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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  19/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14/11/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 08/11/2017 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5) 

 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  

3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 

5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 
ΘΕΜΑ 13ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-312.4/14-11-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση 
Φίλτρων Δ.Ε. Κρουσσίων». 
  

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο 

οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την οριστική παραλαβή των εργασιών: «Συντήρηση 
Φίλτρων Δ.Ε. Κρουσσίων»: 
 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Με την παρούσα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση συντήρησης φίλτρων στη ΔΕ Κρουσσίων. Οι 
εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με  την σύμβαση 890/04-04-2017 και την Τεχνική Έκθεση 

Πρωτογενούς Αιτήματος 366/15-02-2017 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ». 
 

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν είναι: 
 
 04-04-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Σπουργίτη - Φύσκας - Βάθης: 

 Αντίστροφες πλύσεις για τον καθαρισμό των καζανιών. 

 Αλλαγή των φίλτρων του αέρα. 

 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των εμβολών, της αντλίας πλύσης και των φυσητήρων. 

 Έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα. 
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05-04-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Μαυροπλαγιάς - Αντιγόνειας: 

 Αντίστροφες πλύσεις για τον καθαρισμό των καζανιών. 

 Αλλαγή των φίλτρων του αέρα. 

 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των εμβολών, της αντλίας πλύσης και των φυσητήρων. 

 Έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα. 

 

06-04-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Ελληνικού - Μελισσουργειού - Αγίου Αντωνίου: 

 Αντίστροφες πλύσεις για τον καθαρισμό των καζανιών. 

 Αλλαγή των φίλτρων του αέρα. 

 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των εμβολών, της αντλίας πλύσης και των φυσητήρων. 

 Έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα. 

 

26-04-2017 φίλτρα για τον οικισμό Σπουργίτη: 

 Αφαίρεση αντλίας της αντίστροφης πλύσης για επισκευή λόγω φθοράς. 

 

11-05-2017 στα φίλτρα για τους οικισμούς Μαυροπλαγιάς - Αντιγόνειας: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των Φίλτρων. 

 

15-05-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Σπουργίτη - Φύσκας - Βάθης: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

16-05-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Ελληνικού - Μελισσουργειού - Αγίου Αντωνίου: 

 Αφαίρεση εφεδρικής αντλίας λόγω φθοράς. 

 

24-05-2017 φίλτρα για τον οικισμό Σπουργίτη: 

 Αφαίρεση φυσητήρα λόγω ζημιάς και μη σωστής λειτουργίας των πλύσεων των φίλτρων. 

 

12-06-2017 στα φίλτρα για τον οικισμό Σπουργίτη: 

 Τοποθέτηση επισκευασμένου φυσητήρα και έλεγχος για την πλέον σωστή λειτουργία των αντίστροφων 

πλύσεων 

 
15-06-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Μαυροπλαγιάς - Αντιγόνειας: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

16-06-2017 φίλτρα για τον οικισμό Αντιγόνειας: 

 Αλλαγή σπασμένου ενωτικού συνδέσμου μεταξύ δοχείου αδρανείας και αντλίας αναρρόφησης 

 

22-06-2017 στα φίλτρα για τον οικισμό Βάθης: 

 Αντικατάσταση σπασμένων σωλήνων Φ90 στο εσωτερικό δίκτυο των φίλτρων. 

 

10-07-2017 φίλτρα για τον οικισμό Αγίου Αντωνίου: 

 Αντικατάσταση σπασμένων σωλήνων Φ90 στο εσωτερικό δίκτυο των φίλτρων. 

 

18-07-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Σπουργίτη - Φύσκας: 

 Αντίστροφες πλύσεις για τον καθαρισμό των καζανιών. 

 Αλλαγή των φίλτρων του αέρα. 

 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των εμβολών, της αντλίας πλύσης και των φυσητήρων. 

 Έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα. 

 

20-07-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Μαυροπλαγιάς -  Αγίου Αντωνίου: 

 Αντίστροφες πλύσεις για τον καθαρισμό των καζανιών. 
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 Αλλαγή των φίλτρων του αέρα. 

 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των εμβολών, της αντλίας πλύσης και των φυσητήρων. 

 Έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα. 

 

23-07-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Μελισσουργειού -  Αγίου Αντωνίου: 

 Αντίστροφες πλύσεις για τον καθαρισμό των καζανιών. 

 Αλλαγή των φίλτρων του αέρα. 

 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των εμβολών, της αντλίας πλύσης και των φυσητήρων. 

 Έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα. 

 

23-07-2017 στα φίλτρα για τους οικισμούς Βάθης -  Ελληνικού: 

 Αντίστροφες πλύσεις για τον καθαρισμό των καζανιών. 

 Αλλαγή των φίλτρων του αέρα. 

 Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας των εμβολών, της αντλίας πλύσης και των φυσητήρων. 

 Έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα. 

 

09-08-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Σπουργίτη - Φύσκας: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

20-08-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Μαυροπλαγιάς - Αντιγόνειας: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

21-08-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Βάθης - Ελληνικού: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

22-08-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Μελισσουργειού - Αγίου Αντωνίου: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 
12-09-2017 φίλτρα για τον οικισμό Ελληνικού: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

14-09-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Σπουργίτη - Φύσκας: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

19-09-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Μελισσουργειού - Αγίου Αντωνίου: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

24-09-2017 φίλτρα για τους οικισμούς Μαυροπλαγιάς - Αντιγόνειας: 

 Έλεγχος της καλής λειτουργίας των φίλτρων. 

 

 
Οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν από την ατομική επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ», ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, μετά από απόφαση Δ.Σ. 5-78/21-03-2017 
έπειτα από έγκριση πρακτικού της υπηρεσίας με διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης. 
 
Το τιμολόγιο που αφορά τις παραπάνω εργασίες είναι: 

 

Επωνυμία Είδος 

Καθαρή αξία 

άνευ ΦΠΑ 
24% 

Ημερομηνία 
Αριθ. 

παραστατικού 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Τιμολόγιο Παροχής 6.000,00 3-11-2017 84 
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ΚΩΝ/ΝΟΣ Υπηρεσιών 

Έπειτα από την ολοκλήρωση διεκπεραίωσης των εργασιών της ατομικής επιχείρησης 
«ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», ακολούθησε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4199/03-11-2017. 

Σύμφωνα με την με το άρθρο 219 του νόμου  4412/2016, παράγραφος 5, πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής  πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

Προτείνεται η αποδοχή του και η κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο, σύμφωνα με την 

εισήγηση των μελών της επιτροπής οριστικής παραλαβής. 

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

Αποφάσισε και εγκρίνει  

 Tην οριστική παραλαβή των εργασιών: «Συντήρηση Φίλτρων Δ.Ε. Κρουσσίων». 
 

 Tην κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:19-312.4/14-11-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ. 

 
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 
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