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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  20/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 30/11/2017 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 24/11/2017 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα πένηε (5) 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

(1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο,Πξόεδξνο 

(2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 

(3) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

(4) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

(5) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  

ΑΠΟΝΣΕ 

(6) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
(7) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 6o- Απόθαζη 20-318/30-11-2017. 

Έγκριζη πρωηόκολλοσ οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ με ηίηλο: «ΑΠΟΥΕΣΕΤΣΙΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ, ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ – ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΟΤ Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΥΑΛΑΣΡΑ»  

Η Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΕΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηό Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. 

Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηελ έγθξηζε πξσηόθνιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΥΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ, ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ – 
ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΟΤ Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΑΣΡΑ», πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Σνπ έξγνπ : ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ – ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΟΤ Γ.Γ. 

                      ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΛΑΣΡΑ 

Αλαδφρνπ :  ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Οη παξαθάησ ππνγξάθνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ παξαπάλσ 

έξγνπ, φπσο νξίζηεθαλ κε ηελ ππ’αξ. 106/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ 

Γήκνπ Γέιηα (Κχξηνο ηνπ Έξγνπ) θαη κε ηελ ππ’αξ. 79/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (θνξέαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ): 

 
1. Παξαγηφο Ισάλλεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ., σο πξφεδξνο 

2. Αζιαλίδεο Υξήζηνο, Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Π.Δ., σο κέινο  

3. Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ., σο κέινο 

4. Ληνχιηαο ηέθαλνο, Αληηπξφεδξνο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γ. Γέιηα, σο κέινο θαη 

εθπξφζσπνο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

 
πήγακε ζήκεξα ηελ 01/11/2017 επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, παξνπζία ησλ επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ 

Παλαγηψηε Καπαζαθαιίδε, Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Νηθφιανο Απνζηνιίδεο, Υεκηθφο Μεραληθφο 

θαη εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ππξίδσλα Κνινβνχ θαη έρνληαο ππφςε: 

 
1. Σν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1360/18-05-2016 πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ 

αλσηέξσ έξγνπ.  

2. Σελ Σειηθή Δπηκέηξεζε ηνπ έξγνπ πνπ ππεβιήζε εκπξφζεζκα θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Ισάλλε Παξαγηφ Πνιηηηθφ Μεραληθφ 

, ηελ  19/01/2016 , κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηαθηνπνπνηεηηθνχ ΑΠΔ (3νο) 

3. Σελ απφ 23/12/2015 (α.π. 6192) βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηελ νπνία 

βεβαηψλεηαη φηη νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθαλ εκπξφζεζκα. 

 
Παξαιακβάλνπκε πνηνηηθά ηηο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008 

(ΚΓΔ) γηα ηα Γεκφζηα Έξγα θαη ηηο ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
 

1. - Ανηικείμενο 

Σν έξγν αθνξά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ αλαξξφθεζεο, ησλ θξεαηίσλ αλαξξφθεζεο κε ηνλ απαξαίηεην Η/Μ 

εμνπιηζκφ, ηνπ αληιηνζηαζίνπ αλαξξφθεζεο, ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ πξνο ηελ Δ.Δ.Λ. ηνπ Γ.Γ. 

Υαιάζηξαο θαη ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο πξνο ηηο ηδηνθηεζίεο (κε επηιέμηκεο δαπάλεο).  

2. – Υρημαηοδόηηζη 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ - Σακείν πλνρήο - Δζληθνχο Πφξνπο θαη ηδίνπο 

πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Υαιάζηξαο  (Κσδ. Πξάμεο 2010Δ07580118). 

3. – Μελέηη 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλήιζε ζηα 7.780.000,00€ θαη δεκνπξαηήζεθε ην έξγν 

ηελ 13/09/2011 κε πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή εθηέιεζήο ηνπ 7.516.191,21 € 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απξφβιεπηεο δαπάλεο, ηεο πξφβιεςεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ 

Φ.Π.Α.), δειαδή κε κέζε έθπησζε 3,39 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

4. – Ανάθεζη  

Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 39/2012 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  θαη ηελ ππ’ αξηζκ.126094/14-

12-2012 ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Γ.Α. ηνπ Δ.Π. Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαηαθπξψζεθε 

θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζηελ Κ/ΞΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Α.Δ. - Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. Με ην ππ΄ αξηζκ. 2309/3-08-2015 έγγξαθν έγηλε απνδεθηή ε κεηαβνιή ηνπ 

αλαδφρνπ απφ Κ/ΞΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. - Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. ζε ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. ιφγσ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. απφ ηε 

Μεραληθή Πεξηβάιινληνο Α.Δ.. 

5. – σμθωνηηικό – εγκαηάζηαζη 

Σελ 14/12/2012 ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.516.191,21 € 

θαη έγηλε ε εγθαηάζηαζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζην έξγν. 

6. – Προθεζμίες  

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 6 ηεο Δ..Τ. ν ρξφλνο πεξαηψζεσο ηνπ 

έξγνπ νξίζζεθε ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δειαδή κέρξη ηελ 

14/06/2014. 

Με ηελ αξ. πξση. 204/23-01-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εγθξίζεθε ε 1ε 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ κφλν σο πξνο ηηο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ ελψ ε ζπλνιηθή πξνζεζκία παξέκεηλε ζηνπο 18 κήλεο.  

Με ηελ αξ. πξση. 9-117/10-09-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εγθξίζεθε ε 2ε 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε ρνξήγεζε γεληθήο παξάηαζεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ έσο 20/12/2015. 

Σελ 23/12/2015 εθδφζεθε ε βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ (αξ. πξση. 4127) απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ην έξγν νινθιεξψζεθε εκπξνζέζκσο. 

Σελ 24/11/2015 ζπληάρζεθε πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε ηνπ έξγνπ (αξ. πξση. 

3735). 

Σελ 18/05/2016 ζπληάρζεθε πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο (αξ. πξση. 1360). 

7. – Ανακεθαλαιωηικοί πίνακες- σμπληρωμαηική ύμβαζη 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθαλ νη θάησζη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ : 

Α) 1νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.516.191,21 € (ζε ηζνδχγην ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε) 

θαη ην 1ν ΠΚΣΜΝΔ εγθξίζεθαλ κε ηελ 72/2013 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Β) 2νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.513.274,12 € (κεησκέλνο θαηά 2.917,09 € ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε θαη κεησκέλνο θαηά  2.917,09 € ζε ζρέζε κε ηνλ 1ν ΑΠΔ) θαη ην 2ν ΠΚΣΜΝΔ 

εγθξίζεθαλ κε ηελ 149/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
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Γ) 3νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.513.274,12 € (κεησκέλνο θαηά 2.917,09 € ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε θαη κεησκέλνο θαηά  2.917,09 € ζε ζρέζε κε ηνλ 1ν ΑΠΔ θαη ζε ηζνδχγην ζε 

ζρέζε κε ηνλ 2ν Α.Π.Δ.) εγθξίζεθε κε ηελ 17-183/22-12-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.       

9. – Ποιοηική παραλαβή 

Η επηηξνπή παξαιαβήο, αθνχ έιεγμε θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ, βξήθε φηη 

απηέο εθηειέζηεθαλ ζσζηά θαη έληερλα, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο, δηαπίζησζε φηη ην έξγν 

βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πνηνηηθήο 

απφςεσο ρσξίο παξαηεξήζεηο. 

 
 
 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ.   
 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει  

 

Σν πξσηόθνιιν νξηζηηθήο  παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΥΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ, 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ – ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΟΤ Δ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΑΣΡΑ». 
 

 

 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό:  20-318/30-11-2017. 

 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 
ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 

 

 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  
Αρτιηέκηων Μητανικός 

            Δεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο 


