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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  15/2017  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  Συνεδρίασης του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 04/09/2017 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 01/09/2017 
 

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) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 

5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

6) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 
7) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

 
ΘΕΜΑ 3ο  - ΑΠΟΦΑΣΗ 15-219/4-9-2017. 

Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου :« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΔΟΪΡΑΝΗΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ».  

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΤΡΙΤΟ θέμα της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ. 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την οριστική παραλαβή του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ» σύμφωνα με την 
παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής : 
 

Έπειτα από την ολοκλήρωση διεκπεραίωσης των εργασιών της Εταιρίας «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», κατατέθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς η με αρ.πρωτ.2787/29-08-2017 αίτησή της προς 

έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου καθώς και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης των εργασιών. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 & 2 του Ν.3669/2008 οι οποίες αναφέρουν τα εξής :  
 

 
Οριστική παραλαβή  
 

1. Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των 

παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 73 του παρόντος. 
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2. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου 
υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) 
μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του παρόντος. 

Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο 

σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα 
κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του 
παρόντος πειθαρχικές ποινές. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την 

οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.  
 

 
 
η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς αιτείται από το Δ.Σ. την έγκριση της  αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του 

έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ»   και επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των εργασιών της Τεχνικής Εταιρίας «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με την 75 παράγραφος 1 & 2 του Ν.3669/2008 

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

 
 

Αποφάσισε και εγκρίνει  

 

 Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΔΟΪΡΑΝΗΣ Δ. ΚΙΛΚΙΣ» και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των 

εργασιών της Τεχνικής Εταιρίας «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.». 
 

 
 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  15-219/4-9-2017. 
 

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  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

            Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


