
  

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  2/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31/01/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 25/01/2017 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι (6) 

 

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος 
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος 
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος 

 
ΘΕΜΑ 15Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 2-30/31-1-2017 
 

Ορισμός επιτροπής προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου ΕΣΠΑ: 
«Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί Δ.Δ. Ν. Σάντας, Δήμου 
Κιλκίς» και εν γένει έργων που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ 

Κιλκίς. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος. 
 
Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό και 
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών 
του Δ.Σ. την εισήγηση ορισμού επιτροπής προσωρινής οριστικής παραλαβής του έργου ΕΣΠΑ : 
«Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί Δ.Δ. Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς.» 
σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής : 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων ΕΣΠΑ και έργων που 

χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο ορισμός των μελών πρέπει να γίνει με δημόσια 
κλήρωση ορισμού επιτροπής. Σύμφωνα με τους παρακάτω νόμους και εγκυκλίους: 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για 
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τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, 
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από 

υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του 
(ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων 

πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η 
κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου 
υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη 
διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Για το λόγο αυτό έγινε η προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία αποτυπώνεται στη συνέχεια: 

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 

10:00 π.µ., οι παρακάτω παρευρισκόμενοι: 

1. Ιωάννης Παραγιός, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 
2. Μιχαήλ Κυριαζίδης, Οικονομολόγος, Προϊστάμενος Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας 

3. Κωνσταντίνος Κορκοτίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Ξεκινήσαμε την συνεδρίαση σύμφωνα µε το άρθρο26του Ν.4024/2011 και την πρωτ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.508/4-11-2011, απόφαση του Υπουργού διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την προετοιμασία και την διεξαγωγή δηµόσιας κλήρωσης 
για τον ορισμό των µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του 
έργου ΕΣΠΑ: «Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί Δ.Δ. Ν. Σάντας, 

Δήμου Κιλκίς». 

Οι παραπάνω αναφερμένοι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του 
Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία νοµίµως αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

της ΔΕΥΑ Κιλκίς καθώς και την σχετική παραπάνω αναφερόμενη νοµοθεσία, προχώρησαν µε 
την σειρά στα παρακάτω: 

1. Προετοιμασία της κλήρωσης µε την αναγραφή των ονοματεπωνύμων επί ομοιόμορφων 

τεµαχίων, τυποποιημένου αδιαφανούς χάρτου, όλων των υπαλλήλων της τεχνικής 
υπηρεσίας που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά 
όργανα. 

2. Τα ανωτέρω ομοιόμορφα τεµάχια χάρτου διπλώθηκαν ομοιόμορφα σε μέγεθος και 
τοποθετήθηκαν εντός αδιαφανούς ευρύχωρης σακούλας. 

3. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην πραγματικότητα θα πρέπει να γίνουν δυο 
(2)κληρώσεις: 

α. κλήρωση τακτικών µελών που θα πρέπει να αναγραφούν σε πίνακα κατά την σειρά της 

κλήρωσης και 

β. των αναπληρωματικών µελών που θα πρέπει να  αναγραφούν σε πίνακα κατά την σειρά της 
κλήρωσης 

 

Η κλήρωση των µελών της Επιτροπής που έγινε µε την επιλογή επιµέρους κλήρων όπως έχει 

περιγραφτεί παραπάνω ανέδειξε κατά σειρά κλήρωσης τα παρακάτω µέλη: 

 

ΕΡΓΟ:« Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί Δ.Δ. Ν. Σάντας, 
Δήμου Κιλκίς», και έργων που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 



  

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Παραγιός Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

2 Γιοβανούδης Χρήστος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

3 Ασλανίδης Χρήστος ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Κορκοτίδης Κωνσταντίνος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

2 Αβραμίδης Ηλίας ΠΕ Χημικός  Μηχανικός 

3 Αποστολίδης Νικόλαος ΠΕ Χημικός  Μηχανικός 
 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου, 
 

 
Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 

 Δέχεται την εισήγηση του κ. Ιωάννη Παραγιού. 
 

 Εγκρίνει  τον ορισμό επιτροπής  προσωρινής - οριστικής παραλαβής  του έργου : 

«Αποχετευτικά δίκτυα, αντλιοστάσια – καταθλιπτικοί αγωγοί Δ.Δ. Ν. Σάντας, Δήμου Κιλκίς» 
και έργων που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2-30/31-1-2017. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

                                                                                       Δημήτριος Σισμανίδης 

                                                                                        Δήμαρχος Κιλκίς 


