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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκφ  15/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 10/07/2018 Ημέρα: Σξίηε Ώρα: 14:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 10/07/2018 
 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηέζζερα 
(4) 
 

1) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
2) Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
3) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
4) Παξαγηφο Ισάλλεο, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

5) Μαπξνπνχινπ νθία, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο  
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
7) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 15-239/10-7-2018 
 

Έγκριζη Μελέηης, ηρόποσ εκηέλεζης και έγκριζη δαπάνης ηης σπηρεζίας  με ηίηλο: «ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΤΔΡΟΦΟΡΑ» , προϋπολογιζμού 1.400,00 (προ ΦΠΑ) 

Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο  ην ΔΕΤΣΕΡΟ  ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη αλέθεξε φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Μειηζζνπξγείνπ  
ην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην  θαηάζιηςεο, ηελ Κπξηαθή 8-7-2018,  έπαςε λα ιεηηνπξγεί κε απνηέιεζκα ν 
νηθηζκφο λα κελ έρεη λεξφ  θαη νη θάηνηθνη λα δηακαξηχξνληαη απαηηείηαη ε άκεζε επέκβαζε γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ηνπ νηθηζκνχ κε λεξφ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο νηθηαθέο αλάγθεο. 

ηε ζπλερεία έιαβε ην ιφγν ν  Παξαγηφο Ισάλλεο ν νπνίνο αλάθεξε φηη ιφγσ ηνπ φηη  ε αληιία ηνπ 
ελδηάκεζνπ αληιηνζηαζίνπ έρεη θαεί απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή, ζην 
αληιηνζηάζην δελ ππάξρεη εθεδξηθή αληιία θαη ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο δήισζε φηη ιφγσ ηνπ φηη ζα 
πξέπεη ζηελ αληιία λα θαηαζθεπαζηεί καλδχαο ςχμεο ελδέρεηαη ε λέα αληιία λα ηνπνζεηεζεί ζηηο 12-7-
2018. Λφγσ ησλ αλσηέξσλ έθηαθησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ πεξηνρή (θεξαπλνί) λα 
έρεη δεκηνπξγεζεί κείδνλ δήηεκα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ νηθηζκνχ κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αληιίαο θαη 
επηπιένλ γηα ηελ παξάθακςε ησλ θίιηξσλ ηνπ νηθηζκνχ γηα ηελ πδξνδφηεζε απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Κνθθηληάο. 
Απαηηείηαη ε πξνζσξηλή θάιπςε πδξνδφηεζεο ηνπ νηθηζκνχ κε λεξφ γηα νηθηαθέο αλάγθεο κε άιινπο 
ηξφπνπο φπσο ε κεηαθνξά λεξνχ κε πδξνθφξα. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάρζεθε πξσηνγελέο αίηεκα πνπ έρεη 
σο εμήο: 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ 
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1.ΣΙΣΛΟΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΤΔΡΟΦΟΡΑ 

 

2.ΚΟΠΟ:  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΛΟΓΩ  ΑΓΤΜΑΜΙΑ ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ ΣΩΝ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

 
 

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ (φρη πφζηκνπ αιιά γηα ηελ 

θάιπςε νηθηαθψλ αλαγθψλ) ιφγσ αδπλακίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ (ελδηάκεζν) θαηάζιηςεο απφ ηελ 

ελδηάκεζε δεμακελή έσο ηα θίιηξα ηνπ Μειηζζνπξγείνπ  απαηηείηαη ε κεηαθνξά λεξνχ   κε αλνμείδσηε   

απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Κνθθηληάο ζηελ δεμακελή ηνπ Μειηζζνπξγείνπ). Η πδξνθφξα ζα είλαη 

ρσξεηηθφηεηαο 8-9 θπβηθψλ κε 5 δξνκνιφγηα ηελ εκέξα. Η απφζηαζε ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη 3.400 κ..  

Καζνξίδεηαη εκεξήζην ηίκεκα 350 €/εκέξα. Η ρξνληθή δηάξθεηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 εκέξεο κέρξη ηελ 

αληηθαηάζηαζε νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ δηθηχνπ απφ ηελ δεμακελή ηεο Κνθθηληάο έσο ην 

αληιηνζηάζην ηνπ Μειηζζζνπξγεηνχ. 

 

4.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
1.400,00 

 

Εσρώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
ΎδξεπζεοΑπνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 
5. ΆΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ: ρεηηθφ CPV: 98390000-3 (Λνηπέο ππεξεζίεο) 

  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη   ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο ηερληθήο ππεξεζίαο. 
 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο  ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία: «ηεθαλίδεο Π. Γεψξγηνο», 
κε Α.Φ.Μ.: 038602108  Γ.Ο.Τ.: Λαγθαδά, Γηεχζπλζε: Λαραλάο Θεο/λίθε , ζην πνζφ ησλ 1.400,00 €    
(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α).  Η ηηκή απηή είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ ε ΓΔΤΑ αλέζεζε ην 2017 ηελ 
κεηαθνξά λεξνχ ζηνλ ελ ιφγσ νηθηζκφ.  

 
 Γεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 1.736,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.93.15 ΛΟΙΠΔ ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΩΝ) θαη ηνπ 

Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κ.Α. 61.93.15 ΛΟΙΠΔ ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΩΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 
(ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-239/10-7-2018. 
 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

 

 

ΑΔΑ: ΨΑΔΧΟΛΚ8-Ε3Ε



 

3 

 

Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. 
  ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
Αλέζηεο Πνγέιεο 
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