
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 16/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 17/07/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 12/07/2018

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) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 16-251/17-7-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες
καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων,
εξοπλισμού κλπ),  ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ Κρηστώνης, ΕΕΛ Καστανιών, Έτους 2017».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΚΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της
ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση πρωτόκολλου οριστικής
παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσπης,
περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ),  ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ Κρηστώνης, ΕΕΛ
Καστανιών, Έτους 2017»:

Σήμερα την 02-04-2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ αρμόδια τριμελής Επιτροπή ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών, που αφορούν την υπηρεσία «Εργασίες
καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων,
εξοπλισμού κλπ), ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ Κρηστώνης, ΕΕΛ Καστανιών, Έτους 2017» μετά από
διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, που ορίστηκε από τo Δ.Σ. στη συνεδρίαση 9/2018 Ορισμός
επιτροπών παραλαβής, εργασιών, υπηρεσιών έτους 2018 (Απόφαση 1-9/16-01-2018),αποτελούμενη
από τους:
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Ασλανίδη Χρήστο                            Κασκαμανίδου Ουρανία

Καπασακαλίδη
Παναγιώτη                      Κυριαζίδης Μιχαήλ

Γιοβανούδη Χρήστο                      Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα

συνήλθε στo Κιλκίς, 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυσης προκειμένου να δεχθεί, εξετάσει και παραλάβει τα
τις εργασίες οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στα  τιμολόγια παροχής υπηρεσιών του παρακάτω
Πίνακα που αφορούν στην υπηρεσία: «Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσπης,
περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ), ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ Κρηστώνης, ΕΕΛ
Καστανιών, Έτους 2017»

και περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες-εργασίες:

1) Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ΚΙΛΚΙΣ
Α/Α Περιγραφή m2 €/m2 ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών
φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου 16.229,00 0,133485 1,00 2.166,33

2

Καθαρισμός χώρου και κυλιόμενων εσχαρών Ηuber στο
Αντλιοστάσιο Εισόδου, καθώς και των αντίστοιχων
θυροφραγμάτων. Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα,

σκουπίσματα κλπ. Πλύσιμο δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού
συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον
καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των

λυμάτων)

160,00 0,222475 1,00 35,59

3

Καθαρισμός Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης
(Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά,

λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες,
πανιά κλπ)

10,00 0,222475 1,00 2,22

4

Καθαρισμός γέφυρας Λιποσυλλογής – Αμμοσυλλογής
(Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά,

λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες,
πανιά κλπ). Γρασαρίσματα

200,00 0,222475 1,00 44,49

5

Καθαρισμός στις δεξαμενές Αναερόβιας-Αερόβιας
Επεξεργασίας (Εγκατεστημένων αναμικτήρων Flyght (από
τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης
αναμικτήρων (τρίχες, πανιά κλπ). Καθαρισμός δεξαμενών

περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά

2.130,00 0,222475 1,00 473,87

6

Καθαρισμός γεφυρών Δευτεροβάθμιας Καθίζησης
(Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά,

λάσπες κλπ), συρματόσχοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες,
πανιά κλπ). Γρασαρίσματα

1.320,00 0,222475 1,00 293,66

7 Καθαρισμός φίλτρων διύλισης Hydrotech από 80,00 0,222475 1,00 17,80

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΣ
(ΤΕΜ) ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Εργασίες καθαρισμού
(επιπλεόντων, λυματολάσπης,

περιβάλλοντος χώρου,
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού

κλπ), ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ
Κρηστώνης, ΕΕΛ Καστανιών,

Έτους 2017

Νο 348
02-04-2018 1 4.396,20

ΣΥΝΟΛΟ 4.396,20
ΦΠΑ 24% 1.055,09

ΣΥΝΟΛΟ+ ΦΠΑ 24% 5.451,29
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προσκολλώμενη λάσπη. Καθαρισμός δεξαμενής, όπου είναι
τοποθετημένα τα φίλτρα διύλισης, από διάφορα φερτά,
λάσπη, τρίχες κλπ. Έλεγχος ιμάντων κίνησης, τυμπάνων

φίλτρων διύλισης. Γρασαρίσματα

8
Καθαρισμός χώρου, όπου είναι τοποθετημένο το πιεστικό

συγκρότημα (Aντλίες Pedrollo) (σκούπισμα, ξαράχνιασμα
κλπ)

22,00 0,222475 1,00 4,89

9

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ),
όπου είναι τοποθετημένο το φυγόκεντρο-Decanter

(μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος
παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα. Πλύσιμο

δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό,

διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων).
Έλεγχος ιμάντων κίνησης τυμπάνων

190,00 0,222475 1,00 42,27

10
Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το Η/Ζ

(Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος). Γρασαρίσματα,
ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ

80,00 0,222475 1,00 17,80

11

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ),
όπου είναι τοποθετημένη η Ταινιοφιλτόπρεσσα Emo

(μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος
παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα. Πλύσιμο

δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό,

διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων)

190,00 0,222475 1,00 42,27

12

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα κλπ)
υποδοχής βοθρολυμάτων, όπου είναι τοποθετημένα και τα

πέντε (5) μηχανήματα παραγωγής αέρα (Φυσητήρες
Robuschi), (τρία (3) για την Λιποσυλλογή - Αμμοσυλλογή
και δύο (2) για τα βοθρολύματα). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο

δαπέδου, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό,

διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων)

187,00 0,222475 1,00 41,60

13

Έλεγχος και επίβλεψη δικτύου ποτίσματος περιβάλλοντος
χώρου, από τελική δεξαμενή υπερκάθαρου νερού

(προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και
μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων)

Κατ
αποκοπή - 1,00 -

14

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ),
όπου είναι τοποθετημένη η UV ακτινοβολία (Οίκου

Wedeco AG). Πλύσιμο δαπέδου και καναλιών όπου είναι
τοποθετημένες οι δέκα πέντε λάμπες (15) της UV

ακτινοβολίας, μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό,

διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων)

162,00 0,222475 1,00 36,04

15

Καθαρισμός χώρου, όπου είναι τοποθετημένο το
συγκρότημα Ηuber, διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών
εσχαρισμάτων >6mm και άμμου, των βοθρολυμάτων στο

Αντλιοστάσιο βοθρολυμάτων καθώς και του ίδιου του
συγκροτήματος εσωτερικά. Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα,
σκουπίσματα κλπ. Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού
συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον
καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των

λυμάτων)

112,00 0,222475 1,00 24,91

16

Καθαρισμός χώρου Κτιρίου Διοίκησης, όπου είναι
εγκατεστημένα τα Γραφεία, Χημείο πόσιμου νερού, Χημείο

λυμάτων, τουαλέτες, μπάνια κλπ. (ξαραχνιάσματα,
σκουπίσματα, πλύσιμο και σφουγγάρισμα δαπέδου κλπ)

172,00 0,222475 1,00 38,26

17

Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με
αναλώσιμα κυλιόμενων εσχαρών Ηuber, συστήματος

καθαρισμού εσχαρισμάτων βοθρολυμάτων (συγκρότημα
Ηuber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων

>6mm και άμμου), φίλτρων διύλισης Hydrotech,
συγκροτήματος απολύμανσης μέσω UV ακτινοβολίας κτλ

Κατ
αποκοπή - 1,00 -

18 Δεξαμενή Ομογενοποίησης Λάσπης (Παχυντής) 195,00 - - -

19 Αντλιοστάσιο Στραγγιδίων Λάσπης (Φυγόκεντρο – Decander) 41,00 - - -

20 Λίμνες Ωραιοποίησης 656,00 - - -
21 Οδοποιία - Κράσπεδα 2952,00 - - -
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2) Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ

1 Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών
φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου 3.743,00 0,133485 1,00 499,63

2

Καθαρισμός χώρου στο Αντλιοστάσιο Εισόδου καθώς και των
αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Γρασαρίσματα,

ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ. Πλύσιμο και καθαρισμός
εσχαρόκαδου χονδρών εσχαρισμάτων>6mm, μέσω χρήσης
πιεστικού συγκροτήματος υπερκάθαρου νερού (προέρχεται

από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική
απολύμανση των λυμάτων)

10,00 0,222475 1,00 2,22

3

Καθαρισμός Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης
(Εγκατεστημένων αντλιών Flyght (από τρίχες, πανιά,

λάσπες κλπ), συρματόσκοινων συγκράτησης αντλιών (τρίχες,
πανιά κλπ)

61,00 0,222475 1,00 13,57

4

Καθαρισμός στη δεξαμενή Εξισορρόπησης (Αναερόβια-
Αερόβια Επεξεργασία) (Εγκατεστημένος αναμικτήρας

Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσχοινου
συγκράτησης αναμικτήρα (τρίχες, πανιά κλπ). Καθαρισμός
δεξαμενών περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά

120,00 0,222475 1,00 26,70

5

Καθαρισμός γέφυρας  Δευτεροβάθμιας Καθίζησης
(Εγκατεστημένη αντλία Flyght (από τρίχες, πανιά, λάσπες
κλπ), συρματόσκοινου συγκράτησης αντλίας (τρίχες, πανιά

κλπ). Γρασαρίσματα

80,00 0,222475 1,00 17,80

6
Καθαρισμός Βιοδίσκων από προσκολλώμενη λάσπη,

διάφορα φερτά, τρίχες κλπ. Έλεγχος ρουλεμάν κίνησης
τυμπάνων βιοδίσκων. Γρασαρίσματα

267,00 0,222475 1,00 59,40

7
Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το πιεστικό
συγκρότημα (αντλίες Flyght) (σκούπισμα, ξαράχνιασμα

κλπ)
6,00 0,222475 1,00 1,33

8
Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το Η/Ζ

(Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος). Γρασαρίσματα,
ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ

338,00 0,222475 1,00 75,20

9

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ),
όπου είναι τοποθετημένα τα δύο (2) μηχανήματα παραγωγής

αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο
δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος

υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό,
διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων)

10

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ),
όπου είναι τοποθετημένη η Ταινιοφιλτόπρεσσα Emo

(μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος
παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. Γρασαρίσματα. Πλύσιμο

δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό,

διαύγαση και μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων)

15

Καθαρισμός χώρου Κτιρίου Διοίκησης όπου είναι
εγκατεστημένα τα Γραφεία, Χημείο λυμάτων, τουαλέτες,
μπάνια κλπ (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, πλύσιμο και

σφουγγάρισμα δαπέδου κλπ)

12

Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το συγκρότημα
Ηuber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών εσχαρισμάτων >6mm
και άμμου των λυμάτων καθώς και του ίδιου του συγκροτήματος
εσωτερικά. Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ.

Πλύσιμο δαπέδου μέσω χρήσης πιεστικού συγκροτήματος
υπερκάθαρου νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό, διαύγαση και

μικροβιολογική απολύμανση των λυμάτων)

13
Καθαρισμός από λάσπη, φύλλα, και άλλα φερτά στην

επιφάνεια του λαβυρίνθου χλωρίωσης, μικροβιολογικής
απολύμανσης και εξόδου του υπερκάθαρου νερού

160,00 0,222475 1,00 35,60

14

Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με
αναλώσιμα συστήματος καθαρισμού εσχαρισμάτων λυμάτων
(συγκρότημα Ηuber διαχωρισμού και εξαγωγής χονδρών

εσχαρισμάτων >6mm και άμμου), βιοδίσκων κλπ

Κατ
αποκοπή - 1,00 -

11

Έλεγχος και επίβλεψη δικτύου ποτίσματος περιβάλλοντος
χώρου από τελική δεξαμενή υπερκάθαρου νερού (προέρχεται

από τον καθαρισμό, διαύγαση και μικροβιολογική
απολύμανση των λυμάτων)

Κατ
αποκοπή - 1,00 -

12 Οδοποιία - Κράσπεδα 995,00 - - -
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3) Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ

1 Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών
φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου 1.228,00 0,133485 2,00 327,84

2

Καθαρισμός χώρου στο Αντλιοστάσιο Εισόδου
(Εγκατεστημένων αντλιών Caprari (από τρίχες, πανιά,

λάσπες κλπ), αλυσίδων συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά
κλπ). Πλύσιμο και καθαρισμός σταθερής εσχάρας από φερτά
αντικείμενα (πανιά, σίδερα, ξύλα, κλπ) >6mm καθώς και του

δαπέδου. Γρασαρίσματα

30,00 0,222475 2,00 13,34

3
Καθαρισμός περιστρεφόμενου τυμπάνου από φερτά

αντικείμενα (πανιά, σίδερα, ξύλα, κλπ) >3mm.
Γρασαρίσματα

0,50 0,222475 1,00 0,11

4 Καθαρισμός από καθιζάνουσα λάσπη εισόδου
λαβυρινθοειδούς διατομής 1,50 0,222475 1,00 0,33

5

Καθαρισμός στη δεξαμενή Εξισορρόπησης (Αναερόβια
Επεξεργασία) (Εγκατεστημένος αναμικτήρας Flyght (από
τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινου συγκράτησης
αναμικτήρα (τρίχες, πανιά κλπ). Καθαρισμός δεξαμενών

περιμετρικά από τρίχες, λάσπες και άλλα φερτά

20,00 0,222475 1,00 4,45

6 Καθαρισμός στην δεξαμενή αερισμού περιμετρικά από τρίχες,
λάσπες και άλλα φερτά 75,00 0,222475 1,00 16,68

7

Καθαρισμός δεξαμενής Δευτεροβάθμιας Καθίζησης
(Εγκατεστημένων αντλιών ανακυκλοφορίας Caprari

(από τρίχες, πανιά, λάσπες κλπ), συρματόσκοινων
συγκράτησης αντλιών (τρίχες, πανιά κλπ)

10,00 0,222475 1,00 2,22

8
Καθαρισμός από λάσπη, φύλλα, και άλλα φερτά στην

επιφάνεια του λαβυρίνθου χλωρίωσης, μικροβιολογικής
απολύμανσης και εξόδου του υπερκάθαρου νερού

10,00 0,222475 1,00 2,22

9

Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ),
όπου είναι τοποθετημένα τα δύο (2) μηχανήματα παραγωγής

αέρα (Φυσητήρες Robuschi). Γρασαρίσματα. Πλύσιμο
δαπέδου

10,00 0,222475 1,00 2,22

10
Καθαρισμός κλινών ξήρανσης καθώς και κρουνών εξαγωγής
προς τις κλίνες ξήρανσης μέσω αντλιών της καθιζάνουσας

λάσπης
60,00 0,222475 1,00 13,34

ΣΥΝΟΛΟ 4.396,20
Φ.Π.Α. 24% 1.055,09

ΣΥΝΟΛΟ+Φ.Π.Α. 24% 5.451,29

Η Επιτροπή αξιολογώντας τις εργασίες τις βρήκε άριστες και ως προς την ποσότητα και ως προς την
ποιότητα, αξιολογώντας στη συνέχεια τα προσκομισθέντα έντυπα, τεχνική περιγραφή από τον ανάδοχο
της υπηρεσίας.
Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή προβαίνει στην οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των στο παραπάνω
τιμολόγιο και εισηγείται την καταβολή του συμφωνημένου τιμήματος στον δικαιούχο Αναστασιάδη
Μιλτ.Βασίλειο.
Οι παραληφθείσες υπηρεσίες εφαρμόσθηκαν στις Ε.Ε.Λ. (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς,
Καστανιών, Κρηστώνης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς.
Αφού συντάχτηκε το παρόν πρωτόκολλο, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την Επιτροπή
σε τρία πρωτότυπα.

Η επιτροπή που παρέλαβε

1 Ασλανίδης Χρήστο 2.  Καπασακαλίδης Παναγιώτης 3.Γιοβανούδης Χρήστος

Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
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Σύμφωνα με την με το άρθρο 219 του νόμου  4412/2016, παράγραφος 5, τα πρωτόκολλα
οριστικής παραλαβής  πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ 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 Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

Την οριστική παραλαβή τμήματος της υπηρεσίας : «Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων,
λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ),  ΕΕΛ Κιλκίς, ΕΕΛ
Κρηστώνης, ΕΕΛ Καστανιών, Έτους 2017».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 16-251/17-7-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
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