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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκφ 15/2014 Σπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ  Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Τεο 16/10/2014   Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε             Ημερομηνία: 10/10/2014 
 
 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα επηά (7). 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1) Σηζκαλίδεο Γεκήηξηνο , Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξφεδξνο, 
2) Σηζκαλίδεο Ισάλλεο , Γεκνηηθφο Σχκβνπινο Κηιθίο, Μέινο, 
3) Τζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο Σχκβνπινο Κηιθίο, Μέινο, 

4) Καιηζίδεο Παλαγηψηεο, Γεκνηηθφο Σχκβνπινο Κηιθίο, Μέινο 
5) Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ Κηιθίο, Μέινο, 

6) Μαπξνπνχινπ Σνθία, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ Κηιθίο, κέινο 
7) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο Σπιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

 

ΘΔΜΑ 14o - ΑΠΟΦΑΗ 159/2014. 
 
Δπείγοσζα εκηέλεζη έργοσ "Αποκαηάζηαζη διαρροής κενηρικού  αγφγού Ξηρόβρσζης - Κιλκίς"  
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο θ. Ηιία Αβξακίδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Σ. ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο θαη ηα ζήκεξα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

Η ηξνθνδνζία ηεο πφιεο Κηιθίο κε λεξφ γίλεηαη απφ δχν κεγάια αληιηνζηάζηα (Α/Σ): ην πξψην θαη 
αξραηφηεξν Α/Σ είλαη ηνπ πνηακνχ Γαιιηθνχ θαη ην δεχηεξν ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 2000 είλαη ην Α/Σ Σηαπξνρσξίνπ.  

Τν Α/Σ Σηαπξνρσξίνπ ηξνθνδνηεί έλα ελδηάκεζν Α/Σ, ηεο Ξεξφβξπζεο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ηξνθνδνηεί 
ηε δεμακελή Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην ιφθν ηνπ Κηιθίο απφ ην νπνίν κε βαξχηεηα πδξνδνηείηαη ε πφιε. 

Ο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηεο πφιεο Κηιθίο  ζην ηκήκα απφ ηελ Ξεξφβξπζε, θαηαζθεπάζηεθε ηελ δεθαεηία 
ηνπ 1980 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα (ΜΟΠ). Δίλαη ηκήκα ηνπ 
αγσγνχ πνπ έγηλε γηα λα πδξνδνηήζεη ην Κηιθίο απφ ην Μπέιιεο, έξγν ην νπνίν δελ νινθιεξψζεθε. Τν 
πιηθφ ηνπ είλαη απφ ράιπβα δηακέηξνπ Φ350 ρηιηνζηψλ. 

Τν ηκήκα απηφ ηνπ αγσγνχ κεηαμχ Ξεξφβξπζεο – Κηιθίο, κήθνπο πεξίπνπ 6.000 κέηξσλ  αμηνπνίεζε ε 
ΓΔΥΑ Κηιθίο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζην ιφθν Αγίνπ Γεσξγίνπ.  
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Η φδεπζε ηνπ αγσγνχ είλαη απφ θνηλφρξεζηα θαη ρέξζα ηκήκαηα θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απφ 
αγξνηεκάρηα. 

Με ηελ ζπκπιεξσκαηηθή δηαλνκή γεο πνπ έγηλε ην έηνο 1998 ζηνλ νηθηζκφ Ξεξφβξπζεο παξαρσξήζεθε 
ζηνλ θ. Μαραηξίδε ην αγξνηεκάρην κε αξηζκφ 694 απφ ην νπνίν δηέξρεηαη ν αγσγφο. 

Ο θ. Μαραηξίδεο εγθαηέζηεζε θηελνηξνθηθή κνλάδα ζε απηφ ην αγξνηεκάρην, ε νπνία έιαβε άδεηα ίδξπζεο, 
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ΠΔ Κηιθίο θαη ην Γήκν Κηιθίο, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε φηη δηέξρεηαη 
αγσγφο θνηλήο σθέιεηαο. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν αγσγφο δηαβξψζεθε απφ ηα ιχκαηα ηεο 
θηελνηξνθηθήο κνλάδαο ηνπ Μαραηξίδε ζε κήθνο 150 κέηξσλ ζην αλαθεξφκελν αγξνηεκάρην 694 ηνπ 
αγξνθηήκαηνο Ξεξφβξπζεο ην νπνίν φπσο εηπψζεθε ήηαλ ρέξζν θαη εθ ησλ πζηέξσλ δηαλεκήζεθε ζηνλ 
Μαραηξίδε κε ηε δηαλνκή ηνπ έηνπο 1998. 

Τε δεθαεηία 2000-2010 ν ίδηνο θηελνηξφθνο πηζαλφηαηα κε ηνλ κεραληθφ θαζαξηζκφ ηεο απιήο ηνπ ζηάβινπ 
κε κεράλεκα ζσμπαρέζσρε και ηο σλικό επίτφζης με αποηέλεζμα ο αγφγός από ηο βάθος ηφν 2 
μέηρφν περίποσ ποσ καηαζκεσάζηηκε να αποκαλσθθεί, λα έξζεη ζε άκεζε επαθή κε ηελ θνπξηά θαη 
ζπλεπψο λα επηηαρπλζεί ε δηάβξσζή ηνπ. 

Η ΓΔΥΑ Κηιθίο φηαλ ελεκεξψζεθε αξρηθά απφ ηνλ ίδην γηα ηνλ αγσγφ, πξνζπάζεζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ 
αγσγφ θαη δηέζεζε πεξίπνπ 3000 επξψ γηα λα επηθαιχςεη ηνλ αγσγφ κε ζθπξφδεκα. Πέξαλ ηνχηνπ δελ είρε 
πνιιά πεξηζψξηα παξέκβαζεο. 

Σεκεηψλεηαη φηη, εάν ο αγφγός ασηός ηεθεί εκηός λειηοσργίας για περιζζόηερο από 24 ώρες θα 
κινδσνεύζει η πόλη με λειυσδρία. 

Τν θζηλφπσξν ηνπ 2014 ν θηελνηξφθνο ελεκέξσζε ηελ ππεξεζία καο γηα ηε δηαξξνή θαη κάιηζηα 
απέζηεηιε εμψδηθε πξφζθιεζε δεηψληαο κεηαμχ άιισλ απνδεκίσζε γηα απψιεηα γάιαθηνο θιπ. 

Δπεηδή ε ππφζεζε εμέιαβε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, ν  Γ. Γηεπζπληήο ελεκέξσζε αξρηθά ην ΓΣ ηεο ΓΔΥΑ 
Κηιθίο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο έζεζε ζε ην πξφβιεκα ζηελ 
εηζαγγειέα Κηιθίο ζε πξνζσπηθή ζπλάληεζε ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπ γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

Η εηζαγγειέαο Κηιθίο πξνθάιεζε ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο, ηνπ Γεκάξρνπ, ηεο 
δηεχζπλζεο γεσξγίαο, ηεο δηεχζπλζεο πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θηελνηξφθνπ ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε λα 
απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα κε δαπάλε ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θηελνηξφθνπ λα αξζεί 
θάζε ζέκα απνδεκίσζεο θαη λα απνκαθξχλεη ηα βννεηδή απφ ηνλ αγσγφ γηα λα κπνξέζνπλ λα εθηειεζηνχλ 
νη εξγαζίεο. 

Σπλνπηηθά νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ είλαη: 
 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΟ ΣΑΒΛΟ ΜΑΥΑΙΡΙΓΗ ΣΗΝ 
ΞΗΡΟΒΡΤΗ 

 
Σηνηρεία θηελνηξνθηθήο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο βννεηδψλ 
Αξηζκφο βννεηδψλ: 126 βννεηδή ην έηνο 2014. 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΔΑ - ΔΓΓΡΑΦΟ – ΘΔΜΑ 

Γεθαεηία 1980 
Καηαζθεπή αγσγνχ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ΜΟΠ (Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα 

Πξνγξάκκαηα). 

23/11/2000 Άδεηα ίδξπζεο βνπζηαζίνπ κε αξηζκφ 78 

20/6/2001 ΑΠ Γήκνπ Κηιθίο 7840 Άδεηα ιεηηνπξγία Βνπζηαζίνπ δπλακηθφηεηαο 28 αγειάδσλ. 

26/10/2011 
ΑΠ ΠΔ Κηιθίο Γ/λζε αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη θηεληαηξηθήο Α10034: Άδεηα ίδξπζεο 

θηελνηξνθηθήο κνλάδαο 20 αγειάδσλ ζην αγξ. 694 Ξεξφβξπζεο. 

13/11/2014 Δμψδηθε δήισζε Μαραηξίδε Σσθξάηε πξνο Γήκν Κηιθίο θαη ΓΔΥΑ Κηιθίο 

27/11/2014 ΑΠ ΠΔ Κηιθίο – Γ/λζε Υγείαο 3119: Έθζεζε απηνςίαο. 

1/12/2014 
ΑΠ ΓΔΥΑΚ 3219: Έγγξαθν πξνο ΠΔ Κηιθίο – Γ/λζε δεκφζηαο πγείαο κε θνηλ. Γ/λζε αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη θηεληαηξηθήο γηα ην ζέκα 



 
3 

4/12/2014 ΑΠ ΠΔ Κηιθίο – Γ/λζε Υγείαο 3173: ελεκέξσζε φηη δηελεξγήζεθε απηνςία. 

 
Τνλ Ιαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ην πξφβιεκα ηεο δηαξξνήο επηδεηλψζεθε θαη κάιηζηα 
εκθαλίζηεθε έλαο πίδαθαο λεξνχ αξθεηψλ κέηξσλ, νξαηφο απφ ην δξφκν, κε απνηέιεζκα λα ιάβεη ην ζέκα 
εθηεηακέλε δεκνζηφηεηα θαη λα απνηειέζεη θαη αληηθείκελν επεξψηεζεο ζην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην Κηιθίο. 
 
Δίλαη πιένλ πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ν επείγσλ ραξαθηήξαο ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δηαξξνήο, επεηδή 
απμάλεηαη ζπλερψο ε απψιεηα λεξνχ θαη ν θίλδπλνο ηελ νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ δηθηχνπ είλαη νξαηφο, κε 
κεγάιεο ζπλέπεηεο ζηελ νκαιή ηξνθνδνζία ηεο πφιεο κε λεξφ. 

Σε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε πξέπεη λα νινθιεξσζεί πξηλ ην ζέξνο πνπ νη θαηαλαιψζεηο λεξνχ 
είλαη απμεκέλεο θαη ε δπλαηφηεηα λα κε ιεηηνπξγεί ην Α/Σ Σηαπξνρσξίνπ πεξηνξίδεηαη. 

Δπεηδή ζηελ πξάμε κφλνλ ε ΓΔΥΑ Κηιθίο έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επζχλε, πέξαλ ησλ άιισλ λνκηθψλ 
θαη ινηπψλ επζπλψλ πξέπεη άκεζα λα αλαιάβεη ηελ δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηεο δηαξξνήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλνπλ άκεζεο ελέξγεηεο. 

 

1. Να αποκαηαζηαθεί προζφρινά η βλάβη με ζσγκόλληζη ηοσ ζιδηροζφλήνα, 

2. να γίνει διαγφνιζμός για ανηικαηάζηαζη ηοσ ημήμαηος ηοσ αγφγού μήκοσς 150 μέηρφν ποσ 
διέρτεηαι από ηο αγροηεμάτιο 694, επειδή πιθανόηαηα να έτει επηρεαζηεί από ηα λύμαηα. 

 
Ωο πξνο ηελ πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε, έρεη γίλεη πξνεξγαζία γηα λα απνθαηαζηαζεί άκεζα απφ ζπλεξγείν 
ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο κε ειεθηξνζπγθφιιεζε,  

Γηα ηελ νξηζηηθή ιχζε ζπληάρζεθε ε κε αξηζκφ 22/2015 κειέηε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηεο ΓΔΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 
απφ ην Γηνβαλνχδε Φξήζην, MSc Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ζεσξήζεθε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Τερληθήο 
Υπεξεζίαο ηεο ΓΔΥΑ ΚΙΛΚΙΣ θ. Παξαγηφ Ισάλλε θαη ζεσξήζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ θ. Αβξακίδε Ηιία. 

Σπγρξφλσο δεηείηαη ε αλακφξθσζε ηνπ Τερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2015 κε κείσζε ηνπ πνζνχ γηα ηελ 
Καηαζθεπή λένπ Πξσηεχνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο δηακέηξνπ Φ300 ζηελ νδφ 21ε Ινπλίνπ κεηαμχ Βεληδέινπ 
Σφισλνο, ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο ζε πνζφ ίζν πξνο 182.195,12 € θαη ηε δεκηνπξγία λένπ έξγνπ κε ηίηιν 
«Ανηικαηάζηαζη αγφγού ύδρεσζης Φ355 ζηο αγροηεμάτιο 694 ηοσ αγροκηήμαηος Ξηρόβρσζης» 
προϋπολογιζμού 37.804,88 €.» 

Σπγθεθξηκέλα αλακνξθψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2015 σο εμήο: Αθαηξνχληαη 37.804,88 € απφ ηνλ 
θσδηθφ 11.02.2.15 θαη δεκηνπξγείηαη λένο θσδηθφο 11.02.2.17 κε ίζν πνζφ.   

Τν Γ.Σ. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 

 
Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 
Τν ζέκα κεηαηίζεηαη ζε επφκελν ζπκβνχιην θαη ζα επαλέιζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κε εηζήγεζε ηεο 
ηερληθήο ππεξεζίαο θαη νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ έξγνπ γηα έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο 
θιπ. 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 159/2014. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο 
 
 

Γεκήηξηνο Σηζκαλίδεο 
Γήκαξρνο Κηιθίο 


