Φ300 στην κοίτη του ποταμού σε μήκος 20 μέτρα.
5. Τοποθέτηση αγωγού πολυαιθυλενίου Φ110 για το νερό και Φ63 για τα καλώδια της γεώτρησης.
6. Επίχωση της τάφρου με τα προϊόντα εκσκαφής
7. Αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού στην αρχική κατάσταση.

Όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν, όπως σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ110, σωλήνας Φ63 για τα καλώδια,
τσιμεντοσωλήνες προστασίας θα τα προμηθεύσει η ΔΕΥΑΚ. Η δαπάνη των 2300€ πλέον ΦΠΑ αφορά μόνο
τις απαιτούμενες εργασίες.
Μετά από τρεις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν στην ΔΕΥΑΚ για τις παραπάνω εργασίες, η
χαμηλότερη ήταν της Ασλανίδου Μαδλένας και στην οποία θα ανατεθούν οι εν λόγω εργασίες.

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 την Τεχνική Περιγραφή με τίτλο : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΜΕ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ».

 Την απευθείας ανάθεση του έργου στην ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΛΑΖ. ΜΑΔΛΕΝΑ με έδρα :
Ποντοκερασιά Κιλκίς, Α.Φ.Μ. 046945560, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, στο ποσό των 2,300 €(πλέον
Φ.Π.Α.).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 11.02.2 [ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ)]
του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για το έτος 2014 όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 141_2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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