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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν ΘηιθΫο Μεξφβξπζε, 61100 ΘηιθΫο 

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  17/2017 

Ρηρ με απιθμό 17/2017 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού Πςμβοςλίος 

Πην ΘηιθΫο θαη ζηελ αΫζνπζα ΠπκβνπιΫσλ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, ζΪκεξα ζηηο 10 Νκηυβπίος χζηεξα 
απφ ηελ κε αξηζκφ   3747/06-10-2017, Ωγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνΩδξνπ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, 

πνπ Ωρεη δνζεΫ ζε θΨζε κΩινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 4 παξΨγξαθνο 2 ηνπ 
Λ.1069/1980 «πεξΫ θηλΪηξσλ δηα ηελ Ϋδξπζε ΔπηρεηξΪζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», 

φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππΨξρεη ε λφκηκε απαξηΫα αθνχ ζε ζχλνιν επηΨ (7) κειψλ βξΩζεθαλ 
παξφληα έξι (6) 

 

1) ΓεκΪηξηνο ΠηζκαλΫδεο, ΓΪκαξρνο ΘηιθΫο, Ξξφεδξνο 
2) ΓεκΪηξηνο ΡζαληΨθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ΚΩινο  

3) Γεψξγηνο ΞεξπεξΫδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, ΚΩινο 
4) ΗσΨλλεο ΠηζκαλΫδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
5) Ξαλαγηψηεο ΘαιηζΫδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ΚΩινο 
6) Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκΩλσλ, Αλαπιεξσκαηηθφ ΚΩινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) ΠνθΫα Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ΚΩινο 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππΨξρεη ε λφκηκε απαξηΫα αθνχ ζε ζχλνιν επηΨ (7) κειψλ βξΩζεθαλ 

παξφληα πένηε (5) 
 

2) ΑλαζηαζηΨδνπ ΔιΩλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
3) ΞνγΩιεο ΑλΩζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  

4) Γεψξγηνο ΞεξπεξΫδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, ΚΩινο 
5) ΓεκΪηξηνο ΡζαληΨθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ΚΩινο 

6) Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκΩλσλ, Αλαπιεξσκαηηθφ ΚΩινο  

ΑΞΝΛΡΔΠ 

7) ΠβΩξθνο ΘσλζηαληΫλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ΚΩινο  
8) ΠνθΫα Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ΚΩινο 

 

mailto:info@deyak.gr
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ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-249/10-10-2017 
 

Νπιζμόρ επιηποπήρ οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος: «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΩΛ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ Γ.Γ. Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ».  

 
Ν Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 
ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηφ, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ θαη 
ΞξντζηΨκελν ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ 
ηνπ Γ.Π. ηνλ νξηζκφ επηηξνπΪο νξηζηηθΪο παξαιαβΪο ηνπ Ωξγνπ: «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΥΛ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ Γ.Γ. Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ 
εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο : 
 
Αηηνχκαη απφ ηα κΩιε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε ζπγθξφηεζεο οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος: 
«ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΩΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ Γ.Γ. Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ 
ΘΗΙΘΗΠ» ε νπνΫα ζα απνηειεΫηαη απφ ηνπο εμΪο ππαιιΪινπο : 
 
 

1. Ξαξαγηφο ΗσΨλλεο, ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
2. Γηνβαλνχδεο ΣξΪζηνο, ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
3. ΑζιαλΫδεο ΣξΪζηνο, ΞΔ ΡνπνγξΨθνο Κεραληθφο 

 

  
Θαζψο θαη απφ  Ωλα κΩινο ηνπ Γ.Π. πνπ ην Γ.Π. ζα νξΫζεη. 

Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιΪςε ηεο ζρεηηθΪο απφθαζεο. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηνχ. 

 
 ηνλ νξηζκφ επηηξνπΪο  νξηζηηθΪο παξαιαβΪο  ηνπ Ωξγνπ : «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΥΛ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ Γ.Γ. Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» σο εμΪο : 
 

1. Ξαξαγηφο ΗσΨλλεο, ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
2. Γηνβαλνχδεο ΣξΪζηνο, ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
3. ΑζιαλΫδεο ΣξΪζηνο, ΞΔ ΡνπνγξΨθνο Κεραληθφο 
4. ΞεξπεξΫδεο ΘσλζηαληΫλνο, ΚΩινο Γ.Π. 
 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-249/10-10-2017. 
 

 
 

ΘΔΚΑ 2o- Απόθαζη 17-250/10-10-2017 
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Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο «ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΖ ΑΛΡΙΖΠΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖΠ 
ΘΔΝΓΝΠΗΩΛ «ΑΟΗΠΡΔΗΓΖ ΘΔΟΑΠΗΑ» ζηον οικιζμό Θεοδόζια. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 

δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γεληθφ ΓηεπζπληΪ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. 
ΑβξακΫδε ΖιΫα, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζεΫαο αλΨζεζε ηεο εξγαζΫαο κε ηΫηιν 

«ΓΝΘΗΚΑΠΡΗΘΖ ΑΛΡΙΖΠΖ ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ ΘΔΝΓΝΠΗΥΛ «ΑΟΗΠΡΔΗΓΖ ΘΔΟΑΠΗΑ» ζηνλ νηθηζκφ 
Θενδφζηα. ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ  

 
ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΛΖΖ ΓΔΩΣΡΖΖ ΘΔΟΓΟΗΩΝ «ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΚΔΡΑΗΑ» 

ηνλ νηθηζκό Θενδόζηα ππάξρνπλ ηξείο γεσηξήζεηο, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηα θίιηξα Διιεληθνχ. Η 
πξψηε γεψηξεζε έρεη ηελ νλνκαζία γεψηξεζε Διιεληθνχ (καλδξί) θαη ε δεχηεξε ηελ νλνκαζία γεψηξεζε  
Αξηζηείδε θεξάζηα, θαη ε ηξίηε ηελ νλνκαζία γεψηξεζε βνπλφ. 

ηελ πξψηε γεψηξεζε βάζνπο 250 κέηξα,  δελ έγηλε ζην παξειζφλ θακηά εξγαζία ζπληήξεζεο θαη 
θαζαξηζκνχ θαη ζηαδηαθά ην λεξφ ηεο κεηψζεθε απφ ηα 12m3/h ζε ιηγφηεξν απφ 5 m3/h δίλνληαο αέξα θαη 
λεξφ. Πξνηείλεηαη λα γίλεη θαζαξηζκφο ησλ θηιηξνζσιήλσλ ηεο γεψηξεζεο κε ζπζθεπή εθηνμεχζεσο λεξνχ 
θαη πεξηζηξεθφκελε βνχξηζα, θαη θαηφπηλ απνκάθξπλζε ηεο ιάζπεο απφ ηνλ ππζκέλα κε ηελ κέζνδν ηνπ 
airlift. 

ηελ δεχηεξε γεψηξεζε βάζνπο πεξίπνπ 240 κέηξα έγηλε θαζαξηζκφο  κε ηελ κέζνδν airlift γηα 
απνκάθξπλζε ηεο ιάζπεο απφ ηνλ ππζκέλα ηεο γεψηξεζεο ην έηνο 2016 κε θαιά απνηειέζκαηα.  

Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε βάζνο 123, έρεη ζηάζκε εξεκίαο 30 κέηξα θαη ζηάζκε 
άληιεζεο 50 κέηξα. Η παξνρή ηεο γεψηξεζεο, ζχκθσλα ηελ ηνκή ηεο γεψηξεζεο είλαη 30 θπβηθά κέηξα 
ζχκθσλα κε ηα θαηαηεζέληα ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη λα γίλεη δνθηκαζηηθή άληιεζε ζηα 220 κέηξα γηα λα δηαπηζησζεί ε 
ζεκεξηλή παξνρή ηνπ λεξνχ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηξία επηπιένλ πδξνθφξα ζηξψκαηα πνπ θαίλνληαη ζηελ 
ηνκή ηεο γεψηξεζεο. 

Δθφζνλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ, ζα γίλνπλ νη ινηπέο εξγαζίεο αμηνπνίεζεο ηεο γεψηξεζεο. 

Αθνινπζεί ηερληθή πεξηγξαθή θαη πξνυπνινγηζκφο εξγαζηψλ 
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ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ
Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ

ΕΡΓΑΙΕ:

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ Ε.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ.
ΔΑΠΑΝΗ

1 Ανζλκυςη αντλητικοφ ςυγκροτήματοσ κ.α. 1 280,00 280,00

2

Μετακίνηςη αντλητικοφ 

ςυγκροτήματοσ τφπου 'πομόνασ'ωσ 

Φ20'' και εγκατάςταςη ςτη θζςη 

λειτουργίασ-Αποςυναρμολόγηςη και 

φόρτωςη πομόνασ ζωσ Φ20'' κ.α. 1 51,50 51,50

3

Μετακίνηςη αντλητικοφ 

ςυγκροτήματοσ τφπου 'πομόνασ' ζωσ Φ 

20'' και νεγκατάςταςη την θζςη 

λειτουργίασ-Εκφόρτωςη και 

εγκατάςταςη πομόνασ ζωσ Φ20'' κ.α. 1 82,00 82,00

4

Δοκιμαςτική άντληςη από 

υδρογεώτρηςη με αντλητικό 

ςυγκρότημα τφπου 'πομόνασ' ωρ. 45 30,90 1.390,50

1.804,00

432,96

2.236,96

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Δ.Ε.Τ.Α.: ΚΙΛΚΙ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η παροφςα Σεχνική Ζκθεςη ςυντάχθηκε με ςκοπό την εκτζλεςη των εργαςιών δοκιμαςτικήσ 

άντληςησ γεώτρηςησ ςτη θζςη ΄΄Αριςτείδη-Κεράςια'' τησ Σ.Κ. Θεοδοςίων Δήμου Κιλκίσ.                                                                                                                                                                                               

Ειδικότερα,οι εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςθοφν είναι οι ακόλουθεσ :

1) Ανζλκυςη αντλητικοφ ςυγκροτήματοσ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2) Μεταφορά και εγκατάςταςη αντλητικοφ ςυγκροτήματοσ τφπου 'πομόνασ'. 

3) Δοκιμαςτική άντληςη γεώτρηςησ.

Δοκιμαςτική άντληςη 

γεώτρηςησ ςτη θζςη 

΄΄Αριςτείδη-Κεράςια'' 

τησ Σ.Κ. Θεοδοςίων 

Δήμου Κιλκίσ

ΤΝΟΛΟ

ΑΘΡΟΙΜΑ

ΦΠΑ 24%
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Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  θαζαξηζκνχ ηεο γεψηξεζεο εθηηκάηαη ζηα  1.804,00 € ζπλ ΦΠΑ 24%. 

 ρεηηθφ CPV 45255500-4 (Δξγαζίεο γεψηξεζεο θαη εμεξεχλεζεο) 
 
 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Ρελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΑβξακΫδε ΖιΫα. 

 
 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 

 ΔμνπζηνδνηεΫ ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο λα πξνβεΫ ζε απεπζεΫαο αλΨζεζε 
κνλνκεινχο νξγΨλνπ (πξνΩδξνπ) ηεο πξνκΪζεηαο ζηελ επηρεΫξεζε κε ηελ επσλπκΫα : 

«ΓΘΔΘΑΠ Θ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ», κε Α.Φ.Κ. : 0459379064, Έδξα: Θ. Π αθειιαξΫδε 28, 
Γ.Ν..: Ε’ ΘεζζαινλΫθεο, κε ζπλνιηθΪ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ: 1.804,00€ (πιΩνλ Φ.Ξ.Α). 

 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  1.804,00€ ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.01 (ΑΛΑΞΡΜΖ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΩΛ ΓΔΩΡΟΖΠΔΩΛ Γ.ΘΗΙΘΗΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζΫαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 11.02.02.01 (ΑΛΑΞΡΜΖ 
ΦΗΠΡΑΚΔΛΩΛ ΓΔΩΡΟΖΠΔΩΛ Γ.ΘΗΙΘΗΠ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2016, φπνπ 
πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-250/10-10-2017. 
 
 

 

ΘΔΚΑ 3o- Απόθαζη 17-251/10-10-2017 

Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «ΑΠΟΚΑΡΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΦΗΙΡΟΩΛ 

ΑΛΡΗΓΝΛΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΑΟΝΞΙΑΓΗΑΠ» ζηην ΓΔ Θποςζζίυν.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γεληθφ ΓηεπζπληΪ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. 
ΑβξακΫδε ΖιΫα, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνληξφπν εθηΩιεζεο ηεο πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: 

ΑΠΟΚΑΡΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΦΗΙΡΟΥΛ ΑΛΡΗΓΝΛΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΑΟΝΞΙΑΓΗΑΠ» ζηελ ΓΔ ΘξνπζζΫσλ 
ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:   

Πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ινγηζκηθνχ ηερλνινγίαο γηα ηνλ έιεγρν ζηνηρείσλ ησλ 
θίιηξσλ Αληηγφλεηαο θαη Μαπξνπιαγηάο. 

2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   

3. ΚΟΠΟ:  

Σν αίηεκα ηνπ πξνο πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πξνηείλεηαη γηα δχν ιφγνπο: 

1. Να ππάξμεη επνπηεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θίιηξαλζεο λεξνχ ζηηο ΣΚ Αληηγφλεηαο θαη 
Μαπξνπιαγηάο, κε ρξήζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία 
ηειεπηθνηλσληψλ, κε ηελ νπνία ζα ππάξμεη άκεζε πιεξνθφξεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηε 
ζηάζκε ησλ δεμακελψλ θαη άιιεο παξακέηξνπο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κεησζεί ν ρξφλνο δηαθνπψλ πδξνδφηεζεο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ άμνλα Κηιθίο 
Μαπξνπιαγηάο πνπ πδξνδνηνχληαη απφ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

2. Να γίλεη βαηή ε ηερλνινγία ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο, ιεηηνπξγψληαο πηινηηθά απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 
ελφςεη ησλ αλακελνκέλσλ κεγάισλ εληζρχζεσλ γηα εγθαηάζηαζε ηειερεηξηζκψλ ζε δίθηπα 
χδξεπζεο απφ ηνπο πφξνπο ησλ επξσπατθψλ ηακείσλ λα ππάξμεη απηή εκπεηξία γηα ηελ αμηνπηζηία, 
ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  

Σν πξνο πξνκήζεηα ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο εμήο απαηηήζεηο: 

1. Έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ηεο δεμακελήο αληιηνζηαζίσλ. Σν ινγηζκηθφ ζα εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ 

ζηάζκε θάζε κίαο ησλ δεμακελψλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε ζαθή νξηνζέηεζε ησλ νξίσλ ζπλαγεξκνχ. 

2. Έιεγρνο ηνπ κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ΓΔΓΓΗΔ. Σν ινγηζκηθφ ζα εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η δηαδηθαζία ζα απαηηήζεη ηελ έγγξαθε αίηεζε ζηνλ ηνπηθφ ΓΔΓΓΗΔ. 

3. Έιεγρνο ησλ 3 θάζεσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σν ινγηζκηθφ ζα εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηπρφλ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 3 θάζεσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

4. Έιεγρνο ησλ ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Σν ινγηζκηθφ ζα εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

5. χζηεκα Αλαθνξψλ ινγηζκηθνχ. Θα εκθαλίδνληαη αλαθνξέο κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο Απφ-Έσο γηα θάζε 

θαηεγνξία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ινγηζκηθνχ. 

6. Σν ινγηζκηθφ ζα απνζηέιιεη SMS θαη Email γηα ηηο αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ. 

7. Σν ινγηζκηθφ ζα ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο αζθαιείαο (username – password) βάζεη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο. 

8. Σν ινγηζκηθφ ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ ηερλνινγία «Γηαδίθηπν ησλ αληηθεηκέλσλ». Σα δεδνκέλα – κεηξήζεηο ζα 

κεηαθέξνληαη ζην Internet κε ρξήζε Modem/Router GPRS/3G/4G θαη ζα είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο , απφ 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. 

5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α.Σ. Δίδνο Πξνκήζεηαο Μνλ. Μεηξ. Πνζόη. Σηκή Μνλ. (€) Γαπάλε (€) 

          
 

1 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Σεκ. 2 2000,00 4000,00 
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ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΑ ΦΙΛΣΡΑ 
ΜΑΤΡΟΠΛΑΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΓΟΝΔΙΑ 

    ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 4.000,00 

    ΦΠΑ 24% 960,00 

    ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   (Αξηζκεηηθώο): 4.960,00 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη φινο ν εμνπιηζκφο θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 4.000,00 Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί 
απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Ρελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΑβξακΫδε ΖιΫα. 

 

 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο. 
 

 ΔμνπζηνδνηεΫ ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο λα πξνβεΫ ζε απεπζεΫαο αλΨζεζε 
κνλνκεινχο νξγΨλνπ (πξνΩδξνπ) ηεο πξνκΪζεηαο ζηελ επηρεΫξεζε κε ηελ επσλπκΫα : 
«ΘΙΩΛΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ-ΔΗΟΖΛΖ», κε Α.Φ.Κ. : 044507724, Έδξα: Αγ. ΞαξαζθεπΪ 

ΓΪκνπ ΘΩξκεο, Γ.Ν.. : Ε’ ΘεζζαινλΫθεο, κε ζπλνιηθΪ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ: 4.000,00€ 
(πιΩνλ Φ.Ξ.Α). 

 
 Γεζκεχεη πΫζησζε  4.000,00 € ζε βΨξνο ηνπ 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ)  ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζΫαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) ηνπ  
νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-251/10-10-2017. 
 
 
ΘΔΚΑ 4ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-252/10-10-2017. 
 
Νπιζμόρ εκπποζώπηζηρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ ζηο Γιοικηηικό Ξπυηοδικείο Θεζζαλονίκηρ. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηoλ ΗσΨλλε Ξαξαγηφ, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ θαη 
ΞξντζηΨκελν ηεο Ρ. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 
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ΓΔΑ ΘηιθΫο ζην Γηνηθεηηθφ ΞξσηνδηθεΫν ΘεζζαινλΫθεο ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΔηζΪγεζε 
πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

Ν Ξαλαγηψηεο ΓηαλλΨθνο, θΨηνηθνο ΘηιθΫο Ωρεη αζθΪζεη θαηΨ ηεο ΓΔΑΘηιθΫο ηελ κε αξηζκφ 

θαηαρ.ΑΓ3686/25-6-2014 αγσγΪ ηνπ πνπ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζεΫ ελψπηνλ ηνπ Ρξηκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ ΞξσηνδηθεΫνπ -ΡκΪκα Η', θαηΨ ηε δηθΨζηκν ηεο 17-10-2017. 

ΞξνηεΫλεηαη λα νξηζηεΫ δηθεγφξνο πνπ ζα εθπξνζσπΪζεη ηε ΓΔΑΘ θαηΨ ηε ζπδΪηεζε ηεο 

παξαπΨλσ αγσγΪο ελψπηνλ ηνπ Ρξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ ΞξσηνδηθεΫνπ -ΡκΪκα Η', θαηΨ ηε 
δηθΨζηκν ηεο 17-10-2017 θαη ζε θΨζε κεη΄αλαβνιΪ δηθΨζηκν. 

 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, 

 
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 ΓΫδεηαη ε εληνιΪ ζηνλ Ωκκηζζν δηθεγφξν ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο ΠηακΨηην ΘαληαξηδΪ ηνπ ΗσΨλλε 
(ΑΚ-ΓΠΘηιθΫο:65) λα εθπξνζσπΪζεη ηε Γ.Δ..Α.ΘηιθΫο θαη λα παξαζηαζεΫ ελψπηνλ ηνπ 

Ρξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ ΞξσηνδηθεΫνπ -ΡκΪκα Η', θαηΨ ηε δηθΨζηκν ηεο 17-10-2017 θαη ζε 
θΨζε κεη΄αλαβνιΪ δηθΨζηκν θαηΨ ηε ζπδΪηεζε ηεο κε αξηζκφ θαηαρ.ΑΓ3686/25-6-2014 
αγσγΪο ηνπ Ξαλαγηψηε ΓηαλλΨθνπ, θαηαζΩηνληαο γξαπηφ ππφκλεκα. 

 
 ΑκνηβΪ δελ ζα θαηαβιεζεΫ δηφηη ν σο Ψλσ δηθεγφξνο ππεξεηεΫ ζην ΓΪκν ΘηιθΫο κε ζρΩζε 

πΨγηαο Ωκκηζζεο εληνιΪο δπλΨκεη ηεο ππ΄αξ.6290/12-2-2016 ΑπνθΨζεσο ΓεκΨξρνπ 
ΘηιθΫο (ΦΔΘ 273/23-3-2016 η.Γ') θαιχπηνληαο λνκηθψο θαη φια ηα λνκηθΨ πξφζσπα ηνπ 
ΓΪκνπ ΘηιθΫο βΨζεη ηεο ζρεηηθΪο ππ΄ αξ. 37384/28-8-2015 πξνθΪξπμεο ΓεκΨξρνπ ΘηιθΫο.  

 
 
 
 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-252/10-10-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 5ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-253/10-10-2017. 
 
Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 
ΔΡΝΠ 2017». 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΔΡΝΠ 2017» ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε 
πνπ Ωρεη σο εμΪο: 
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ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  
 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  

    

3. ΚΟΠΟ:  

Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, γηα ρξήζε απφ ηελ ζπλεξγαδφκελε θαζαξίζηξηα. 

Σα πιηθά θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο θαη πεξηιακβάλνπλ θαη ηα είδε 

πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θαηαλαισηψλ πνπ έξρνληαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα 

δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  

Πξνκήζεηα πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο γηα ην θαζαξηζκφ θαη 

ηελ πγηεηλή ζηα  Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο ,ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ηνπ Σακείνπ θαη ηνπ Βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ. 

Όια ηα πιηθά ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα,  θαη ζα αλαγξάθεηαη ε εκπνξηθή νλνκαζία θάζε ζθεπάζκαηνο. ηελ 

εηηθέηα πξέπεη λα ππάξρνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ λφκηκε άδεηα θαη εκπνξία ησλ 

πξντφλησλ.  

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΌ ΤΛΙΚΏΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΟ ΚΑΙ ΤΓΕΙΝΗ 
 

Α/Α ΔΗΓΟ Μ/Μ  ΠΟΟΣΖΣΑ  
 ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΟ 

1 
Απνιπκαληηθφ ρεξηψλ κε ήπηεο αληηζππηηθέο 
ηδηφηεηεο  (ρσξίο μέπιπκα) gel 

ΛΙΣΡΟ 10 5,50 € 
55,00 € 

2 Βακβάθη ΚΙΛΟ 5 4,50 € 22,50 € 

3 
Βηδσηή θεθαιή επαγγεικαηηθήο ζθνπγγαξίζηξαο 
(ξάθηεο) 

ΣΔΜΑΥΙΟ 10 2,30 € 23,00 € 

4 Γάληηα ληηξηιηνπ XL ζπζθεπαζία 100 ηεκαρίσλ ΣΔΜΑΥΙΟ 30 5,00 € 150,00 € 

5 Γάληηα κηαο ρξήζεο ζπζθεπαζία 100 ηεκαρίσλ ΣΔΜΑΥΙΟ 30 2,80 € 84,00 € 

6 Γάληηα γεληθήο ρξήζεο (δεχγνο) ΣΔΜΑΥΙΟ 50 0,06 € 3,00 € 

7 Γηαιπηηθφ αιάησλ  ΛΙΣΡΟ 20 2,00 € 40,00 € 

8 Δληνκνθηφλν ππναιιεξγηθφ άνζκν 300ML ΣΔΜΑΥΙΟ 20 1,50 € 30,00 € 

9 Καηζαξηδνθηφλν ππναιιεξγηθφ άνζκν 300ml ΣΔΜΑΥΙΟ 20 2,50 € 50,00 € 

10 Καξφηζη επαγγεικαηηθφ κνλφ 20lit ΣΔΜΑΥΙΟ 2 26,00 € 52,00 € 

11 Καξφηζη επαγγεικαηηθφ δηπιφ 50lit ΣΔΜΑΥΙΟ 1 85,00 € 85,00 € 

12 Κάδνο (βαξέιη)70-80 ιίηξα Νν315 ΣΔΜΑΥΙΟ 3 10,00 € 30,00 € 

13 Κνληάξηα ρξσκίνπ- ρνλδξή θεθαιή ΣΔΜΑΥΙΟ 10 1,00 € 10,00 € 
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14 Κνληάξηα ρξσκίνπ-ηηαιηθφ πάζν ΣΔΜΑΥΙΟ 10 0,85 € 8,50 € 

15 Κνληάξηα γηα επαγγεικαηηθή κάπα ΣΔΜΑΥΙΟ 10 2,50 € 25,00 € 

16 Κνληάξη πηπζζφκελν 4 κέηξα ΣΔΜΑΥΙΟ 3 15,00 € 45,00 € 

17 Κνπβάο απιήο ζθνπγγαξίζηξαο Νν300 ΔΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 3,00 € 15,00 € 

18 Κξεκνζάπνπλν ΛΙΣΡΟ 50 1,00 € 50,00 € 

19 Μάπα  πξάζηλε 400γξακ. ΣΔΜΑΥΙΟ 5 2,45 € 12,25 € 

20 Μπνηηιάθηα (βνπηαλίνπ- πξνπαλίνπ )190gr ΣΔΜΑΥΙΟ 50 0,75 € 37,50 € 

21 Ξεζθνλφπαλν κε θνληάξη 45cm ΤΚΔΤΑΙΑ 5 12,00 € 60,00 € 

22 Οηλφπλεπκα κπιέ 350γξακ. ΣΔΜΑΥΙΟ 40 0,70 € 28,00 € 

23 Παπί ηνπαιέηαο 750ml ΣΔΜΑΥΙΟ 50 0,90 € 45,00 € 

24 
Πξέζα ζθνπγγαξίζκαηνο γηα επαγγεικαηηθφ 
θαξφηζη 

ΣΔΜΑΥΙΟ 5 36,00 € 180,00 € 

25 Ρνιφ απνξξνθεηηθή πεηζέηα θαζαξηζκνχ 14 κ. ΣΔΜΑΥΙΟ 5 8,00 € 40,00 € 

26 αθνχιεο  απνξξπκάησλ-δηάθνξεο δηαζηάζεηο  ΚΙΛΟ 200 1,30 € 260,00 € 

27 
αθθνχια κε θνξδφλη 52Υ75 εθ. Πεξίπνπ, 10ηεκ. 
/ ξνιφ  

ΤΚΔΤΑΙΑ 200 0,55 € 110,00 € 

28 
αθνχιεο κηθξέο απνξξπκάησλ 
(γξαθείνπ)ζπζθεπαζία 20 ηεκαρίσλ 

ΤΚΔΤΑΙΑ 100 0,35 € 35,00 € 

29 ζαθνπιεο 1,00Υ1,70εθ.γηα βηνινγηθν ΚΙΛΟ 300 1,35 € 405,00 € 

30 θνχπα-ειιεληθφ πάζν ΣΔΜΑΥΙΟ 5 1,45 € 7,25 € 

31 θνπγγάξηα θνπδίλαο 15×10 πεξίπνπ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 0,19 € 3,80 € 

32 θνπγγαξίζηξα απιή  – νηθηαθή 250γξακ. ΣΔΜΑΥΙΟ 20 1,25 € 25,00 € 

33 Τγξφ θαζαξηζηηθφ παηψκαηνο  ΛΙΣΡΟ 50 1,70 € 85,00 € 

34 Τγξφ θαζαξηζηηθφ ηδακηψλ  ΛΙΣΡΟ 50 3,33 € 166,50 € 

35 Τγξφ πηάησλ ηχπνπ balsam ΛΙΣΡΟ 50 2,59 € 129,50 € 

36 Φαξάζη νξζνπεδηθφ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 1,90 € 19,00 € 

37 Υαξηί Κνπδίλαο 1kgr ΚΙΛΟ 150 2,10 € 315,00 € 

38 Υαξηί Τγείαο ηεκ. 180γξακ. ΣΔΜΑΥΙΟ 450 0,45 € 202,50 € 

39 Υαξηνπεηζέηεο  400 θχιισλ  ΤΚΔΤΑΙΑ 15 1,25 € 18,75 € 

40 Υισξίλε παρχξεπζηε-ιεπθαληηθή-απνιπκαληηθή  ΛΙΣΡΟ 60 1,20 € 72,00 € 

    
ΤΝΟΛΟ 3.035,05 € 

    
Φ.Π.Α24% 728,41 € 

    
ΤΝΟΛΟ 3.763,46 € 

       

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:  

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.035,05 Δπξώ πιένλ 

Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 
 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Ρελ εηζΪγεζε ηεο θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫαο. 
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 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΓηνηθεηηθΪ πεξεζΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο. 

 
 Ρελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο κε πξφζθιεζε εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο ζχκθσλα κε ηηο 

ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειΩηεο γηα ηελ πξνκΪζεηα κε ηΫηιν: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΩΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΔΡΝΠ 2017», (επηζπλΨπηεηαη θαη απνηειεΫ 
αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζεο). 

 
 Γεζκεχεη πΫζησζε  3.035,05€ ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 64.08.02 (ΙΗΘΑ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζΫαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 64.08.02 (ΙΗΘΑ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ) 
ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-253/10-10-2017. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 6ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-254/10-10-2017. 
 
Πςμτηθιζμόρ οθειλών και απαιηήζευν με ηον Γ. Θιλκίρ.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΘΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι Νηθνλνκνιφγν θαη 

ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο –ΝηθνλνκηθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.Π. ηνλ ζπκςεθηζκφ νθεηιψλ θαη απαηηΪζεσλ κε ηνλ Γ. ΘηιθΫο ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 
 

Γηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Κηιθίο,  6 Οθησβξίνπ 2017 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ :  3723 

Δηζήγεζε γηα ην έθην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ηεο Σξίηεο 10 Οθησβξίνπ 
2017 γηα ηνλ ζπκςεθηζκόο νθεηιώλ θαη απαηηήζεσλ κε ηνλ Γ. Κηιθίο . 

Κπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

Η Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ Απνρέηεπζεο θαη Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 
θάιπςε ηελ Ίδηα πκκεηνρή ηεο κε ιήςε δαλείσλ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Γηα ηα 
δάλεηα απηά (ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.951.233,99 €) εγγπεηήο είλαη ν Γήκνο Κηιθίο. 

 Δμαηηίαο ηνπ φηη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ην χςνο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ ησλ θαηαλαισηψλ 
ππέξ-ηεηξαπιαζηάζηεθε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 
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έρνπλ πεξηέιζεη νη ζπκπνιίηεο καο θαηαλαισηέο - ιφγσ ηεο επηαεηνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ρψξα καο - 
έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά ηα Σακεηαθά Γηαζέζηκα ηεο Τπεξεζίαο καο. 

Απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. ήηαλ ε αδπλακία ηεο απνπιεξσκήο ησλ 
ηνθνρξενιπζίσλ ζην Σ.Π.Γ., κε απνηέιεζκα απηά λα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ ΚΑΠ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο ν 
νπνίνο φπσο πξναλέθεξα είλαη θαη ν εγγπεηήο ησλ δαλείσλ.  

Δδψ θαη πνιιά έηε γηλφηαλ άηππε θαη πξνθνξηθή δηαβνχιεπζε κε ηελ αηξεηή δηνίθεζε θαη ηα ππεξεζηαθά 
ζηειέρε ηνπ Γήκνπ Κηιθίο ζρεηηθά κε ηελ απνπιεξσκή ηνπ θφζηνπο ηεο πδξνδφηεζεο ησλ Καηαζηεκάησλ 
ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, ησλ ρνιείσλ (Λπθείσλ, Γπκλαζίσλ, Γεκνηηθψλ, Νεπηαγσγείσλ θαη Παηδηθψλ ηαζκψλ), 
ησλ Γπκλαζηεξίσλ, ησλ Γεπέδσλ, ησλ Πάξθσλ, ησλ Νεθξνηαθείσλ, ησλ ζηαζκψλ πδξνδφηεζεο ζηνπο 
βνζθνηφπνπο (πνηίζηξεο), ησλ ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ θαη φπνησλ άιισλ παξνρψλ χδξεπζεο 
εκπεξηέρνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

Αηχπσο είρε ζπκθσλεζεί κε ηελ πξνεγνχκελε αηξεηή δηνίθεζε ε απνδνρή ηεο απνπιεξσκήο ησλ 
ηνθνρξενιπζίσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κέζσ ηεο παξαθξάηεζεο απφ ηελ ΚΑΠ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, σο 
αληηζηάζκηζκα ηνπ θφζηνπο φισλ ησλ παξαπάλσ παξνρψλ πδξνδφηεζεο. 

Όπσο φκσο γλσξίδεηε νη Γ.Δ.Τ.Α. θαη εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010 (λφκνο Καιιηθξάηε) ππάγνληαη ζηνλ 
πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φζνλ αθνξά ηα Έζνδα θαη Έμνδα απηήο. Κξίλεηαη ινηπφλ 
επηβεβιεκέλε ε Σηκνιφγεζε ηεο πδξνδφηεζεο φισλ ησλ αλσηέξσ παξνρψλ χδξεπζεο θπξηφηεηαο θαη 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ πνπ έρνπλ σο 
ζπλαιιαζζφκελνη ν Γήκνο Κηιθίο θαη ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Πξέπεη λα ζαο αλαθέξσ εδψ φηη ε παξνχζα αηξεηή δηνίθεζε απαίηεζε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ην έηνο 2014. Η Γ.Δ.Τ.Α. φκσο 
δελ είρε ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο πδξνκέηξσλ ζηηο αλσηέξσ παξνρέο  χδξεπζεο ιφγσ έιιεηςεο 
πξνζσπηθνχ. εκεησηένλ φηη φιεο νη αλσηέξσ παξνρέο πδξνδφηεζεο ζε φιν ηνλ Γήκν Κηιθίο είλαη 962 
ζηνλ αξηζκφ. 

Αλαηξέμακε ινηπφλ ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο ζηηο σο άλσ 
παξνρέο πδξνδφηεζεο γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο απφ ην έηνο 2015 έσο θαη ζήκεξα. 
Δθηηκνχκε δε φηη νη πνζφηεηεο πνπ αλαθέξεη ε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία είλαη πνιχ ζπληεξεηηθέο, αιιά 
απηφ είλαη θάηη πνπ ζα απνδεηρζεί θαηφπηλ ηεο ηνπνζέηεζεο πδξνκέηξσλ ζηηο παξνρέο απηέο. 

Πξνηείλνπκε ινηπφλ λα εγθξίλεηαη ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ ππνινίπνπ πνπ νθείιεη ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζηνλ Γήκν 
Κηιθίο θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 473.558,24 € (ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα ηξείο ρηιηάδεο πεληαθφζηα 
πελήληα νθηψ επξψ θαη είθνζη ηέζζεξα ιεπηά) ζχκθσλα κε ην έγγξαθν 39010/02.10.02017 ηεο Γηεχζπλζεο 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, κε ην ππφινηπν πνπ νθείιεη ν Γήκνο Κηιθίο ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 566.401,00 € (πεληαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα έλα επξψ) 
ζχκθσλα κε ηνπο κέρξη ζήκεξα εθδνζέληεο Λνγαξηαζκνχο Ύδξεπζεο πνπ αθνξνχλ πεξηφδνπο 
θαηαλάισζεο απφ ην έηνο 2015 έσο ζήκεξα. 

 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 

 Ρελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι. 
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 Ρνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ ππνινΫπνπ πνπ νθεΫιεη ε Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο ζηνλ ΓΪκν ΘηιθΫο θαη 
αλΩξρεηαη ζην πνζφ ησλ 473.558,24 € (ηεηξαθφζηεο εβδνκΪληα ηξεΫο ρηιηΨδεο πεληαθφζηα 

πελΪληα νθηψ επξψ θαη εΫθνζη ηΩζζεξα ιεπηΨ) ζχκθσλα κε ην Ωγγξαθν 
39010/02.10.02017 ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο, κε ην 

ππφινηπν πνπ νθεΫιεη ν ΓΪκνο ΘηιθΫο ζηελ Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θαη αλΩξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
603.591,00 € (εμαθφζηεο ηξεηο ρηιηΨδεο πεληαθφζηα ελελΪληα Ωλα επξψ) ζχκθσλα κε ηνπο 
κΩρξη ζΪκεξα εθδνζΩληεο Ινγαξηαζκνχο Ύδξεπζεο πνπ αθνξνχλ πεξηφδνπο θαηαλΨισζεο 

απφ ην Ωηνο 2015 Ωσο ζΪκεξα. 
 

 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-254/10-10-2017. 
 

 

 
ΘΔΚΑ 7ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-255/10-10-2017. 
 
Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «Ξπομήθεια λογιζμικών ππογπαμμάηυν 
e-bill και messaging».  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΝΚΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι Νηθνλνκνιφγν θαη 

ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο –ΝηθνλνκηθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο 
ηεο πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: «ΞξνκΪζεηα ινγηζκηθψλ πξνγξακκΨησλ e-bill θαη messaging» 
ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 

Γηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Κηιθίο,  6 Οθησβξίνπ 2017 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ :  3744 

 

Δηζήγεζε γηα ην έβδνκν ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ηεο Σξίηεο 10 
Οθησβξίνπ 2017 γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ 
πξνγξακκάησλ e-bill θαη messaging».  

Κπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

γηα ηελ θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξνηείλνπκε ηελ 
αγνξά δχν ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: 

 ΣΡΙΣΧΝ / E-BILL  

Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη απνζηνιήο  
εηδνπνηεηεξίσλ κε E-MAIL ή SMS ζηνπο θαηαλαισηέο  
 Κφζηνο : 3.500,00 €  

 ΣΡΙΣΧΝ / MESSAGING 

Πξφγξακκα καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ SMS θαη E-MAIL ζηνπο θαηαλαισηέο 
Κφζηνο : 1,000,00 € 
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Η πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηελ εηαηξία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 
κεραλνγξάθεζε ηεο Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο  πνπ είλαη ε SOFTWORKS AE θαζφηη ηα αλσηέξσ 
πξνγξάκκαηα είλαη επεθηάζεηο ηνπ ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο. 

αο επηζπλάπησ ηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιε ε σο άλσ εηαηξία θαη ζηελ νπνία  

SOFTWORKS Α.Ε. Μ.Ψειινχ 30, 54655 Θεζζαινλίθε Σει.2310 801200 info@softworks.gr 

Θεζζαινλίθε, 14/06/2017 
Πξνο : ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

Τπφςε : θνπ ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΜΗΥΑΛΖ 

Θέκα : Πξφηαζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαηαλαισηψλ 

ε ζπλέρεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο, βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηελ επράξηζηε ζέζε, λα ζαο 
ππνβάιινπκε ηελ νινθιεξσκέλε καο πξφηαζε πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ internet ζηνπο θαηαλαισηέο 
(δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ινγαξηαζκψλ, απνζηνιή ειεθηξνληθψλ εηδνπνηεηεξίσλ, online 

πιεξνθφξεζε γηα ηζηνξηθφ ινγαξηαζκψλ-πιεξσκψλ-δηαθαλνληζκψλ θα) 
Εηδηθφηεξα ζαο πξνηείλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΡΗΣΩΝ/E-bill (δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθψλ εηδνπνηεηεξίσλ) θαη e-Triton, 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ ΣΡΙΣΩΝ 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε ζαο. Σν πξνηεηλφκελν ινγηζκηθφ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ 
εηαηξεία καο Softworks Α.Δ. 

Η Softworks ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, πξνζθέξνληαο 
ζηηο επηρεηξήζεηο - πειάηεο καο, ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Η εγθαηάζηαζε, ε 

εθπαίδεπζε θαη ε ππνζηήξημε γίλνληαη απφ ζηειέρε ηεο εηαηξείαο καο πνπ έρνπλ πςειή 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη πνιπεηή εκπεηξία ζε Δ.Ε.Τ.Α. Επίζεο ε ρξήζε ηειευπνζηήξημεο 
(επηθνηλσλία κε ην ζχζηεκα ηνπ Πειάηε κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε κέζσ Internet) δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα άκεζεο νινθιεξσκέλεο ππνζηήξημεο ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ζα ρξεηαζηεί. Η 
Softworks Α.Ε. είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO9001:2008 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  

θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. 
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο e-bill 

Σν ΣΡΗΣΩΝ/e-bill είλαη κηα εθαξκνγή κε ηελ νπνία νη Δ.Ε.Τ.Α. (θαη ζπλαθείο επηρεηξήζεηο- 

νξγαληζκνί) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη απνζηνιήο 
εηδνπνηεηεξίσλ κε e-mail ή SMS ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 
Καηά ηελ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ, δεκηνπξγνχληαη ινγαξηαζκνί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) 

θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ server πνπ ππνζηεξίδεη ην web site ηεο επηρείξεζεο (εάλ ε επηρείξεζε 
δελ δηαζέηεη ππνδνκή κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΣΡΗΣΩΝ/ebill 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε cloud ππεξεζία πνπ παξέρεη ε εηαηξεία καο). ηνπο 
θαηαλαισηέο απνζηέιιεηαη εηδνπνηεηήξην κήλπκα κε e-mail ή θαη SMS ην νπνίν πεξηέρεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ: 
Ηκεξνκελία έθδνζεο 
Ηκεξνκελία ιήμεο 

Πεξίνδνο ινγαξηαζκνχ 

Πνζφ νθεηιήο 

Όλνκα ππφρξενπ 

Κσδηθφο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θιπ 

χλδεζκν (link) γηα ηελ πξνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Ο θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνθιήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κέζσ web-banking 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην κήλπκα. Ο θαηαλαισηήο κπνξεί επίζεο λα 
δεη αλαιπηηθά ηηο ρξεψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, αθνινπζψληαο ζρεηηθφ ζχλδεζκν πνπ 

ππάξρεη ζην κήλπκα θαη αλ επηζπκεί λα ηνλ εθηππψζεη, λα ηνλ απνζεθεχζεη ζηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλ ζα ιακβάλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ θαη ζε έληππε 
κνξθή ή κφλν ειεθηξνληθή. Σν ΣΡΗΣΩΝ/e-bill πξνζθέξεη: 

Σαρχηαηε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο ε απνζηνιή ησλ ειεθηξνληθψλ 

εηδνπνηεηεξίσλ είλαη ηαρχηαηε ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθηχπσζε, εκθαθέισζε, απνζηνιή θαη 

δηαλνκή ινγαξηαζκψλ. 

Πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο φιν ην 24σξν απφ Ηιεθηξνληθφ 

Τπνινγηζηή, θηλεηφ ηειέθσλν, tablet θαη επθνιία ζηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή. 

mailto:info@softworks.gr
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Δηεπθφιπλζε ΑΜΕΑ: Σα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο, κπνξνχλ λα 

δηαβάζνπλ επθνιφηεξα ηνπο ινγαξηαζκνχο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε ζρέζε κε ηελ 

έληππε. 
Επηπξφζζεηα, εθφζνλ νη θαηαλαισηέο επηιέμνπλ λα κελ ιακβάλνπλ έληππν ινγαξηαζκφ 

επηηπγράλεηαη: 

Μείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ραξηί (έληππα ινγαξηαζκψλ, θαθέινπο), εθηχπσζε, 

εκθαθέισζε θαη απνζηνιή ινγαξηαζκψλ. 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο κείσζε ρξήζεο ραξηηνχ. 

Απμεκέλε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη ειεθηξνληθνί ινγαξηαζκνί είλαη 

αζθαιείο θαη θξππηνγξαθεκέλνη ελψ ζηνπο έληππνπο ινγαξηαζκνχο ελδέρεηαη λα έρνπλ 

πξφζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ΣΡΗΣΩΝ /messaging 

(Σν ππνζχζηεκα ΣΡΙΣΩΝ/messaging απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΙΣΩΝ/e-bill ) 

Εθαξκνγή απνζηνιήο κελπκάησλ SMS θαη e-mail ζε θαηαλαισηέο ηεο επηρείξεζεο. 

Απνζηνιή κελπκάησλ SMS ζε θηλεηά ηειέθσλα. 

Απνζηνιή κελπκάησλ e-mail (ειεθηξνληθή απνζηνιή) κέζσ ηνπ Internet. 

Πνιιαπιά, ζπλδπαζηηθά θξηηήξηα θαηαλαισηψλ. 

Σν θείκελν ηνπ κελχκαηνο νξίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηελ εθαξκνγήο ειεχζεξα γηα θάζε 

απνζηνιή. 
Δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξεο ππεξεζίεο απνζηνιήο SMS γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

Ελδεηθηηθέο ρξήζεηο: 

Απνζηνιή κελπκάησλ ζε θαηαλαισηέο κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο κε θξηηήξην ην πνζφ ηεο 

νθεηιήο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ. 
Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ (πρ γηα επηθείκελεο εξγαζίεο ή πξνζσξηλή δηαθνπή 

πδξνδφηεζεο) ζε θαηαλαισηέο επηιεγκέλεο πεξηνρήο. 

Απνζηνιή επρεηεξίσλ κελπκάησλ. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΣΡΗΣΩΝ/e-bill 3.500,00 € 
Εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ 
ινγαξηαζκψλ θαη απνζηνιήο εηδνπνηεηεξίσλ κε e-mail ή SMS ζε 

θαηαλαισηέο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο. 
ΣΡΗΣΩΝ / Messaging 1.000,00 € 
Πξφγξακκα καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ SMS θαη e-mail ζε 
θαηαλαισηέο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο. 

 

ηηο αλσηέξσ ηηκέο ν πξνκεζεπηήο δεζκεχηεθε ζε έθπησζε 30 % 
 
 
Δλ ζπλερεία ηέζεθε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. Σερληθή Έθζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο πνπ έρεη σο 
εμήο:  
 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 

1. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

«Πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ e-bill θαη messaging».  

2. ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

Δηζήγεζε γηα ην έβδνκν ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ηεο Σξίηεο 10 
Οθησβξίνπ 2017 γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ 
πξνγξακκάησλ e-bill θαη messaging».  
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3. ΚΟΠΟ 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαη ακεζφηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξνηείλνπκε ηελ 
αγνξά δχν ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο: 

 ΣΡΙΣΧΝ / E-BILL  

Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη απνζηνιήο  
εηδνπνηεηεξίσλ κε E-MAIL ή SMS ζηνπο θαηαλαισηέο  
 Κφζηνο : 3.500,00 €  

 ΣΡΙΣΧΝ / MESSAGING 

Πξφγξακκα καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ SMS θαη E-MAIL ζηνπο θαηαλαισηέο 
Κφζηνο : 1,000,00 € 

Η πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ηελ εηαηξία πνπ ππνζηεξίδεη 
ηελ κεραλνγξάθεζε ηεο Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο  πνπ είλαη ε SOFTWORKS AE θαζφηη ηα αλσηέξσ 
πξνγξάκκαηα είλαη επεθηάζεηο ηνπ ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο. 

4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο e-bill 

Σν ΣΡΗΣΩΝ/e-bill είλαη κηα εθαξκνγή κε ηελ νπνία νη Δ.Ε.Τ.Α. (θαη ζπλαθείο επηρεηξήζεηο- 

νξγαληζκνί) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη απνζηνιήο 
εηδνπνηεηεξίσλ κε e-mail ή SMS ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 
Καηά ηελ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ, δεκηνπξγνχληαη ινγαξηαζκνί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) 

θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ server πνπ ππνζηεξίδεη ην web site ηεο επηρείξεζεο (εάλ ε επηρείξεζε 
δελ δηαζέηεη ππνδνκή κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΣΡΗΣΩΝ/ebill 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε cloud ππεξεζία πνπ παξέρεη ε εηαηξεία καο). ηνπο 
θαηαλαισηέο απνζηέιιεηαη εηδνπνηεηήξην κήλπκα κε e-mail ή θαη SMS ην νπνίν πεξηέρεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ: 
Ηκεξνκελία έθδνζεο 

Ηκεξνκελία ιήμεο 

Πεξίνδνο ινγαξηαζκνχ 

Πνζφ νθεηιήο 

Όλνκα ππφρξενπ 

Κσδηθφο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θιπ 

χλδεζκν (link) γηα ηελ πξνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

Ο θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνθιήζεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κέζσ web-banking 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην κήλπκα. Ο θαηαλαισηήο κπνξεί επίζεο λα 

δεη αλαιπηηθά ηηο ρξεψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, αθνινπζψληαο ζρεηηθφ ζχλδεζκν πνπ 
ππάξρεη ζην κήλπκα θαη αλ επηζπκεί λα ηνλ εθηππψζεη, λα ηνλ απνζεθεχζεη ζηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλ ζα ιακβάλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ θαη ζε έληππε 
κνξθή ή κφλν ειεθηξνληθή. Σν ΣΡΗΣΩΝ/e-bill πξνζθέξεη: 

Σαρχηαηε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο ε απνζηνιή ησλ ειεθηξνληθψλ 

εηδνπνηεηεξίσλ είλαη ηαρχηαηε ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθηχπσζε, εκθαθέισζε, απνζηνιή θαη 
δηαλνκή ινγαξηαζκψλ. 

Πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο φιν ην 24σξν απφ Ηιεθηξνληθφ 

Τπνινγηζηή, θηλεηφ ηειέθσλν, tablet θαη επθνιία ζηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή. 

Δηεπθφιπλζε ΑΜΕΑ: Σα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο, κπνξνχλ λα 

δηαβάζνπλ επθνιφηεξα ηνπο ινγαξηαζκνχο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε ζρέζε κε ηελ 
έληππε. 

Επηπξφζζεηα, εθφζνλ νη θαηαλαισηέο επηιέμνπλ λα κελ ιακβάλνπλ έληππν ινγαξηαζκφ 
επηηπγράλεηαη: 

Μείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ραξηί (έληππα ινγαξηαζκψλ, θαθέινπο), εθηχπσζε, 

εκθαθέισζε θαη απνζηνιή ινγαξηαζκψλ. 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο κείσζε ρξήζεο ραξηηνχ. 

Απμεκέλε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη ειεθηξνληθνί ινγαξηαζκνί είλαη 

αζθαιείο θαη θξππηνγξαθεκέλνη ελψ ζηνπο έληππνπο ινγαξηαζκνχο ελδέρεηαη λα έρνπλ 
πξφζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 
πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ΣΡΗΣΩΝ /messaging 
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(Σν ππνζχζηεκα ΣΡΙΣΩΝ/messaging απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΣΡΙΣΩΝ/e-bill ) 

Εθαξκνγή απνζηνιήο κελπκάησλ SMS θαη e-mail ζε θαηαλαισηέο ηεο επηρείξεζεο. 
Απνζηνιή κελπκάησλ SMS ζε θηλεηά ηειέθσλα. 

Απνζηνιή κελπκάησλ e-mail (ειεθηξνληθή απνζηνιή) κέζσ ηνπ Internet. 

Πνιιαπιά, ζπλδπαζηηθά θξηηήξηα θαηαλαισηψλ. 

Σν θείκελν ηνπ κελχκαηνο νξίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηελ εθαξκνγήο ειεχζεξα γηα θάζε 

απνζηνιή. 

Δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξεο ππεξεζίεο απνζηνιήο SMS γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

Ελδεηθηηθέο ρξήζεηο: 
Απνζηνιή κελπκάησλ ζε θαηαλαισηέο κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο κε θξηηήξην ην πνζφ ηεο 

νθεηιήο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ. 

Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ (πρ γηα επηθείκελεο εξγαζίεο ή πξνζσξηλή δηαθνπή 

πδξνδφηεζεο) ζε θαηαλαισηέο επηιεγκέλεο πεξηνρήο. 
Απνζηνιή επρεηεξίσλ κελπκάησλ. 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΣΡΗΣΩΝ/e-bill 3.500,00 € 
Εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ 
ινγαξηαζκψλ θαη απνζηνιήο εηδνπνηεηεξίσλ κε e-mail ή SMS ζε 

θαηαλαισηέο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο. 
ΣΡΗΣΩΝ / Messaging 1.000,00 € 
Πξφγξακκα καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ SMS θαη e-mail ζε 
θαηαλαισηέο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο. 

6. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ηηο αλσηέξσ ηηκέο ν πξνκεζεπηήο δεζκεχηεθε ζε έθπησζε 30 % 
 

 

Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιΪςε Απφθαζεο Ωγθξηζεο ηεο σο Ψλσ πξνκΪζεηαο. 
 

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Ρελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι. 

 
 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΓηνηθεηηθΪ πεξεζΫα ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 

 Ρελ πξνκΪζεηα εθαξκνγΪο ινγηζκηθνχ γηα ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγΫαο ειεθηξνληθψλ 
ινγαξηαζκψλ θαη απνζηνιΪο εηδνπνηεηεξΫσλ κε e-mail Ϊ SMS ζε θαηαλαισηΩο χδξεπζεο – 

απνρΩηεπζεο ζπλνιηθΪο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο 3.500,00 € 
 

 Ρελ πξνκΪζεηα  πξνγξΨκκαηνο καδηθΪο απνζηνιΪο κελπκΨησλ SMS θαη e-mail ζε 

θαηαλαισηΩο χδξεπζεο – απνρΩηεπζεο ζπλνιηθΪο νηθνλνκηθΪο πξνζθνξΨο 1.000,00 €. 
 

 Ρελ απεπζεΫαο αλΨζεζε κνλνκεινχο νξγΨλνπ (πξνΩδξνπ) ηεο πξνκΪζεηαο ζηελ επηρεΫξεζε 
κε ηελ επσλπκΫα : «SOFTWORKS Α.Δ.», κε Α.Φ.Κ. : 999717306, Έδξα: Γ.ΦΟΑΛΡΕΖ 1 & 
ΚΗΣΑΖΙ ΤΔΙΙΝ  Γ.Ν.. : ΦΑΔ ΘεζζαινλΫθεο, κε ζπλνιηθΪ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ: 

4.500,00 € (πιΩνλ Φ.Ξ.Α.), θαζφηη ηα αλσηΩξσ πξνγξΨκκαηα εΫλαη επεθηΨζεηο ηνπ 
ππΨξρνληνο πξνγξΨκκαηνο ΓηαρεΫξηζεο Ύδξεπζεο. 
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 Γεζκεχεη πΫζησζε  4.500,00€ ζε βΨξνο ηνπ 16.17 (ΔΜΝΓΑ ΑΛΑΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖΠ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Ζ/ & ΙΝΗΞΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 16.17 (ΔΜΝΓΑ ΑΛΑΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖΠ 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Ζ/ & ΙΝΗΞΑ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ πξνβιΩθζεθε 

ζρεηηθΪ δαπΨλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-255/10-10-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 8ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-256/10-10-2017 
 

Πςνεπγαζία με ειζππάκηοπερ ζηιρ Γημοηικέρ Δνόηηηερ ηος Γ. Θιλκίρ.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι Νηθνλνκνιφγν θαη 
ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο –ΝηθνλνκηθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε 

ηνπ Γ.Π. ηε ζπλεξγαζΫα κε εηζπξΨθηνξεο ζηηο ΓεκνηηθΩο Δλφηεηεο ηνπ Γ. ΘηιθΫο, ζχκθσλα κε 
ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

Γηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Κηιθίο,  6 Οθησβξίνπ 2017 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ :  3745 

Δηζήγεζε γηα ην όγδνν ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ηεο Σξίηεο 10 Οθησβξίνπ 
2017 γηα ηελ πλεξγαζία κε εηζπξάθηνξεο ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηνπ Γ. Κηιθίο. 

Κπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

ε Γ.ΔΤ.Α. Κηιθίο κέρξη ζήκεξα ζπλεξγάδεηαη κε ηξηάληα εηζπξάθηνξεο νη νπνίνη εηζπξάηηνπλ ινγαξηαζκνχο 
χδξεπζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο (έμη ζηελ δεκνηηθή ελφηεηα Κηιθίο θαη είθνζη ηέζζεξηο ζηηο ππφινηπεο 
δεκνηηθέο ελφηεηεο). Όκσο θαηά θαηξνχο δελ έρνπλ ιείςεη ηα πξνβιήκαηα κε κεξηθνχο απφ απηνχο. 
Παιηφηεξα κάιηζηα δχν εηζπξάθηνξεο θαηαρξάζηεθαλ ηηο εηζπξάμεηο θαη γηα ηελ πξάμε απηή θαηαθχγακε 
ζηα δηθαζηήξηα.  

Γηα ηηο εηζπξάμεηο ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ε  Γ.ΔΤ.Α. Κηιθίο ιεηηνπξγεί δχν Σακεία -έλα ζην Γεκνηηθφ 
θαηάζηεκα Κηιθίο ζηελ πιαηεία Γεκαξρείνπ θαη έλα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ππεξεζίαο. Δπηπξνζζέησο 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ  κέζσ ησλ ΔΛ.ΣΑ. , ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2016 
ε Γ.ΔΤ.Α. Κηιθίο είλαη εληαγκέλε ζην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα εηζπξάμεσλ ΓΙΑ γηα ηελ πιεξσκή κέζσ e-
banking ή κε πάγηεο εληνιέο. 

Γηαζέηνληαο ινηπφλ ε ππεξεζία καο ηέζζεξηο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πιεξσκήο (Σακείν - ΔΛ.ΣΑ. - 
Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο - Πάγηεο εληνιέο) πξνηείλσ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2018 λα δηαηεξεζνχλ νη 



 

 

19 

 

εηζπξάθηνξεο κφλν ζε νηθηζκνχο άλσ ησλ ρηιίσλ θαηνίθσλ θαη θαηάξγεζε ησλ εηζπξαθηφξσλ ζηελ 
Γεκνηηθή Δλφηεηα Κηιθίο. Δπίζεο γηα λα ζπλερηζηεί ε ζπλεξγαζία κε εηζπξάθηνξα ζα πξέπεη απηφο λα είλαη 
επαγγεικαηίαο νχησο ψζηε λα εθδίδεη Σηκνιφγην γηα ηελ πξνκήζεηα ηελ νπνία ζα ιακβάλεη έλαληη ησλ 
εηζπξάμεσλ. 

  αο παξαζέησ πίλαθα ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνπο εηζπξάθηνξεο αλά νηθηζκφ θαη Γεκνηηθή Δλφηεηα 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΟΗΚΗΜΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΚΗΛΚΗ 

ΥΩΡΤΓΗ 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΠΤΡΗΓΩΝ 

ΣΑΤΡΟΥΩΡΗ ΓΑΛΑΚΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ 

ΚΑΣΑΝΗΔ  
ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΑΓΖ 
ΑΠΟΣΟΛΟ 

ΠΑΛAΗΟ 
ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟ 

ΑΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΒΑΠΣΗΣΖ  ΛΟΤΚΗΓΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ ΚΑΡΑΜΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΚΙΛΚΙ ΚΑΡΕΛΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΟΗΚΗΜΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΓΑΛΛΗΚΟΤ 

Ν. ΑΝΣΑ ΓΗΑΛΑΜΑ ΚΩΝ/ΝΟ 

ΚΑΜΠΑΝΖ ΖΛΗΑΓΖ ΣΑΤΡΟ 

ΓΑΛΛΗΚΟ ΣΗΓΚΑ ΣΑΤΡΟ 

ΜΑΝΓΡΔ ΣΕΑΜΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ 

ΠΔΓΗΝΟ ΚΟΗΝΟΒΗΑΡΥΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ 

ΓΑΛΛΗΚΟ ΣΡΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΩΖ 

ΓΟΪΡΑΝΖ 

ΓΡΟΑΣΟ ΗΩΑΝΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΑΓ. 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ 

ΓΟΪΡΑΝΖ ΣΡΟΤΠΖ ΗΩΑΝΝΖ 

ΚΡΟΤΩΝ 

ΣΔΡΠΤΛΛΟ ΠΟΤΡΑΝΗΓΖ ΣΑΤΡΟ 

ΔΠΣΑΛΟΦΟ ΚΑΡΑΑΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

Κ. ΘΔΟΓΩΡΑΚΗΑ ΚΟΤΡΠΑΛΑΣΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΤΛΣΟΤΡΣΕΗΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ 

ΦΤΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

ΜΟΤΡΗΩΝ .. ΜΟΤΡΗΩΝ ΑΒΒΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
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ΥΔΡΟΤ 

ΥΔΡΟΤ ΚΟΣΑΝΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΖΛΗΟΛΟΤΣΟ ΑΒΒΗΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

ΠΛΑΓΗΑ ΠΑΝΟΤΓΖ ΓΔΩΡΓΗΑ 

ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 

ΜΗΚΡΟΚΑΜΠΟ ΥΑΛΒΑΣΕΟΓΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ 

Ν. 
ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟ 

ΓΚΟΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

ΜΑΤΡΟΝΔΡΗ ΣΔΡΓΗΑΓΟΤ ΔΤΑΝΘΗΑ 

Κ. ΑΠΟΣΟΛΟΗ ΛΑΤΓΑ ΜΑΡΗΑ 

ΞΤΛΟΚΔΡΑΣΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ 

ΑΝΘΟΦΤΣΟ ΒΑΡΑΜΗΓΖ ΑΘΖΝΟΓΩΡΟ 

 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 
 

αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Ρελ εηζΪγεζε ηνπ ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι. 

 
 Απφ ηελ 1ε ΗαλνπαξΫνπ 2018 λα δηαηεξεζνχλ κφλν νη εηζπξΨθηνξεο νη νπνΫνη εΫλαη 

επαγγεικαηΫεο, νχησο ψζηε λα εθδΫδνπλ Ρηκνιφγην γηα ηελ πξνκΪζεηα ηελ νπνΫα ζα 
ιακβΨλνπλ Ωλαληη ησλ εηζπξΨμεσλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ησλ Γεκνηηθψλ ΔλνηΪησλ 
πιελ ηεο ΓεκνηηθΪο Δλφηεηαο ΘηιθΫο. 

 
 Ρελ θαηΨξγεζε ησλ εηζπξαθηφξσλ ζηελ ΓεκνηηθΪ Δλφηεηα ΘηιθΫο. 

 
 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-256/10-10-2017. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 9ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-257/10-10-2017 
 

Νπιζμόρ εκπποζώπος ειζαγυγήρ ζηοισείυν ζηον μησανιζμό παπακολούθηζηρ 
ςπηπεζιών ύδαηορ.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι Νηθνλνκνιφγν θαη 

ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο –ΝηθνλνκηθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.Π. ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ εηζαγσγΪο ζηνηρεΫσλ ζηνλ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο 
ππεξεζηψλ χδαηνο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 
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Γηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Κηιθίο,  6 Οθησβξίνπ 2017 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ :  3748 

Δηζήγεζε γηα ην έλαην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ηεο Σξίηεο 10 Οθησβξίνπ 
2017 γηα ηνλ νξηζκόο εθπξνζώπνπ εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζηνλ κεραληζκό παξαθνινύζεζεο 
ππεξεζηώλ ύδαηνο.  

 

Κπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

ζαο παξαζέησ ην έγγξαθν 135400/21.07.2017 ηνπ ηκήκαηνο Κνζηνιφγεζεο & Σηκνιφγεζεο Τπεξεζηψλ 
Ύδαηνο ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ & Γηαρείξηζεο Τπεξεζηψλ Ύδαηνο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ κε 
ζέκα "Οξηζκφο εθπξνζψπσλ εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζηνλ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ππεξεζηψλ χδαηνο" 
γηα λα ιάβεηε γλψζε θαη λα πξνρσξήζεηε ζηνλ νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

 

 

                                                 
                                                              Με εθηίκεζε 

 

 

 

Ο Πξντζηάκελνο 

Γηνηθεηηθήο &  Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 

Οηθνλνκνιφγνο Π.Δ. 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
 

 
αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 ΝξΫδεη εθπξφζσπν εηζαγσγΪο ζηνηρεΫσλ ζηνλ κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο ππεξεζηψλ 

χδαηνο ηνλ ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι, Νηθνλνκνιφγν θαη ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο-ΝηθνλνκηθΪο 
πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-257/10-10-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 10ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-258/10-10-2017 
 
Αίηηζη για επιμήκςνζη δανείυν από Ρ.Ξ.Γ. καηά πένηε έηη (εθαπμογή ηηρ παπ. 3 
άπθπος 50 ηος Λ.4483/2017).  
 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι Νηθνλνκνιφγν θαη 
ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο –ΝηθνλνκηθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε 

ηνπ Γ.Π. ηελ επηκΪθπλζε δαλεΫσλ απφ Ρ.Ξ.Γ. θαηΨ πΩληε Ωηε (εθαξκνγΪ ηεο παξ. 3 Ψξζξνπ 50 
ηνπ Λ.4483/2017), ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 

Γηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Κηιθίο,  6 Οθησβξίνπ 2017 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ :  3749 

Δηζήγεζε γηα ην δέθαην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ηεο Σξίηεο 10 Οθησβξίνπ 
2017 γηα ηελ Αίηεζε γηα επηκήθπλζε δαλείσλ από Σ.Π.Γ. θαηά πέληε έηε (εθαξκνγή ηεο παξ. 3 άξζξνπ 
50 ηνπ Ν.4483/2017) 

Κπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

ζαο παξαζέησ ην έγγξαθν (0)113759_17/08.09.2017 ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ  πνπ 
αθνξά ζηελ επηκήθπλζε ησλ δαλείσλ ησλ Ν.Π.Ι.Γ. ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ απηψλ. Γηα 
ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 
έγθξηζε απηήο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                              Αθόνα: 08-09-2017 
ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ              Αρ.Πρωτ. (0)113759_17  



 

 

26 

 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
 
                   
Δ/ΝΗ 

: ΔΑΝΕΙΩΝ Σ.Ν&Π.Α, 
ΝΟΜ. ΠΡΟΩΠΩΝ & 
ΕΠΙΦ/ΕΩΝ (Δ7) ΠΡΟ 

: Ω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

Σαχ. Δ/νςη : Ακαδημύασ 40    

Σ.Κ. : 10174 ΑΘΗΝΑ 

 

  

Πληροφορύε
σ 

: Ε. Μαντοπούλου 

 

  

Σηλϋφωνο : 2132116219 

 

  

E-Mail : e.mantopoulou@tpd.gr 

 

  

 
 
ΘΕΜΑ : «Διαδικαςύα και δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για την εφαρμογό 

τησ παρ. 3 του ϊρθρου 50 του Ν. 4483/28-7-2017 που αφορϊ την 

επιμόκυνςη των όδη χορηγηθϋντων δανεύων των Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Σ.Α. 

και των Δημοτικών Επιχειρόςεων αυτών» 

 
 
 

1. την παρ. 3 του ϊρθρου 50 του Ν. 4483/28-7-2017 (ΥΕΚ 107/τ.Α΄/31-07-2017) ορύζεται ότι η 

διϊρκεια αποπληρωμόσ των χορηγηθϋντων δανεύων από το Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων προσ 

τα νομικϊ πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου των Ο.Σ.Α. και τισ δημοτικϋσ επιχειρόςεισ αυτών, δύναται να 

επιμηκυνθεί ϊπαξ ϋωσ πϋντε (5) ϋτη από τη λόξη τησ δανειακόσ ςύμβαςησ όπωσ αυτό ιςχύει ςόμερα, 

ύςτερα από υποβολό ςχετικόσ αύτηςησ του οικεύου νομικού πρόςωπου ϋωσ 31.10.2017, μετϊ από 

απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου αυτού, ςτην οπούα θα καθορύζονται τα προσ επιμόκυνςη δϊνεια και ο 

χρόνοσ επιμόκυνςησ αυτών. Οι λοιπού όροι τησ ιςχύουςασ δανειακόσ ςύμβαςησ διατηρούνται ακϋραιοι 

εν ιςχύ πλην του επιτοκύου, το οπούο αναπροςαρμόζεται ςτο ιςχύον για την αναχρηματοδότηςη 

ςυναφθϋντων δανεύων των Ο.Σ.Α. με το Σ.Π.Δ. 

2. Με την υπ. αρ.3620/11/31-8-2017 απόφαςη του Δ.. του Σ.Π. και Δανεύων καθορύςτηκαν η διαδικαςύα 

και τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για την εφαρμογό τησ ανωτϋρω παραγρϊφου, ωσ εξόσ : 

 

Δικαιούχοι: 

1. τα νομικϊ πρόςωπα ιδιωτικού δικαύου των Ο.Σ.Α.  

2.  οι δημοτικϋσ επιχειρόςεισ των Ο.Σ.Α.  

Τποχρεώςεισ που υπάγονται ςτη ρύθμιςη : 

mailto:e.mantopoulou@tpd.gr
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 ϊληκτο κεφϊλαιο την 1/1/2018  χορηγηθϋντων δανεύων από το Σ.Π και Δανεύων (δεν 

ςυμπεριλαμβϊνονται οι ληξιπρόθεςμεσ οφειλϋσ ) 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά έγκριςησ τησ ρύθμιςησ   

1) Αύτηςη του αρμοδύου οργϊνου του υποψηφύου δανειολόπτη προσ το Σαμεύο έωσ 31-10-2017.  

2) Απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του νομικού προςώπου ιδιωτικού δικαύου των Ο.Σ.Α. ό τησ 

δημοτικόσ επιχεύρηςησ αυτού για την υπαγωγό ςτην ρύθμιςη, όπου θα αναφϋρονται: 

- Σα προσ επιμόκυνςη δϊνεια (α.α. όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτην αναλυτικό κατϊςταςη 

δανεύων του Σ.Π. και Δανεύων) 

- Αιτούμενο επιτόκιο (μικτό ό κυμαινόμενο) 

-Αιτούμενη διϊρκεια επιμόκυνςησ κϊθε δανεύου (από 1 ϋωσ 5 ϋτη) 

3) Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου περύ ϋγκριςησ τησ απόφαςησ του Διοικητικού υμβουλύου του Ν.Π.Ι.Δ. 

ό τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ για Παροχό ςυναύνεςησ - εγγύηςησ του Δόμου…………………… για την υπαγωγό 

ςτην ρύθμιςη των ςυναφθϋντων δανεύων του Ν.Π.Ι.Δ. ό τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ ςύμφωνα με το ςχετικό 

υπόδειγμα . 

Νέο Επιτόκιο Ρύθμιςησ : Αναπροςαρμογό του επιτοκύου των ςυναφθϋντων δανειακών ςυμβϊςεων των 

Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Σ.Α καθώσ και των δημοτικών επιχειρόςεων αυτών ςτο ιςχύον για την αναχρηματοδότηςη 

ςυναφθϋντων δανεύων των Ο.Σ.Α. με το Σ.Π.Δ, όπωσ αυτό επαναπροςδιορίςθηκε  με την υπ΄αριθ. 3617/6-

7-2017 απόφαςη του Δ.. του Σ.Π. και Δανείων, ωσ εξήσ: 

 

ταθερό για δϋκα  
( 10 ) ϋτη 

5,10% 

Κυμαινόμενο μϋχρι 
εύκοςι πϋντε (25) ϋτη 

4,30% + Euribor εξαμόνου   

Μικτό Επιτόκιο 

 ταθερό για τα δϋκα  ( 10 
) πρώτα ϋτη 5,10%  

 Για το υπόλοιπο μϋχρι τη 
λόξη τησ διϊρκειασ 
εξυπηρϋτηςησ του 
δανεύου μϋχρι δεκαπϋντε 
(15) ϋτη κυμαινόμενο 
επιτόκιο με βϊςη το 
Euribor 6μόνου + 
περιθώριο 4,30% 
αναπροςαρμοζόμενο την 
1/1 & 1/7 εκϊςτου ϋτουσ. 

 

ημειώνεται ότι μετϊ την περύοδο ιςχύοσ του ςταθερού επιτοκύου (10 ϋτη), ο δανειολόπτησ ϋχει το δικαύωμα 

αναθεώρηςησ ό μετατροπόσ του επιτοκύου, ςύμφωνα με αυτϊ που θα ιςχύουν ςε αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ 

δανειοδότηςησ, και εφόςον το ζητόςει, ϋνα μόνα πριν τη λόξη τησ ανωτϋρω περιόδου.  

 

Διάρκεια 
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Η διϊρκεια αποπληρωμόσ των χορηγηθϋντων δανεύων από το Σ.Π. και Δανεύων προσ τα νομικϊ πρόςωπα 

ιδιωτικού δικαύου των Ο.Σ.Α. και τισ δημοτικϋσ επιχειρόςεισ αυτών, επιμηκύνεται ϊπαξ ϋωσ πϋντε (5) ϋτη από 

τη λόξη τησ δανειακόσ ςύμβαςησ , όπωσ αυτό ιςχύει ςόμερα, 

 

Έναρξη  τησ ρύθμιςησ  

Η ϋναρξη εξυπηρϋτηςησ τησ ρύθμιςησ μετϊ την επιμόκυνςη ορύζεται η 1/1 /2018, (υπολειπόμενα ϋτη  

εξυπηρϋτηςησ  ςυν τα ϋτη τησ επιμόκυνςησ). 

 

Σοκοχρεολυτικέσ δόςεισ 

Σο δϊνειο θα εξοφλεύται κατϊ το ςύςτημα τησ ςύνθετησ χρεολυςύασ, με ςταθερϋσ δόςεισ, θα καταβϊλλει δε ο 

οφειλϋτησ ςτο δανειςτό, τουσ πρώτουσ ϋντεκα μόνεσ κϊθε χρόνου, [1η Ιανουαρύου ϋωσ 30 Νοεμβρύου], από την 

ϋναρξη διϊρκειασ και μϋχρι τη λόξη του δανεύου, το ϋνα ενδϋκατο τησ ετόςιασ τοκοχρεολυτικόσ δόςησ , κϊθε 

μόνα ώςτε να ϋχει καταβληθεύ ολόκληρη η ετόςια τοκοχρεολυτικό δόςη, δηλαδό ςτισ 31/12 κϊθε χρόνου που 

εύναι η ημερομηνύα λόξησ τησ. 

 

Δανειακή ςύμβαςη 

Δεν απαιτεύται η ςύναψη νϋασ δανειακόσ ςύμβαςησ.    

Οι λοιπού όροι των ιςχυουςών δανειακών ςυμβϊςεων των χορηγηθϋντων δανεύων που επιμηκύνονται με την 

παρούςα ρύθμιςη διατηρούνται ακϋραιοι εν ιςχύ. 

 

 

                     

 

                                                            Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Δ/ΝΗ 

         

                       ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΛΣΟΤΚΗ 

 
 
Εςωτ. Διανομό: Δ7 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  
 
 
 

ΔΗΜΟ……………………. 

……………………………… 

Αριθ.Απόφαςησ……………… 
 
 

Θέμα: Παροχή εγγύηςησ 
 
Σο Δημοτικό υμβούλιο του Δόμου………………………………. εγκρύνει την απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου 

τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ / ό του Ν.Π.Ι.Δ. …………………για υπαγωγό ςτη ρύθμιςη των ςυναφθϋντων δανεύων 

τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ/ ό  του Ν.Π.Ι.Δ………………………..με το Σ.Π. και Δανεύων ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 

τησ παρ. 3 του ϊρθρου 50 του Ν.4483/2017 και παρϋχει την εγγύηςό του για την ομαλό εξυπηρϋτηςη των εν 

λόγω δανεύων και κατϊ τη χρονικό περύοδο τησ επιμόκυνςησ και ειδικότερα: 

 

α) Εκχωρεύ από τώρα και μεταβιβϊζει λόγω ενεχύρου ςτο Σαμεύο απ’ όλα τα δυνϊμενα να εκχωρηθούν 

γενικά ϋςοδϊ του και κατϊ προτεραιότητα από τουσ Κεντρικούσ Αυτοτελεύσ Πόρουσ (ΚΑΠ), τακτικϊ και 

ϋκτακτα, από οποιαδόποτε πηγό και αιτύα παρόντα και μελλοντικϊ, τισ προςόδουσ του, τα μιςθώματα τισ 

προσ αυτόν χρηματικϋσ παροχϋσ και επιχορηγόςεισ από το Ελληνικό Δημόςιο ό τρύτουσ, παρούςεσ και 

μελλοντικϋσ εκτόσ εκεύνων που δεν εκχωρούνται ςύμφωνα με τον Ν.2503/97 ϊρθρο 11 παρ.29Β5, και με 

τη διϊταξη τησ παρ. 5 του ϊρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπωσ το τελευταύο εδϊφιο αυτόσ 

αντικαταςτϊθηκε με τη διϊταξη τησ παρ. 3 του ϊρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανϊλογο ποςό που 

απαιτεύται για την κατϊ προτεραιότητα κανονικό εξυπηρϋτηςη τησ παρούςασ ρύθμιςησ και δηλώνει ότι 

ποςό ύςο με την τοκοχρεολυτικό δόςη αυτόσ δεν ϋχει εκχωρηθεύ ό ενεχυριαςθεύ υπϋρ ϊλλου δανειςτό 

ούτε θα ςυμβεύ αυτό καθ’ όλη τη διϊρκεια εξυπηρϋτηςόσ τησ.  

β) Παρϋχει από τώρα την ανϋκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολό του τόςο ςτο Σαμεύο Παρ/κων και 

Δανεύων όςο και ς’ οποιονδόποτε εύναι διαχειριςτόσ των εςόδων αυτών ό τηρεύ λογαριαςμό του ό ενεργεύ 

τισ ειςπρϊξεισ του, να παρακρατεύ ούκοθεν το Σαμεύο ό να κατατύθεται ς’ αυτό το ποςό τησ ετόςιασ 

τοκοχρεολυτικόσ δόςησ, των επιμηκυνθϋντων δανεύων όπωσ αυτό θα διαμορφωθεύ λόγω τησ παρούςασ 

ρύθμιςησ για την τακτικό εξυπηρϋτηςη αυτόσ ,   ευθυνόμενοσ αλληλϋγγυα, αδιαύρετα και εισ ολόκληρο με 

το  Ν.Π.Ι.Δ. ό τη Δημοτικό Επιχεύρηςη, παραιτούμενοσ των ευεργετημϊτων τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ. 

 
 

 
Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
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αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 
 Ρελ ππνβνιΪ αΫηεζεο ζην Ρ.Ξ.Γ. γηα επηκΪθπλζε δαλεΫσλ απφ Ρ.Ξ.Γ. θαηΨ πΩληε Ωηε 

(εθαξκνγΪ ηεο παξ. 3 Ψξζξνπ 50 ηνπ Λ.4483/2017) κε εθαξκνγΪ ηνπ ζηαζεξνχ επηηνθΫνπ 

5,10%.  
 Ζ απφθαζε απηΪ λα απνζηαιεΫ ζην ΓΪκν ΘηιθΫο γηα λα ιεθζεΫ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ΠπκβνπιΫνπ περί έγκριζης ηης απόθαζης ηοσ Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Δημοηικής 
Επιτείρηζης  Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Κιλκίς για Παροτή ζσναίνεζης - εγγύηζης ηοσ Δήμοσ 
Κιλκίς για ηην σπαγωγή ζηην ρύθμιζη ηων ζσναθθένηων δανείων ηης Δημοηικής 

Επιτείρηζης ζύμθωνα με ηο ζτεηικό σπόδειγμα . 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-258/10-10-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 11ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-259/10-10-2017 
 
Αιηήμαηα Γημοηών. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1577/10-06-2015 αΫηεζε 
ηνπ Ληθνιαΐδε ΠηΩθαλνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 537/04-03-2016 αΫηεζε ηνπ ΘηνζζΩ Πηαχξνπ, 
ηελ κε Αξ. Ξξση. : 529/03-03-2016 αΫηεζε ηεο ΘαηζακΨθε ΔιεπζεξΫαο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 

2723/05-09-2016 αΫηεζε ηνπ ΗνξδαλΫδε Βχξσλα, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2842/15-09-2016 αΫηεζε 
ηνπ ΘαξΨκπαγιε ΠηΩξγηνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2868/16-09-2016 αΫηεζε ηνπ ΣαξαιακπΫδε 

ΑξηζηεΫδε, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3088/30-09-2016 αΫηεζε ηνπ ΞαπιΫδε ΣξΪζηνπ, ηελ κε Αξ. 
Ξξση. : 3151/06-10-2016 αΫηεζε ηνπ ΓνλαηΫδε ΣξΪζηνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3375/25-10-
2016 αΫηεζε ηνπ ΚαξκαξΫδε ΓεσξγΫνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3397/27-10-2016 αΫηεζε ηνπ 

Ληθνιαΐδε ΑλΩζηε, Ωθπησζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ 
ρακεινχ εηζνδΪκαηνο. 

ΚεηΨ απφ Ωιεγρν ηεο Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξΨθσλ πνπ νη αλσηΩξσ 

πξνζθφκηζαλ ζηελ ππεξεζΫα, δηαπηζηψζεθε φηη εΫλαη εληαγκΩλνη ζην κεησκΩλν Ρηκνιφγην θαη λα 
γΫλεη αλαδξνκηθΪ εθαξκνγΪ ηνπ κεησκΩλνπ ηηκνινγΫνπ γηα ην ζχλνιν ηεο νθεηιΪο ηνπο.  

Γηα ηνπο αλσηΩξσ ιφγνπο δεηεΫηαη λα πξνρσξΪζεη ε ΔπηρεΫξεζε ζε δηαθαλνληζκφ θαη ηελ 

απνπιεξσκΪ ησλ νθεηιψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αλαδξνκηθΨ. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
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ΓΩρεηαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1577/10-06-2015 αΫηεζε ηνπ Ληθνιαΐδε ΠηΩθαλνπ, ηελ κε Αξ. 
Ξξση. : 537/04-03-2016 αΫηεζε ηνπ ΘηνζζΩ Πηαχξνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 529/03-03-2016 

αΫηεζε ηεο ΘαηζακΨθε ΔιεπζεξΫαο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2723/05-09-2016 αΫηεζε ηνπ 
ΗνξδαλΫδε Βχξσλα, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2842/15-09-2016 αΫηεζε ηνπ ΘαξΨκπαγιε ΠηΩξγηνπ, 

ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2868/16-09-2016 αΫηεζε ηνπ ΣαξαιακπΫδε ΑξηζηεΫδε, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 
3088/30-09-2016 αΫηεζε ηνπ ΞαπιΫδε ΣξΪζηνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3151/06-10-2016 αΫηεζε 
ηνπ ΓνλαηΫδε ΣξΪζηνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3375/25-10-2016 αΫηεζε ηνπ ΚαξκαξΫδε ΓεσξγΫνπ, 

ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3397/27-10-2016 αΫηεζε ηνπ Ληθνιαΐδε ΑλΩζηε, Ωθπησζεο ινγαξηαζκψλ 
θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ εηζνδΪκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 505/02-03-2016 αΫηεζε ηεο  
ΤΨξξα ΑηθαηεξΫλεο, πξνο δηαθαλνληζκφ θαη απνπιεξσκΪ ησλ νθεηιψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

αλαδξνκηθΨ κε δηαθαλνληζκφ, ιφγσ αδπλακΫαο απνπιεξσκΪο ηεο ζπλνιηθΪο νθεηιΪο ησλ 
1.755,00 €. 

ΚεηΨ απφ Ωιεγρν ηεο Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Ωγγξαθψλ πνπ ν αλσηΩξσ 
πξνζθφκηζε ζηελ ππεξεζΫα, δηαπηζηψζεθε φηη εληΨζζεηαη ζην κεησκΩλν Ρηκνιφγην. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Ρελ Ωληαμε ηνπ αλσηΩξσ θαηαλαισηΪ ζην κεησκΩλν Ρηκνιφγην. 

 
 Ρελ Ωθπησζε ηνπ  ινγαξηαζκνχ κε αλαδξνκηθΪ εθαξκνγΪ ηνπ κεησκΩλνπ ηηκνινγΫνπ γηα 

ην ζχλνιν ηεο νθεηιΪο ηνπ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηνχ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδΪκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2826/14-09-2016 αΫηεζε 
ηεο ΦπιιΫδνπ ΚαξΫαο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 391/22-02-2016 αΫηεζε ηνπ ΑπνζηνιΫδε ΔπζπκΫνπ, 

ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3514/07-11-2016 αΫηεζε ηνπ ΔπζηαζηΨδε ΛηθνιΨνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 
3158/06-10-2016 αΫηεζε ηνπ ΘπξηαθΫδε ΓεκεηξΫνπ, πξνο Ωθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 

δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 ΑπνξξΫπηεη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2826/14-09-2016 αΫηεζε ηεο ΦπιιΫδνπ ΚαξΫαο, ηελ κε 

Αξ. Ξξση. : 391/22-02-2016 αΫηεζε ηνπ ΑπνζηνιΫδε ΔπζπκΫνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 
3514/07-11-2016 αΫηεζε ηνπ ΔπζηαζηΨδε ΛηθνιΨνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3158/06-10-

2016 αΫηεζε ηνπ ΘπξηαθΫδε ΓεκεηξΫνπ πξνο Ωθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη ηελ 
Ωληαμε ησλ ελ ιφγσ θαηαλαισηψλ ζηε ξχζκηζε ηνπ Λ.4483/2017.  
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ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2078/06-07-2017 αΫηεζε 

ηνπ Θφθθηλνπ ΗσΨλλε, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2485/04-08-2017 αΫηεζε ηνπ ΓεσξγηΨδε 
Σξπζνζηφκνπ γηα Ωθπησζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ ηνπ φηη ε 

νηθΫεο εΫλαη αθαηνΫθεηεο θαη ρξεψλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πΨγηα.  

 
Ζ ΡηκνινγηαθΪ ΞνιηηηθΪ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο απφ ην Ωηνο 2016 νξΫδεη φηη ζε ινγαξηαζκνχο νη 
νπνΫνη Ωρνπλ κεδεληθΪ θαηαλΨισζε δελ ζα ρξεψλεηαη ην πΨγην.   
 
 
Γηα ηνπο αλσηΩξσ ιφγνπο δεηεΫηαη ε αθαΫξεζε παγΫνπ ησλ 20 θπβηθψλ γηα ινγαξηαζκνχο απφ 
πξνεγνχκελα Ωηε Ωσο ην ηεηξΨκελν 2015/3. 

 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Λα γΫλεη αθαΫξεζε παγΫνπ ησλ 20 θπβηθψλ γηα ινγαξηαζκνχο απφ πξνεγνχκελα Ωηε Ωσο ην 

ηεηξΨκελν 2015/3.  

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2280/21-07-2017 αΫηεζε 

ηνπ ΡζνπηζνπιΫγθα Αξγχξε, πξνο αθαΫξεζε ησλ ηεζζΨξσλ (4) πξνζηΫκσλ ιφγσ παξΨλνκεο 
ζχλδεζεο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 

δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

Λα πξνρσξΪζεη ν ελ ιφγσ θαηαλαισηΪο ζηελ θαηαβνιΪ ηνπ ελφο (1) πξνζηΫκνπ θαη λα γΫλεη 

αθαΫξεζε ησλ ηξηψλ (3) ππνινΫπσλ πξνζηΫκσλ παξΨλνκεο ζχλδεζεο. 

 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 90/14-01-2015 αΫηεζε ηνπ 

ΦαρνπξΫδε Γακηαλνχ πξνο Ωθπησζε ζηνλ ινγαξηαζκφ χδξεπζεο, αληΫ ηεο απνδεκΫσζεο, Ωλεθα 
θζνξΨο αγξνηεκαρΫσλ ηα νπνΫα αλΪθνπλ ζηελ ηδηνθηεζΫα ηνπ, ιφγσ εξγαζηψλ ηεο Γ.Δ..Α. 
ΘηιθΫο πνπ δεκηνπξγΪζεθαλ απφ ηελ δηΩιεπζε αγσγνχ νκβξΫσλ. 



 

 

33 

 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 Λα γΫλεη 30% Ωθπησζε ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2529/10-08-2017 αΫηεζε 

ηνπ ΝβαθηκηΨλ Άικπεξη, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2503/07-08-2017 αΫηεζε ηνπ ΣαιθηαδΨθε ΗσΨλλε, 
ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2602/17-08-2017 αΫηεζε ηνπ ΘνζκΫδε ΘσλζηαληΫλνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 
2612/18-08-2017 αΫηεζε ηεο Ξαξαζθεπαΐδνπ ΡαηηαλΪο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2613/18-08-2017 

αΫηεζε ηνπ Θαηζνχια ΙΨκπξνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2687/24-08-2017 αΫηεζε ηνπ 
Ξαπαδφπνπινπ ΘσλζηαληΫλνπ – Θενδψξνπ – ΑλαηνιΪο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1891/26-06-2017 

αΫηεζε ηνπ ΘαξαζηνγηΨλλε Σξηζηφθνξνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2145/11-07-2017 αΫηεζε ηεο 
Γ.Ν.. ΘηιθΫο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2315/25-07-2017 αΫηεζε ηνπ ΘΩληξνπ ΘνηλσληθΪο ΠηΪξημεο, 
ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2590/17-08-2017 αΫηεζε ηνπ ΓαβξηειΫδε Ιακπξηαλνχ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 

2660/22-08-2017 αΫηεζε ηνπ Ξαπαδφπνπινπ Θεφδσξνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2671/23-08-
2017 αΫηεζε ηνπ Ξαπαδφπνπινπ ΘσλζηαληΫλνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3552/29-09-2017 αΫηεζε 

ηνπ ΠαββΫδε ΖιΫα, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3550/29-09-2017 αΫηεζε ηνπ ΦσθΨ ΑιΩμαλδξνπ, ηελ κε 
Αξ. Ξξση. : 3549/29-09-2017 αΫηεζε ηνπ ΓαηηαλΫδε ΘενδνζΫνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 479/01-
03-2016 αΫηεζε ηνπ ΣαιθΫδε ΒαζηιεΫνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3306/19-09-2017 αΫηεζε ηνπ 

ΘηκηζθΫδε Ληθφιανπ, γηα Ωθπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ θξπθψλ δηαξξνψλ νη 
νπνΫεο δελ Ωγηλαλ αληηιεπηΩο απφ ηνπο Ϋδηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ Ϊηαλ δπλαηΪ ε εληφπηζε 

απηψλ εγθαΫξσο. ΚεηΨ απφ ειΩγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθαλ απφ πδξνλνκεΫο ηεο 
ΔπηρεΫξεζεο, νη βιΨβεο εληνπΫζηεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ.  

Γηα ηνπο αλσηΩξσ ιφγνπο δεηεΫηαη ε Ωθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηψλ. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Λα ρξεσζεΫ ν κΩζνο φξνο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, 

αξθεΫ ε Ωθπησζε λα κελ μεπεξλΨεη ην 70% ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-259/10-10-2017. 
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Αιηήμαηα Γημοηών. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θ. ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2145/11-07-2017 αΫηεζε 
ηεο Γ.Ν.. ΘηιθΫο, γηα Ωθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ θξπθΪο δηαξξνΪο ε νπνΫα δελ 
Ωγηλε αληηιεπηΪ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ Ϊηαλ δπλαηΪ ε εληφπηζε ηεο εγθαΫξσο. ΚεηΨ απφ Ωιεγρν 

πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε απφ πδξνλνκεΫο ηεο ΔπηρεΫξεζεο, νη βιΨβε εληνπΫζηεθε θαη 
δηνξζψζεθε.  

Γηα ηνπο αλσηΩξσ ιφγνπο δεηεΫηαη ε Ωθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ηνπ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηΪ. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Λα ρξεσζεΫ ν κΩζνο φξνο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, 

αξθεΫ ε Ωθπησζε λα κελ μεπεξλΨεη ην 70% ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-259/10-10-2017. 
 

 

 
ΘΔΚΑ 11ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-260/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 
Ρποποποίηζη Ρεσνικού Ξπογπάμμαηορ και Αναμόπθυζη Ξποϋπολογιζμού 

έηοςρ 2017. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ζΩκα εθηφο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε - εηζΪγεζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο & 

ΝηθνλνκηθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ 
Γ.Π. ηελ αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνΫεζεο ηνπ ηερληθνχ πξνγξΨκκαηνο θαη αλακφξθσζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2017 εμαηηΫαο ησλ παξαθΨησ εθηΨθησλ αλαγθψλ : 

 αληηκεηψπηζε ιεηςπδξΫαο ζην ζχζηεκα χδξεπζεο Αληηγφλεηαο  -ΚαπξνπιαγηΨο, ην νπνΫν 
πδξνδνηεΫ ηα εμΪο ηνπηθΨ δηακεξΫζκαηα: 

1. Σ.Γ.ΑΝΣΙΓΟΝΔΙΑ (ΑΝΣΙΓΟΝΔΙΑ, ΜΤΛΟΥΧΡΙ ΓΑΒΡΑ, ΜΟΝΟΛΙΘΙ),  
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2. Σ.Γ. ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ (ΚΔΝΣΡΙΚΟ, ΜΑΤΡΟΠΛΑΓΙΑ, ΠΔΣΡΑΓΔ)  
3. Σ.Γ. ΣΡΙΠΟΣΑΜΟΤ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΣΡΙΠΟΣΑΜΟΤ),   
4. Σ.Γ. ΚΟΙΛΑΓΙΟΤ (ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΚΟΙΛΑΓΙ, ΚΑΛΟΛΙΒΑΓΙ, ΥΔΙΜΑΓΙΟ) ΚΑΙ  
5. Σ.Γ. ΔΤΚΑΡΠΙΑ (ΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΔΤΚΑΡΠΙΑ) 

 αληηκεηψπηζε ιεηςπδξΫαο θαη πδξνδφηεζεο ησλ νηθηζκψλ ΘενδνζΫσλ- Οηδαλψλ- 
Ηζψκαηνο θαη Διιεληθνχ,  ιφγσ. 

 αληηκεηψπηζε ιεηςπδξΫαο θαη πδξνδφηεζεο ηνπ νηθηζκνχ Κειηζζνπξγεηφ  
 θαζαξηζκφο θξεαηΫσλ απνρΩηεπζεο 

 

Γηα ηελ εμππεξΩηεζε ησλ αλσηΩξσ αλαγθψλ πξνηεΫλεηαη : 

Λα ηξνπνπνηεζεΫ ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο Ωηνπο 2017 σο εμΪο : 

 
1. Λα θαηαξγεζεΫ ν Θσδηθφο 11.02.02.17 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ " ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ 

ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ" ζηνλ νπνΫν Ϊηαλ εγγεγξακκΩλν πνζφ 60.000,00 € 
(ΔμΪληα ρηιηΨδεο επξψ) ιφγσ ηνπ φηη δελ πξνβιΩπεηαη λα εθηειεζηεΫ εληφο ηνπ Ωηνπο 
2017. 

2. Λα δεκηνπξγεζεΫ  λΩνο Θσδηθφο 11.02.02.26 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ " ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΟΓΑ 
ΓΟΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ 

ΠΔ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ", ζηνλ νπνΫν λα εγγξαθεΫ πνζφ 60.000,00 € 
(ΔμΪληα ρηιηΨδεο επξψ). 

 

 
Λα αλακνξθσζεΫ ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο  Ωηνπο 2017, σο εμΪο: 

 
1. Λα αθαηξεζεΫ απφ ηνλ Θσδηθφ 11.02.02.17 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ "ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ" πνζφ 60.000,00 € (ΔμΪληα ρηιηΨδεο επξψ) 

θαη ν Θσδηθφο λα Ωρεη πιΩνλ ππφινηπν 0,00 € (κεδΩλ). 
2. Λα δεκηνπξγεζεΫ   ν Θσδηθφο 11.02.02.26 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ " ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΟΓΑ 

ΓΟΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ 
ΠΔ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ", ζηνλ νπνΫν λα εγγξαθεΫ πνζφ 60.000,00 € 
(ΔμΪληα ρηιηΨδεο επξψ). 

3. Λα αθαηξεζεΫ απφ ηνλ Θσδηθφ 61.93.19 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ "ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ" πνζφ 4.000,00 € (ΡΩζζεξηο ρηιηΨδεο επξψ) θαζφηη θξΫλεηαη 

φηη ην ππφινηπν πνπ απνκΩλεη επαξθεΫ Ωσο ην ηΩινο ηεο ρξΪζεο 2017. 
4. Λα δεκηνπξγεζεΫ λΩνο Θσδηθφο 61.93.24 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ "ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ" ζηνλ νπνΫν λα εγγξαθεΫ πνζφ 4.000,00 € (ΡΩζζεξηο ρηιηΨδεο επξψ). 
 

ΠπλνπηηθΨ κεηΨ ηελ παξνχζα πξνηεηλφκελε Αλακφξθσζε ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. 

ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 2017 γηα ηνπο θαησηΩξσ Θσδηθνχο ζα δηακνξθσζεΫ σο εμΪο : 
 

  ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.17 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
0,00 

11.02.02.26 

ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ 

ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΠΔ 

ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ 

60.000,00 

61.93.19 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ 7.000,00 
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61.93.24 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 4.000,00 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

1. Ρελ παξ 5 Ψξζξν 23 Λ. 3536/07, 
2. Ρν Ωγγξαθν Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012, 

3. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ηξΩρνληνο Ωηνπο, φπσο 
ςεθΫζηεθε, αλακνξθψζεθε θαη ηζρχεη ζΪκεξα, 

4. Ρελ ζρεηηθΪ εηζΪγεζε ηεο νηθνλνκηθΪο ππεξεζΫαο, 
 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 
 

ΡξνπνπνηεΫηαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο Ωηνπο 2017 σο εμΪο : 

 
1. ΘαηαξγεΫηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.17 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ " ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ" ζηνλ νπνΫν Ϊηαλ εγγεγξακκΩλν πνζφ 60.000,00 € 

(ΔμΪληα ρηιηΨδεο επξψ). 
2. ΓεκηνπξγεΫηαη  ν Θσδηθφο 11.02.02.26 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ " ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΠΔ ΝΗΘΗΠΚΝΠ 
ΡΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ", ζηνλ νπνΫν εγγξΨθεηαη πνζφ 60.000,00 € (ΔμΪληα ρηιηΨδεο επξψ). 

 

 
Αλακνξθψλεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο  Ωηνπο 2017, σο εμΪο: 

 
1. ΑθαηξεΫηαη απφ ηνλ Θσδηθφ 11.02.02.17 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ " ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ" πνζφ 60.000,00 € (ΔμΪληα ρηιηΨδεο 

επξψ) θαη ν Θσδηθφο Ωρεη πιΩνλ ππφινηπν 0,00 € (κεδΩλ). 
2. ΓεκηνπξγεΫηαη  λΩνο  Θσδηθφο 11.02.02.26 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ " ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΟΓΑ 

ΓΟΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 
ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΠΔ ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ", ζηνλ νπνΫν εγγξΨθεηαη πνζφ 
60.000,00 € (ΔμΪληα ρηιηΨδεο επξψ). 

3. ΑθαηξεΫηαη απφ ηνλ Θσδηθφ 61.93.19 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ "ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ" πνζφ 4.000,00 € (ΡΩζζεξηο ρηιηΨδεο επξψ)  

4. ΓεκηνπξγεΫηαη λΩνο Θσδηθφο 61.93.24 κε ηελ ΞεξηγξαθΪ "ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ" εγγξΨθεηαη πνζφ 4.000,00 € (ΡΩζζεξηο ρηιηΨδεο επξψ). 
 

ΠπλνπηηθΨ κεηΨ ηελ παξνχζα Αλακφξθσζε ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 
2017 γηα ηνπο θαησηΩξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμΪο : 

 
  ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

 
ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.17 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 
0,00 

11.02.02.26 

ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ 

ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ ΠΔ 

ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΡΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ 

60.000,00 

61.93.19 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ 7.000,00 

61.93.24 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 4.000,00 
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Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-260/10-10-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 2ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-261/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ, 

ΓΟΙΡΑΝΗ, ΥΔΡΟΤ». 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο 
Ωθηαθηεο δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηφ ΞξντζηΨκελν ηεο Ρ.. 
ΓΔΑ ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ. ηνπ Ωξγνπ : 
«ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ, ΓΟΙΡΑΝΗ, ΥΔΡΟΤ» ζχκθσλα κε 

ηελ παξαθΨησ ΑηηηνινγηθΪ Έθζεζε: 
 

 
1

ος
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ 

 

Ο παξώλ 1
νο

 Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ αθνξά ην παξαπάλσ έξγν πξνϋπνινγηζκνύ 

74.400,00€ κε ηνλ Φ.Π.Α. Σηελ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ ν Χαξαιακπίδεο Χξήζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο – Δ.Γ.Δ., πξνζέθεξε έθπησζε 3,00%. 

Η ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ 2017 κε ζπκβαηηθό αληηθείκελν 72.168,00€ κε ηνλ 

Φ.Π.Α. ζπλνιηθά από ηα νπνία: 

 

Γηα εξγαζίεο(καδί κε Γ.Δ.&Ο.Δ.):50.527,22€ 

Γηα απξόβιεπηα:                           7.579,08€ 

Γηα αλαζεώξεζε:                                93,70€ 

Καη γηα Φ.Π.Α.:                         13.968,00€ 

 

Γηα ηνπ παξόληνο 1
νπ

 Α.Π.Δ. δεινύληαη θαη απνζαθελίδεηαη ξεηώο όηη: 

 

1. Γελ πξνθαιείηαη νπδεκία αιιαγή ηνπ «Βαζηθνύ ζρεδίνπ» ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο, όπσο απηό 

πεξηγξάθεηαη ζηα Σπκβαηηθά Τεύρε. 

2. Γελ ζίγεηαη ε πιεξόηεηα, ε πνηόηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. 

3. Γελ θαηαξγείηαη θακία Οκάδα Δξγαζηώλ ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο. 

4. Γελ ηξνπνπνηνύληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα Σπκβαηηθά 

Τεύρε. 

5. Γελ επηθέξεηαη θακία αιιαγή ζηελ Αξρηθή Μειέηε, Τξνπνπνίεζε Σρεδίσλ ή ζηελ κνξθή 

ηνπ έξγνπ. 

6. Γελ ππάξρεη νπδεκία επέθηαζε ηεο εξγνιαβίαο ζε δηαθνξεηηθό από ην Γεκνπξαηεζέλ 

Τερληθό Αληηθείκελν. 
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7. Οινθιεξώλεηαη ην Φπζηθό Αληηθείκελν ηεο Δξγνιαβίαο. 

 

Οη ζπκπεξηιακβαλόκελεο εξγαζίεο (ζηνλ 1
ν
 Α.Π.Δ.) είλαη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο γηαηί ρσξίο 

ηελ πινπνίεζε ηνπο, ζα ήηαλ αδύλαηε ε εθηέιεζε ηνπ Σπγθεθξηκέλνπ Σπκβαηηθνύ Αληηθείκελνπ 

θαη ε Δθαξκνγή ηεο Δγθεθξηκέλεο Μειέηεο. 

Ο παξώλ 1
νο

 ΑΠΔ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ηειηθέο απμνκεηώζεηο ζηηο πνζόηεηεο 

δηαθόξσλ εξγαζηώλ, ηεο ίδηαο νκάδαο πνπ θξίζεθε απαξαίηεην γηα λα γίλνπλ θαη επίζεο γίλεηαη 

αλάιεςε ησλ απξόβιεπησλ. 

Η δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

εμαληιήζεθαλ πνιύ γξήγνξα νη πνζόηεηεο ηνπ 1
νπ

 άξζξνπ ηεο κειέηεο (επηζθεπή – ζπληήξεζε 

δηθηύνπ ύδξεπζεο γηα αγσγνύο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κέρξη Φ250 αλεμαξηήησο νλνκαζηηθήο 

πηέζεσο ) θαη δελ πξνέθπςαλ σο ηώξα πνζόηεηεο ηνπ 2
νπ

 άξζξνπ ηεο κειέηεο (επηζθεπή – 

ζπληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο γηα αγσγνύο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κεγαιύηεξεο από Φ250 

αλεμαξηήησο νλνκαζηηθήο πηέζεσο) όπσο θαη ζην όηη πξνέθπςαλ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο, από ηηο 

εθηηκώκελεο θαηά ηελ ζύληαμε ηεο κειέηεο, ηνπ 3
νπ

 άξζξνπ (απνθαηάζηαζε ηνκώλ αζθαιηηθώλ 

νδνζηξσκάησλ) 

Γειαδή ν 1
νο

 ΑΠΔ ηαθηνπνηεί ηηο ηειηθά εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη θιείλεη ζην πνζό ησλ 

72.168,00€ από ηα νπνία: 

 

Γηα εξγαζίεο(καδί κε Γ.Δ.&Ο.Δ.): 58.008,33€ 

Γηα απξόβιεπηα:                                 97,97€ 

Γηα αλαζεώξεζε:                                 93,70€ 

Καη γηα Φ.Π.Α.:                          13.968,00€    

 

Ο 1
νο

 ΑΠΔ θιείλεη ζε ηζνδύγην κε ηελ Δξγνιαβηθή Σύκβαζε. 
 

 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 
 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηνχ, 

 
 ΔγθξΫλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ ΞΫλαθα Δξγαζηψλ ηνπ Ωξγνπ: «ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 

ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ, ΓΟΙΡΑΝΗ, ΥΔΡΟΤ». 

 
 
 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-261/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
ΘΔΚΑ 3ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-262/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγκπιζη 1ος ΑΞΔ ηος έπγος με ηίηλο : «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 
Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ»  
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Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο Ωθηαθηεο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηφ ΞξντζηΨκελν ηεο Ρ.. 
ΓΔΑ ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ. ηνπ Ωξγνπ : 
«ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΧΝ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

ΑηηηνινγηθΪ Έθζεζε: 
 

 
1

ος
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ 

 

Ο παξώλ 1
νο

 Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ αθνξά ην παξαπάλσ έξγν πξνϋπνινγηζκνύ 

74.400,00€ κε ηνλ Φ.Π.Α. Σηελ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ ν Χαξαιακπίδεο Χξήζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο – Δ.Γ.Δ., πξνζέθεξε έθπησζε 3,00%. 

Η ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 17 Μαΐνπ 2017 κε ζπκβαηηθό αληηθείκελν 72.168,00€ κε ηνλ Φ.Π.Α. 

ζπλνιηθά από ηα νπνία: 

 

Γηα εξγαζίεο(καδί κε Γ.Δ.&Ο.Δ.):50.527,22€ 

Γηα απξόβιεπηα:                           7.579,08€ 

Γηα αλαζεώξεζε:                                93,70€ 

Καη γηα Φ.Π.Α.:                         13.968,00€ 

 

Γηα ηνπ παξόληνο 1
νπ

 Α.Π.Δ. δεινύληαη θαη απνζαθελίδεηαη ξεηώο όηη: 

 

8. Γελ πξνθαιείηαη νπδεκία αιιαγή ηνπ «Βαζηθνύ ζρεδίνπ» ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο, όπσο απηό 

πεξηγξάθεηαη ζηα Σπκβαηηθά Τεύρε. 

9. Γελ ζίγεηαη ε πιεξόηεηα, ε πνηόηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. 

10. Γελ θαηαξγείηαη θακία Οκάδα Δξγαζηώλ ηεο Αξρηθήο Σύκβαζεο. 

11. Γελ ηξνπνπνηνύληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα Σπκβαηηθά 

Τεύρε. 

12. Γελ επηθέξεηαη θακία αιιαγή ζηελ Αξρηθή Μειέηε, Τξνπνπνίεζε Σρεδίσλ ή ζηελ κνξθή 

ηνπ έξγνπ. 

13. Γελ ππάξρεη νπδεκία επέθηαζε ηεο εξγνιαβίαο ζε δηαθνξεηηθό από ην Γεκνπξαηεζέλ 

Τερληθό Αληηθείκελν. 

14. Οινθιεξώλεηαη ην Φπζηθό Αληηθείκελν ηεο Δξγνιαβίαο. 

 

Οη ζπκπεξηιακβαλόκελεο εξγαζίεο (ζηνλ 1
ν
 Α.Π.Δ.) είλαη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο γηαηί ρσξίο 

ηελ πινπνίεζε ηνπο ζα ήηαλ αδύλαηε ε εθηέιεζε ηνπ Σπγθεθξηκέλνπ Σπκβαηηθνύ Αληηθείκελνπ θαη 

ε Δθαξκνγή ηεο Δγθεθξηκέλεο Μειέηεο. 

Ο παξώλ 1
νο

 ΑΠΔ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ηειηθέο απμνκεηώζεηο ζηηο πνζόηεηεο 

δηαθόξσλ εξγαζηώλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεην γηα λα γίλνπλ θαη επίζεο γίλεηαη αλάιεςε ησλ 

απξόβιεπησλ. 

Η δηαθνξνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη 

εμαληιήζεθαλ πνιύ γξήγνξα νη πνζόηεηεο ηνπ 1
νπ

 άξζξνπ ηεο κειέηεο (επηζθεπή – ζπληήξεζε 
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δηθηύνπ ύδξεπζεο γηα αγσγνύο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κέρξη Φ250 αλεμαξηήησο νλνκαζηηθήο 

πηέζεσο ) θαη δελ πξνέθπςαλ σο ηώξα πνζόηεηεο ηνπ 2
νπ

 άξζξνπ ηεο κειέηεο (επηζθεπή – 

ζπληήξεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο γηα αγσγνύο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κεγαιύηεξεο από Φ250 

αλεμαξηήησο νλνκαζηηθήο πηέζεσο) όπσο θαη ζην όηη πξνέθπςαλ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο, από ηηο 

εθηηκώκελεο θαηά ηελ ζύληαμε ηεο κειέηεο, ηνπ 3
νπ

 άξζξνπ (απνθαηάζηαζε ηνκώλ αζθαιηηθώλ 

νδνζηξσκάησλ) 

Γειαδή ν 1
νο

 ΑΠΔ ηαθηνπνηεί ηηο ηειηθά εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη θιείλεη ζην πνζό ησλ 

72.168,00€ από ηα νπνία: 

 

Γηα εξγαζίεο(καδί κε Γ.Δ.&Ο.Δ.): 58.008,33€ 

Γηα απξόβιεπηα:                                 97,97€ 

Γηα αλαζεώξεζε:                                 93,70€ 

Καη γηα Φ.Π.Α.:                          13.968,00€    

 

Ο 1
νο

 ΑΠΔ θιείλεη ζε ηζνδύγην κε ηελ Δξγνιαβηθή Σύκβαζε. 
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηνχ, 
 

 ΔγθξΫλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ ΞΫλαθα Δξγαζηψλ ηνπ Ωξγνπ: «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ». 

 
 
 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-262/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 4ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-263/10-10-2017 

Έγκπιζη 2ος ΑΞΔ ηος έπγος με ηίηλο : «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ ΘΗΙΘΗΠ»  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζΩκα ηεο Ωθηαθηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γηνβαλνχδε ΣξΪζην, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ηεο 

Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε 2νπ ΑΞΔ ηνπ Ωξγνπ κε ηΫηιν : 
«ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ ΘΗΙΘΗΠ»  

ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ 



 

 

41 

 

 
  

                                                                                ΔΟΓΝ:   «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ  
                                                                                            ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ  

                                                                                                           ΠΡΖ Γ.Δ ΘΗΙΘΗΠ» 
                                                                              

             Απιθ. Κελέηηρ :  119/2016 

                                                                         
                                                                               ΑΛΑΓΝΣΝΠ :  ΚΔΡΑΙΙΗΛΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

                                                                                                                                                                     
                                          
 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

      

Πνπ ζπλνδεύεη ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ  
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
 

Η κειέηε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ ήηαλ αξρηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 1.820.400,00 €, κε 

απξόβιεπηα θαη Φ.Π.Α.  

Η δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ 07/06/2016 θαη ην απνηέιεζκα ηεο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 7-

98/23-06-2016 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε 

εηαηξεία “ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ” κε πξνζθνξά 813.523,70 €  κε απξόβιεπηα, αλαζεώξεζε θαη 

Φ.Π.Α. 

Η χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 19/09/2016 (αξηζκόο πξσηνθόιινπ: 2873) 

θαη πξνβιέπεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. 

Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ ζπληάρζεθε ζηηο 11/05/2017 ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 

παξ. 3 ηνπ Ν.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θάζε ζχκβαζεο  θαη 

πεξηιάκβαλε λέεο εξγαζίεο νη νπνίεο θξίλνληαλ  απνιύησο απαξαίηεηεο ψζηε ην έξγν λα θαηαζηεί άξηην θαη 

ιεηηνπξγηθφ. 

ηηο 04/09/2017 ζηελ 15ε πλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ηελ κε αξηζκφ 15-221/04-09-

2017 απόθαζε δόζεθε παξάηαζε ηνπ έξγνπ ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ έσο ηηο 19/1/2018. 

Ο παξψλ 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ 

Ν.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θάζε ζχκβαζεο. Ο παξψλ 

Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη κηα λέα ηηκή εξγαζίαο, απμήζεηο ζε πνζφηεηεο εξγαζηψλ ρσξίο 

κεηψζεηο πνζνηήησλ ζηα ππφινηπα άξζξα ησλ νκάδσλ θαη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 1380/15-05-2017 απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Σ.Τ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. Οη αιιαγέο απηέο  

θξίλνληαη  απνιύησο απαξαίηεηεο ψζηε ην έξγν λα θαηαζηεί άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο λέαο εξγαζίαο θαη ησλ ππνινίπσλ δαπαλώλ (απνινγηζηηθέο θαη 

απμήζεηο πνζνηήησλ) θαιύπηεηαη απνθιεηζηηθά από ην πνζό ησλ απξνβιέπησλ ηεο ύκβαζεο. 

Ο θαλνληζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ λέσλ εξγαζηώλ έγηλε κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 6 θαη 7 

ηνπ Ν. 3669/08 (πεξηπηψζεηο α,β,γ). Πην ζπγθεθξηκέλα ν θαλνληζκφο έγηλε σο εμήο : 
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- Πεξίπησζε α (παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο) : χκθσλα κε ηε πεξίπησζε απηή δελ 

θαζνξίζηεθε θακία λέα ηηκή. 

- Πεξίπησζε β (εξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα εληαία ή ζηα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα) : χκθσλα κε ηε 

πεξίπησζε απηή θαζνξίζηεθε ε λέα ηηκή ΝΣ/3. 

- Πεξίπησζε γ ( εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο α, β) : χκθσλα κε ηε πεξίπησζε απηή δελ 

θαζνξίζηεθε θακία λέα ηηκή. 

Β. ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ο παξψλ 2νο Α.Π.Δ. ηεο Αξρηθήο χκβαζεο ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη κέξνο απφ ην πνζφ ησλ 

Απξνβιέπησλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή πνζνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δγθεθξηκέλεο Αλαιπηηθέο 

Δπηκεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αξρηθή χκβαζε θαη απφ ηελ αλάγθε λα ηαθηνπνηεζνχλ νη 

απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απμνκεηψζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. 

Οη επηπιένλ πνζφηεηεο απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δγθεθξηκέλεο Αλαιπηηθέο 

Δπηκεηξήζεηο, αθνξνχλ ηα παξαθάησ άξζξα ηηκνινγίνπ: 

A.T. 1 Πξνζσξηλέο γεθπξώζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ. 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 4,00 κήλεο πνπ νθείιεηαη ζηελ παξάηαζε πνπ δφζεθε ζην έξγν (15-221/04-09-2017 

απόθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ). 

 Α.Σ. 4  Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ. 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 700,00 κκ πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικα ησλ πξνκεηξήζεσλ ηεο κειέηεο θαζψο δελ 

κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί νξζά ην κήθνο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα εληνπηδφηαλ ζην δίθηπν). 

ΝΣ. 1 Καζαίξεζε µεµνλσµέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζµέλν ζθπξόδεµα, µε εθαξµνγή 

ζπλήζσλ µεζόδσλ θαζαίξεζεο 

(πξνηείλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαηά 125,00 m3 πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικα ησλ πξνκεηξήζεσλ ηεο 

κειέηεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη θάπνηνη νδνί έρνπλ εθηφο απφ ην αζθαιηηθφ θαη βάζε απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα). 

ΝΣ. 3 Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 

(πξνηείλεηαη 20000 κ βάζεη ππνινγηζκψλ απφ ηα κήθε αγσγψλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ). 

ΝΣ. 2 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγώλ αθαζάξησλ εληόο θαηνηθεκέλσλ 

Φξεάηην εζση.δηακέηξνπ 1, 20 m 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 3 ηεκ πνπ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ έξγνπ γηα θαιχηεξν έιεγρν ηκεκάησλ ηνπ 

δηθηχνπ). 

Γ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
πληάζζεηαη ν παξψλ 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πνζνχ 813.523,70 

€ (κε Φ.Π.Α.), αλαιψλνληαο ηα απξφβιεπηα (68.004,95 € απφ ηα 84.886,66 €) θαη θιείλεη ζε ηζνδύγην ζε 

ζρέζε κε ηελ Αξρηθή ύκβαζε.  
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Γεκνπξαηεζείο Πξνυπνινγηζκφο:  1.480.000,00  € 
Φ.Π.Α. :    340.400,00   € 
ύλνιν :  1.820.400,00  € 
πκβαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο :     656.067,50  € 
Φ.Π.Α. :     157.456,20  € 
ύλνιν :     813.523,70  € 
Πξνηεηλφκελνο Πξνυπνινγηζκφο :     656.067,50  € 
Φ.Π.Α. :     157.456,20  € 

ύλνιν :     813.523,70  € 
πλνιηθή ππέξβαζε :                0,00   € 
Φ.Π.Α. :                0,00   € 
ύλνιν :                0,00   € 
πλνιηθή πίζησζε πξνο Φήθηζε :      813.523,70  € 

 

πλεγνξνύκε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξόληνο 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ.  

 
 Κηιθίο  10/10/2017 Κηιθίο 10/10/2017 

 ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ Ο ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

 ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΩΑΝΝΖ ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ 

 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ MSc ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 
 
Έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη                                                                    
    Γηα ηελ αλάδνρν Δηαηξία  
 
 
    Μεηαιιηλόο Αζαλάζηνο 
    Νόκηκνο Δθπξόζσπνο  
 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
 

 
αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. Γηνβαλνχδε ΣξΪζηνπ, 
 

 ΔγθξΫλεη ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθφ ΞΫλαθα Δξγαζηψλ ηνπ Ωξγνπ: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ ΘΗΙΘΗΠ». 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-263/10-10-2017. 
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ΘΔΚΑ 5ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-264/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Ξληπυμή πποζηίμος ΔΚΠ (Γιεύθςνζη δάηυν) για ηο ζύζηημα ύδπεςζηρ Θιλκίρ.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο Ωθηαθηεο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηφ ΞξντζηΨκελν ηεο Ρ.. 

ΓΔΑ ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ ΞιεξσκΪ πξνζηΫκνπ ΔΚΠ 
(Γηεχζπλζε δΨησλ) γηα ην ζχζηεκα χδξεπζεο ΘηιθΫο ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε 
πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

 
H ΓΔΑ ΘηιθΫο ηελ 18-05-2015 πξνρψξεζε ζε ππνβνιΪ δεθαπΩληε (15) αηηΪζεσλ γηα εγγξαθΪ 

πελΪληα (50) ζεκεΫσλ πδξνιεςΫαο ησλ δηθηχσλ ηεο ζηνλ Δ.Κ.Π.. 
 

Δλ ζπλερεΫα ζχκθσλα κε ην αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1527/27-05-2016 ε ΓΔΑ ΘηιθΫο αηηΪζεθε 
απφ ηε Γ/λζε δΨησλ ΘεληξηθΪο ΚαθεδνλΫαο, Ψδεηα ρξΪζεο λεξνχ ζηα ζεκεΫα πδξνιεςΫαο ησλ 
πδξεπηηθψλ δηθηχσλ ησλ Γ.Δ. ΘηιθΫο θαη ΞηθξνιΫκλεο. 

 
Πε απΨληεζε ηνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1527/27-05-2016 αλσηΩξσ αηηΪκαηνο ηεο ΓΔΑ 

ΘηιθΫο, ε Γ/λζε δΨησλ ΘεληξηθΪο ΚαθεδνλΫαο, ζχκθσλα κε ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
3708/29-11-2016 Ωγγξαθφ ηεο, ιακβΨλνληαο ππφςε ηελ εθπξφζεζκε αΫηεζε ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, 

ρνξΪγεζεο Ψδεηαο ρξΪζεο λεξνχ, ε νπνΫα θαηαηΩζεθε εθπξφζεζκα, καο γλσξΫδνπλ φηη γηα λα 
εμεηαζζεΫ ην αΫηεκα καο, πξΩπεη λα πξνζθνκηζζεΫ ζηελ Γ/λζε δΨησλ ΘεληξηθΪο ΚαθεδνλΫαο:  
 

 απνδεηθηηθφ θαηΨζεζεο 100,00 € ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ γηα ηελ θΨζε εθπξφζεζκε αΫηεζε  
δΪισζε εγγξαθΪο ζην ΔΚΠ, ζχκθσλα κε ηα Ψξζξα 17 θαη 13 ηεο ΘΑ κε Α.Ξ. νηθ. 

146896/2014 (ΦΔΘ 2878Β’/27-10-2014), 
 

 απνδεηθηηθφ θαηΨζεζεο 150,00 € ππΩξ ηνπ ΓεκνζΫνπ γηα θΨζε ζχζηεκα χδξεπζεο. 

 

 
Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνζηΫκνπ αλΩξρεηαη ζηηο 25.950,00 €. 
 

 
Πχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ θαη ζχκθσλα κε: 

 
ηε λΩα ΘΑ 14024/6.3.2017: 
ε) Πε πεξΫπησζε πθηζηΨκελνπ ζεκεΫνπ πδξνιεςΫαο α) εΨλ δελ Ωρεη ππνβιεζεΫ κΩρξη ηελ 

Ωλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πνπ ηξνπνπνηεΫ ηελ ππ' αξηζκ. 146896/2014 θνηλΪ 
ππνπξγηθΪ απφθαζε, φπσο ηζρχεη, αΫηεζε γηα ρνξΪγεζε Ψδεηαο ρξΪζεο χδαηνο αιιΨ Ωρεη 

ππνβιεζεΫ αΫηεκα γηα εγγξαθΪ ζην ΔΚΠ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηεο 145026/2014 θνηλΪο 
ππνπξγηθΪο απφθαζεο, φπσο ηζρχεη, ν παξαβΨηεο ηηκσξεΫηαη σο εμΪο: 
αα) κε πξφζηηκν 150 Δπξψ φηαλ ν Ϋδηνο πξνζΩξρεηαη απηνβνχισο ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρΪ γηα 

ηελ Ωθδνζε Ψδεηαο ρξΪζεο χδαηνο Ϊ 
ββ) φηαλ ε παξΨβαζε δηαπηζηψλεηαη κεηΨ απφ δηελΩξγεηα ειΩγρνπ Ϊ κεηΨ απφ θαηαγγειΫα, ε 

αδεηνδνηνχζα αξρΪ ηΨζζεη ζηνλ παξαβΨηε εχινγε πξνζεζκΫα πξνθεηκΩλνπ απηφο λα 
ζπκκνξθσζεΫ θαη λα ππνβΨιιεη αΫηεζε γηα Ψδεηα ρξΪζεο χδαηνο. Ζ πξνζεζκΫα απηΪ κπνξεΫ λα 
παξαηεΫλεηαη εΨλ πξνβΨιινληαη εγγξΨθσο απφ ηνλ αλσηΩξσ ρξΪζηε αληηθεηκεληθνΫ ιφγνη πνπ 

θαηΨ ηελ θξΫζε ηεο αδεηνδνηνχζαο αξρΪο δπζθνιεχνπλ ηε ζπκκφξθσζΪ ηνπ κε ηελ αξρηθΨ 
νξηζζεΫζα πξνζεζκΫα. ΔΨλ εληφο ηεο πξνζεζκΫαο ζπκκφξθσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΩλεο ηεο 
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ελδερφκελεο παξΨηαζΪο ηεο, πξνζΩιζεη ν ελδηαθεξφκελνο κε αΫηεκα αδεηνδφηεζεο ηηκσξεΫηαη 
κε πξφζηηκν 150 Δπξψ, Ψιισο, εΨλ ε αλσηΩξσ πξνζεζκΫα παξΩιζεη Ψπξαθηε, ν παξαβΨηεο 

ηηκσξεΫηαη κε ην πξφζηηκν 1000 Ωσο 2000 Δπξψ θαη εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζΫα ηεο παξαγξΨθνπ 
2 ηνπ Ψξζξνπ 11,  

 
θαιεΫηαη ην Γ.Π. γηα ηελ ιΪςε ζρεηηθΪο απφθαζεο ηνπ παξφληνο ζΩκαηνο. 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΗσΨλλε Ξαξαγηνχ, 

 Να δηεξεπλεζεί εάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα απαινηθήο ή κείσζεο ηνπ πξνζηίκνπ. 
 Πε πεξΫπησζε πνπ ππΨξρεη δπλαηφηεηα κεΫσζεο Ϊ απαινηθΪο, ηελ πιεξσκΪ πξνζηΫκνπ 

ΔΚΠ (Γηεχζπλζε δΨησλ) γηα ην ζχζηεκα χδξεπζεο ΘηιθΫο. 

 
 
 
 
Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-264/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 6ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-265/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγκπιζη απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΘΟΗΝ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΔΛΡΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΠΡΝ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ Λ. ΑΓΗΝΛΔΟΗΝ»  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΘΡΝζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο 

ΩθηαθηεοδηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γ.Γ. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ΖιΫα 
ΑβξακΫδε,ηελΈγθξηζε απφθαζεο απεπζεΫαο αλΨζεζεο ηεο πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΘΟΗΝ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΔΛΡΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΠΡΝ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ Λ. ΑΓΗΝΛΔΟΗΝ»ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΤΡΗΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ  ΔΝΣΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

ΣΟ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ Ν. ΑΓΗΟΝΔΡΗΟΤ 
 

1. ΚΟΠΟ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
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Η πξνκήζεηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θχξηνπ  αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο νξηδφληηαο ηνπνζέηεζεο 

εληφο ηεο δεμακελήο ζπιινγήο ζην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην Νένπ Αγηνλεξίνπ.  

Σν θχξην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπνζεηήζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 θαη κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα 

ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θάεθε, ην άββαην 30-9-2017 θαη ψξα 18:00.  

 Δπεηδή δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν εθεδξηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, θαη ε επφκελε εκέξα ήηαλ 

Κπξηαθή,   ε απαίηεζε γηα άκεζε παξάδνζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηεκαηνο θαζψο θαη ζπλεξγείνπ 

ηνπνζέηεζεο, είρε  ηελ κεγίζηε πξνηεξαηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ πνιπήκεξε 

ηαιαηπσξία ησλ θαηνίθσλ γηα δηάζηεκα  ηεζζάξσλ εκεξψλ. 

Μεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ επηρείξεζε Ρεππνο Νηθφιανο, θαη αθνχ καο δηαβεβαίσζε γηα 

άκεζε παξάδνζε πιηθψλ θαη ζπλεξγείνπ ηνπνζέηεζεο, γηα ηελ επφκελε εκέξα  δειαδή ηελ Κπξηαθή, 

απνθαζίζζεθε ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξήο ππνβξχρηαο  αληιίαο Διιεληθήο θαηαζθεπήο, 

θαη αληίζηνηρα Δπξσπαηθνχ ππνβξχρηνπ ειεθηξνθηλεηήξα κάξθαο WILLO, κε έθπησζε 35 % γηα ηελ 

ππνβξχρηα αληιία θαη αληίζηνηρα έθπησζε 50 % γηα ηνλ ππνβξχρην θηλεηήξα,  επί ηεο ηηκήο ηνπ 

επίζεκνπ θαηαιφγνπ ηεο εηαηξείαο Reppospumps. 

2 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ) 

ΓΑΠΑΝΖ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΙΔ ΑΝΣΛΙΔ 7''         

1 

Τπνβξχρηα αληιία  7΄΄ απφ ρπηνζίδεξν 
GG25 (Διιεληθήο πξνέιεπζεο) παξνρήο  Q 
= 60 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ H = 155 m 
ελδεηθηηθφο ηχπνο  (RPd 7B-11) 

ηεκ 1 1550,00 1550,00 

 
ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ 8΄΄         

2 Τπνβξχρηνο θηλεηήξαο 8",  ηζρχνο 60 ΗΡ, 
Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο, κάξθαο WILLO. 

ηεκ 1 2495,00 2495,00 

 
ΧΛΗΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ         

4 
Μαζηφο δηαηνκήο 4΄΄, ζχλδεζεο ππνβξχρηαο 

αληιίαο κε ηνλ θαηαζιεπηηθφ αγσγφ. 
ηεκ 1 30,00 30,00 

 ΤΠΗΡΔΙΔ - ΔΡΓΑΙΔ         

 

Δμαγσγή ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο νξηδφληηαο ηνπνζέηεζεο 

απφ δεμακελή ζπιινγήο  (ειάρηζηε ρξέσζε 
100 κέηξα) 

κ.κ. 100 4,00 400,00 

5 

Σνπνζέηεζε ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο νξηδφληηαο ηνπνζέηεζεο ζε 
καλδχα ςχμεο,   εληφο δεμακελήο ζπιινγήο  

(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα). 

κ.κ. 100 4,00 400,00 

    ύλνιν  : 4875,00 

  
  ΦΠΑ 24 % : 1170,00 
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  Άζξνηζκα : 6045,00 

3. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  4875,00  € 

πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

 ρεηηθφ CPV 42122130-0, 31110000-0 θαη 44163100-1, 51100000-3. 

 
Πξνηείλεηαη λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο, επεηδή αθνξά ζε απξφβιεπην 
γεγνλφο κε βάζε ηα εμήο: 

Η ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαζέηεη 33 ζπζηήκαηα χδξεπζεο, 210 ζεκεία πδξνιεςίαο  (14 πεγάδηα, 28 πεγέο θαη 168 
γεσηξήζεηο) θαη πδξνδνηεί 116 Οηθηζκνχο. Δπνκέλσο έρεη εγθαηεζηεκέλα άλσ ησλ 200 αληιεηηθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

Απφ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο, ζπκβαίλεη κε ζπρλφηεηα έσο 30 αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ην ρξφλν λα 
θαηαζηξέθνληαη νη αληιίεο ή νη θηλεηήξεο θαη λα δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ. ε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θαηεπείγνπζεο επεηδή πξφθεηηαη γηα ιεηςπδξία γίλεηαη δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο γηα 
άκεζε εμαγσγή – ηνπνζέηεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο γηα απνθαηάζηαζε ηεο 
πδξνιεςίαο. Πνιιέο θνξέο ε ζηάζκηζε δελ είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, αιιά ηεξνπκέλνπ ηνπ 
κέηξνπ, ε ακεζφηεηα απνθαηάζηαζεο ηεο πδξνιεςίαο 

Απηέο νη πεξηπηψζεηο ραξαθηεξίδνληαη θαηά ηε γλψκε καο σο θαηεπείγνπζεο, ζηεξηδφκελνη ζηελ παξαθάησ 
λνκνζεζία: 

Σν άξζξν 158 4β ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/06), ην νπνίν ιέεη απηνιεμεί φηη: 

Α) Απεπζείαο αλάζεζε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην 
άξζξν 158 4β ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/06), 

Άρζρο 158 
1. Πηζηώζεης ποσ είλαη γρακκέλες ζηοσς οηθείοσς θωδηθούς αρηζκούς ηοσ προϋποιογηζκού ηοσ Δήκοσ 
ή ηες Κοηλόηεηας κπορεί λα δηαηεζούλ, κε απόθαζε ηοσ δεκοηηθού ή θοηλοηηθού ζσκβοσιίοσ γηα ηελ 
πιερωκή δαπαλώλ, ποσ αθορούλ:………….. 
 
2. Πηζηώζεης ποσ έτοσλ εγγραθεί ζηοσς οηθείοσς θωδηθούς αρηζκούς ηοσ προϋποιογηζκού ηοσ Δήκοσ 
ή ηες Κοηλόηεηας κπορούλ λα δηαηίζεληαη κε απόθαζε ηοσ δεκάρτοσ ή ηοσ προέδροσ ηες Κοηλόηεηας γηα ηελ 
πιερωκή δαπαλώλ, οη οποίες αθορούλ:……… 
 
β) Τελ άκεζε αποθαηάζηαζε απρόβιεπηωλ δεκηώλ ζε δίθησα ύδρεσζες, αποτέηεσζες, άρδεσζες, 
θωηηζκού θαη ζε δρόκοσς. Σηης περηπηώζεης ασηές, εάλ ο προϋποιογηζκός ηοσ ζτεηηθού έργοσ δελ 
σπερβαίλεη ηο ποζό ποσ θαζορίδεηαη θάζε θορά, βάζεη ηες περίπηωζες γ΄ ηες παρ. 2 ηοσ άρζροσ 4 ηοσ λ. 
1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως θάζε θορά ηζτύεη, κπορεί λα γίλεηαη απεσζείας αλάζεζε κε απόθαζε ηοσ 
δεκάρτοσ ή ηοσ προέδροσ ηες Κοηλόηεηας. 

Β) Αλάζεζε κε βάζε ην άξζξν 328 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 

Έρνληαο  ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή ζε θάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα θαη απνπζία εθεδξηθψλ ή ελαιιαθηηθψλ 
δηθηχσλ πδξνδφηεζεο, ε απξφβιεπηε θαηαζηξνθή ελφο ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
επξηζθνκέλνπ ζε γεψηξεζε, ην νπνίν δελ απαηηεί θαλελφο είδνπο ζπληήξεζε, έρεη ρξφλν δσήο έσο 7 έηε 
θαηά κέζν φξν ην νπνίν κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε είλαη απξφβιεπην γεγνλφο, 
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πξνθαιεί ιεηςπδξία θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα. Όια ηα αλσηέξσ κπνξεί λα 
απνδεηρζνχλ γηα θάζε πεξίπησζε αλά πάζα ζηηγκή. 

Δπνκέλσο, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο θαηεπείγνπζεο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο πξνκεζεηψλ 
έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 Ρελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΖιΫα ΑβξακΫδε θαη απνθαζΫδεη ηελ απεπζεΫαο αλΨζεζε κε ηε 

δηαδηθαζΫα ηνπ θαηεπεΫγνληνο (θαηαζηξνθΪ αληιεηηθνχ ζπγθξνηΪκαηνο)  σο γεγνλφο κε 

δπλΨκελν λα πξνβιεθζεΫ. 
 

 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 
 

 ΔμνπζηνδνηεΫ ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο λα πξνβεΫ ζε απεπζεΫαο αλΨζεζε 

κνλνκεινχο νξγΨλνπ (πξνΩδξνπ) ηεο πξνκΪζεηαο ζηελ επηρεΫξεζε κε ηελ επσλπκΫα : 
«ΟΔΞΞΝΠ Ξ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ», κε Α.Φ.Κ. : 066954222, Έδξα: ΒΗ.ΞΑ. ΞνιπθΨζηξνπ 0,  Γ.Ν.. : 

ΘηιθΫο, κε ζπλνιηθΪ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ: 4.875,00€ (πιΩνλ Φ.Ξ.Α). 
 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  4.875,00€ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Ωηνπο 2017. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ 

ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ 
πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-265/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 7ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-266/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο : «ΔΜΑΓΩΓΖ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ 
ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Α’ ΘΑΚΞΑΛΖ». 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΝΚΝζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο 

ΩθηαθηεοδηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ Γ.Γ. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ΖιΫα 
ΑβξακΫδε,ηνληξφπν εθηΩιεζεο ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο : «ΔΜΑΓΩΓΖ ΞΝΒΟΣΗΝ 

ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Α’ ΘΑΚΞΑΛΖ» ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

ΘΔΜΑ: ΔΞΑΓΩΓΖ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΓΔΩΣΡΖΖ Α’ ΚΑΜΠΑΝΖ 

 
1 ΚΟΠΟ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Σν  ππνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα  ηζρχνο 30 ΗΡ πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηε γεψηξεζε Α νηθηζκνχ 
Κακπάλε θάλεη ππεξβνιηθφ ζφξπβν θαη βγάδεη ζνιφ λεξφ.  
Λφγσ ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ νη άιιεο δχν εθεδξηθέο γεσηξήζεηο δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ 
θαηαλάισζε. 
Απαηηείηαη άκεζα λα γίλεη ε εξγαζία εμαγσγήο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ ηελ γεψηξεζε Α θαη λα ειεγρζεί 
εάλ έρεη πάζεη βιάβε ε γεψηξεζε, θάηη πνπ νδεγεί θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο ππνβξχρηαο αληιίαο. 
Η ηηκή ηεο εμαγσγήο έρεη θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ζηνλ 
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 40446,1 κε αξ. πξση. 842/30-3-2017 πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ 
θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017». 

3 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ(€)  

ΓΑΠΑΝΖ 

1 

Δμαγσγή ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ηζρχνο 30 ΗΡ, απφ  
γεψηξεζε Α ηνπ νηθηζκνχ Κακπάλε. 
(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα) 

κέηξα 165 3,35 552,75 

  ΤΝΟΛΟ  : 552,75 

  ΦΠΑ 24% : 132,66 

  ΑΘΡΟΗΜΑ : 685,41 

 

3 ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Σν  θφζηνο  ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  552,75  € πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

 ρεηηθφ CPV  50511000-0 (Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αληιηψλ) 

 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 
 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Ρελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΖιΫα ΑβξακΫδε. 
 

 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 
 Ρελ απεπζεΫαο αλΨζεζε κνλνκεινχο νξγΨλνπ (πξνΩδξνπ) ηεο εξγαζΫαο ζηελ επηρεΫξεζε κε 

ηελ επσλπκΫα : «ΒΑΟΓΝΞΝΙΝΠ Λ. & ΠΗΑ Δ.Δ.», κε Α.Φ.Κ. : 091385610, Έδξα: 
ΚνλαζηεξΫνπ 322, ΘεζζαινλΫθε,  Γ.Ν.. : Ακπειφθεπνη ΘεζζαινλΫθεο, κε ζπλνιηθΪ 
νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ: 552,75 € (πιΩνλ Φ.Ξ.Α.). 
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 Γεζκεχεη πΫζησζε  552,75€ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.15 (ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΡΟΗΡΩΛ) 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.93.15 (ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ 
ΡΟΗΡΩΛ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 
 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-266/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 8ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-267/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγκπιζη ππακηικού Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΗΛΑΘΗΓΩΛ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ».  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ ζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο Ωθηαθηεο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ηεο παξαπΨλσ πξνκΪζεηαο ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ θ. ΖιΫα 

ΑβξακΫδε, Σεκηθφ Κεραληθφ θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 
πξαθηηθφ ΔθδΪισζεο ΔλδηαθΩξνληνο ηεο πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΗΛΑΘΗΓΥΛ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ» πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε ηελ ΡεηΨξηε 4 ΝθησβξΫνπ 2017θαη ψξα 11.00. 

Ζ πξνκΪζεηα ησλ πηλαθΫδσλ ζα  ρξεζηκνπνηεζεΫ ζηελ ηνπνζΩηεζε απηψλ ζε φιεο ηηο 
δηΨζπαξηεο εγθαηαζηΨζεηο ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο (αληιηνζηΨζηα, δεμακελΩο, νηθΫζθνη γεσηξΪζεσλ 
θιπ. Θαη εΫλαη αλαγθαΫεο αθελφο γηα πξνεηδνπνΫεζε ησλ εηζεξρνκΩλσλ φηη εηζΩξρνληαη ζε 

απαγνξεπκΩλε πεξηνρΪ θαη αθεηΩξνπ γηα ιφγνπο αζθαιεΫαο 

Νη ελΩξγεηεο γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο πεξηειΨκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξνκΪζεηαο θαη ηελ εθδΪισζε ελδηαθΩξνληνο γηα ηελ αλΨδεημε κεηνδφηε. 

Ρν απνηΩιεζκα ηεο Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ  ηεο πξνκΪζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 

πνπ αθνινπζεΫ: 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ» 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Σεηάξηε 4 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 12:00   ζπλεδξίαζε 

ε επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ» , απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Αβξακίδε Ηιία Γεληθφ δηεπζπληή  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππάιιειν Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο   
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Η επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

ηνπο αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξψλ. 

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΟΓΟΗΜΑΝΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΡΟΝΗ Α.Β.Δ.Δ. 3608/3-10-2017 

2 ΗΜΑ Α.Β.Δ.Δ. 3611/3-10-2017 

3 ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΦΔ ΒΑΙΛΔΙΟ Ι. ΚΑΡΑΨΣΗ 3660/4-10-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά άλεπ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΟΓΟΗΜΑΝΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΥΡΟΝΗ Α.Β.Δ.Δ. 1.813,00€ 

2 ΗΜΑ Α.Β.Δ.Δ. 884,30€ 

3 ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΦΔ ΒΑΙΛΔΙΟ Ι. ΚΑΡΑΨΣΗ 1.998,00€ 

 

Η επηρείξεζε  ΗΜΑ Α.Β.Δ.Δ. πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη πξνηείλεηε σο πξνζσξηλφο 

κεηνδφηεο ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ» νη νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιεο ηηο δηάζπαξηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (αληιηνζηάζηα, δεμακελέο, νηθίζθνη γεσηξήζεσλ θιπ.. 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Ξξφζθιεζεο ΔθδΪισζεο ΔλδηαθΩξνληνο. 

 
 Ρελ απεπζεΫαο αλΨζεζε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγΨλνπ βΨζεη ηνπ Ψξζξνπ 118 ηνπ Λ. 

4412/2016, κεηΨ απφ ην απνηΩιεζκα ηνπ πξαθηηθνχ ΔθδΪισζεο ΔλδηαθΩξνληνο ηεο 
πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΗΛΑΘΗΓΥΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ» ζηνλ κεηνδφηε ηεο 

εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΗΛΑΘΗΓΥΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ» 
πξνυπνινγηζκνχ 2.072,00€ ρσξΫο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 64.02 (ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΒΝΙΖΠ & ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ) 
ζηελ επηρεΫξεζε κε ηελ επσλπκΫα : «ΠΖΚΑ Α.Β.Δ.Δ.», κε Α.Φ.Κ.: 094333408, ΓΝ: ΦΑΔ 

ΞεηξαηΨ, δηεχζπλζε Ωδξαο: ΙεπθΨδνο 15 & ΙεβηδΫνπ 2, Ρ.Θ. 183 46,  κε ζπλνιηθΪ 
νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ 884,30€€. 

 
 Ζ δαπΨλε ηνπ Ωξγνπ ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 64.02 (ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΒΝΙΖΠ & ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  

νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ ππΨξρεη εγγεγξακκΩλε ε ζρεηηθΪ πΫζησζε. 
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 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-267/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 
 
ΘΔΚΑ 9ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-268/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγκπιζη ππακηικού Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΝΘΔΡΩΛ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ». 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ ζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο Ωθηαθηεο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ηεο παξαπΨλσ πξνκΪζεηαο ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ θ. ΖιΫα 

ΑβξακΫδε, Σεκηθφ Κεραληθφ θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 
πξαθηηθφ ΔθδΪισζεο ΔλδηαθΩξνληνο ηεο πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΝΘΔΡΥΛ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ» πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε ηελ ΡεηΨξηε 4 ΝθησβξΫνπ 2017θαη ψξα 12.00. 

Ζ πξνκΪζεηα ησλ ινπθΩησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ γηα ηελ ηνπνζΩηεζε απηψλ ζε φιεο ηηο 

δηΨζπαξηεο εγθαηαζηΨζεηο ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο (αληιηνζηΨζηα, δεμακελΩο, νηθΫζθνη γεσηξΪζεσλ 
θιπ.)Ζ ηνπνζΩηεζΪ ηνπο ζα βειηηψζεη ηελ αζθΨιεηα ησλ εγθαηαζηΨζεσλ θαη ηελ εχθνιε 

εΫζνδν ηξΫησλ. 

Νη ελΩξγεηεο γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο πεξηειΨκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξνκΪζεηαο θαη ηελ εθδΪισζε ελδηαθΩξνληνο γηα ηελ αλΨδεημε κεηνδφηε. 

Ρν απνηΩιεζκα ηεο Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ  ηεο πξνκΪζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 

πνπ αθνινπζεΫ: 

 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΟΤΚΔΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ» 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Σεηάξηε 4 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 12:00   ζπλεδξίαζε 

ε επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα θιεηδηψλ παζπαξηνχ» , απνηεινχκελε απφ 

ηνπο  

 Αβξακίδε Ηιία Γεληθφ δηεπζπληή  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππάιιειν Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο   
 
 

Η επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

ηνπο αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξψλ. 

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 
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1 ΑΒΡΑΜΙΓΗ ΚΧΝ. ΠΑΤΛΟ 3644/4-10-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά άλεπ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΑΒΡΑΜΙΓΗ ΚΧΝ. ΠΑΤΛΟ 5.940,00€ 

 

Η επηρείξεζε  ΑΒΡΑΜΙΓΗ ΚΧΝ. ΠΑΤΛΟ πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη πξνηείλεηαη σο 

πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ» νη νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιεο ηηο 

δηάζπαξηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (αληιηνζηάζηα, δεμακελέο, νηθίζθνη γεσηξήζεσλ θιπ.. 

 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Ξξφζθιεζεο ΔθδΪισζεο ΔλδηαθΩξνληνο. 
 

 Ρελ απεπζεΫαο αλΨζεζε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγΨλνπ βΨζεη ηνπ Ψξζξνπ 118 ηνπ Λ. 
4412/2016, κεηΨ απφ ην απνηΩιεζκα ηνπ πξαθηηθνχ ΔθδΪισζεο ΔλδηαθΩξνληνο ηεο 

πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΝΘΔΡΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ» ζηνλ κεηνδφηε ηεο 
εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΝΘΔΡΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ» 
πξνυπνινγηζκνχ 6.075,00€ ρσξΫο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 62.07.01.02 (ΝΗΘΝΓΝΚΗΘEΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

(ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ, ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ,ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΘΡΙ)) ζηελ επηρεΫξεζε κε ηελ 
επσλπκΫα : «ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ ΘΥΛ. ΞΑΙΝΠ», κε Α.Φ.Κ.: 039365317, ΓΝ: ΘηιθΫο, δηεχζπλζε 

Ωδξαο: ΡζηξνγηΨλλε 13, ΘηιθΫο, Ρ.Θ. 61100.,  κε ζπλνιηθΪ νηθνλνκηθΪ πξνζθνξΨ 
5.940,00€. 
 

 Ρν Γ.Π. εμνπζηνδνηεΫ ηελ πξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζρεηηθΪο 
ζχκβαζεο. 

 
 Ζ δαπΨλε ηνπ Ωξγνπ ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 62.07.01.02 (ΝΗΘΝΓΝΚΗΘEΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ (ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ, ΓΔΜΑΚΔΛΥΛ 

ΓΟΔΠΖΠ,ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΘΡΙ)) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ 
ππΨξρεη εγγεγξακκΩλε ε ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-268/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
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ΘΔΚΑ 10ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-269/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Δπικύπυζη ππακηικού ηηρ Δ.Γ. ηος διαγυνιζμού με ηίηλο : «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ». 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο Ωθηαθηεο 

δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΞξντζηΨκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. 
ΗσΨλλε Ξαξαγηφ, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δ.Γ. ηνπ Ωξγνπ: 
«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, 

ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ: 52.000,00 € πιΩνλ Φ.Ξ.Α. πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 19 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Αζιαλίδε Φρήζηο, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής, ιόγω 
θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού κέιοσς Παραγηού Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

2. Αποζηοιίδε Νηθόιαο, Φεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερωηή ηολ Καπαζαθαιίδε 
Παλαγηώηε Ποιηηηθό Μεταληθό Τ.Ε. ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς  

3. Γηοβαλούδε Φρήζηο, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερωηή ηολ Κορθοηίδε 
Κωλ/λο, Ηιεθηροιόγο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΔΟΙΡΑΝΗ, ΥΕΡΟΤ, ΜΟΤΡΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμού 52.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1ε   ΦΩΣΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ ΜΔΔΠ: 26526    ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ  ΣΑΞΗ:1
ε
  

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο από ην ΣΜΔΓΔ (Καη/κα Αζήλαο) κε 
αξηζκό e-1309 θαη πνζό 1.050,00 € 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ κε αξ.πξ.:Γ15/12383, εκ/λία:12-09-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 04-
07-2020 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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FAX: 2351079378 
 

2
ε
   ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ ΜΔΔΠ:  24647    ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ      ΣΑΞΗ: 1ε 

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ κε αξ.πξ.:Γ15/2481, εκ/λία:28-06-2016 θαη ηζρύεη κέρξη 27-06-
2019 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Καη/κα Αζήλαο) κε 
αξηζκό e-1283 θαη πνζνύ 1.038,00 € 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2341026148 
 
 

3
ε
   ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΜΗΣΡΧΟΤ:  30     ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ       

  

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Κηιθίο κε αξ.πξση.:23/15-06-2016 θαη ηζρύεη 
κέρξη 14-06-2019 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ & 
ΓΑΝΔΗΩΝ  (Γξαθείν Παξ/θώλ 141-Κηιθίο) κε αξηζκό 665 θαη πνζνύ 1.038,00€ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
 

FAX: 2341024342 
 
 

4
ε
   ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ & ΗΑ ΔΣΔ  

ΑΡΙΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ ΜΔΔΠ:  23824    ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ      ΣΑΞΗ: 1ε 

 

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ κε αξ.πξ.:Γ15/2113, εκ/λία: 03-03-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 21-
03-2020 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Καη/κα Αζήλαο) κε 
αξηζκό e-1386  θαη πνζνύ 1.038,00€ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο Μεηξώνπ/Τπεξεζία ΓΔΜΖ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε 
αξ.πξ.:420855.596887/10-07-2017 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο  κε αξηζκό 107/17-03-
2015 

 Καηαζηαηηθό ύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 07-11-2008 

 1ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 19-01-2009 

 2ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 10-06-2013 
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 3ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 11-11-2013 

 4ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 18-09-2014 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

Fax: 2341029110 

 
 

5
ε
   ΠΑΜΠΑΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ  ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ ΜΔΔΠ:  5778    ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΟΓΟΠΟΗΗΑ      ΣΑΞΗ: 2ε 

 

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) κε 
αξηζκό 560252 θαη πνζό 1.100,00€ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ κε αξ.πξ.:Γ15/9510, εκ/λία: 09-05-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 09-
05-2020 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Πάκπαινπ Κσλ/λνπ όηη ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθώλ 
ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ αλεθηέιεζηνπ πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ.4 ηνπ 
Ν.3669/2008  

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
Fax: 2310424556 

 
 

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα, νπόηε όινη νη 
δηαγσληδόκελνη γίλνληαη δεθηνί ζην επόκελν ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.1 ζεκείν γ, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 
θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ 
αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα αξρίδνληαο από ηε κεγαιύηεξε πξνζθνξά, ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1. ΠΑΜΠΑΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ 53% 

2. ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 47% 

3. ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ 41% 

4. ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ & ΗΑ ΔΣΔ 25% 

5. ΦΩΣΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 15% 
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Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ζεκείν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη εηαηξείεο  ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε «ΠΑΜΠΑΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ»  
κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 53% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ.   
 
 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 

Δπί ηος ππακηικού δεν ςποβλήθηκαν ενζηάζειρ. 

 
ΞξνηεΫλεηαη λα γΫλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεΫ ην Ωξγν ζηνλ 

πξνζσξηλφ κεηνδφηε. 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 ΔγθξΫλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ Ωξγνπ κε ηΫηιν: «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ 
ΠΡΖ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ». 

 
 Θαηαθπξψλεη ην απνηΩιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ» 

πξνυπνινγηζκνχ 52.000,00 € ρσξΫο ΦΞΑ,/ 11.02.02.04 (ΑΞΝΘ/ΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ Γ.Δ. 
ΓΑΙΙΗΘΝ,ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ,ΓΝΦΟΑΛΖΠ,ΣΔΟΠΝ,ΚΝΟΗΥΛ (ΠΛ/ΛΝ)) ζηελ αηνκηθΪ 

επηρεΫξεζε : «ΞΑΚΞΑΙΝΠ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΡΝ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖ», κε Α.Φ.Κ. : 029006640, 
Γ.Ν.. : Ζ’ ΘεζζαινλΫθεο,  Γηεχζπλζε : ΘνζκΨ Αηησινχ 8, ΘεζζαινλΫθε, Ρ.Θ. 54643,  κε 
κΩζε ηεθκαξηΪ Ωθπησζε 53% επΫ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωξγνπ. 

 
 Ζ παξαπΨλσ πξνζθνξΨ θξΫλεηαη ζπκθΩξνπζα, θαη εΫλαη ζχκθσλε κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 ΔμνπζηνδνηεΫ ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο. 

 
 Ζ δαπΨλε ηνπ Ωξγνπ  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 11.02.02.04 (ΑΞΝΘ/ΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, 
ΓΝΦΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΥΛ (ΠΛ/ΛΝ)), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 
2017, φπνπ ππΨξρεη εγγεγξακκΩλε ε ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-269/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 
 

 
ΘΔΚΑ 12ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-271/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο : «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ 
ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Θ ΑΞΝΠΡΝΙΩΛ (ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ)».  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΩΓΔΘΑΡΝ ζΩκα εθηφο ηεο εκεξΪζηαο 
δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλν Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο 
ππεξεζΫαο κε ηΫηιν : «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΠΡΖ ΓΔΥΡΟΖΠΖ Θ 

ΑΞΝΠΡΝΙΥΛ (ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ)» ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο:  

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

ΘΔΜΑ: ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΣΖ ΓΔΩΣΡΖΖ Κ ΑΠΟΣΟΛΩΝ 
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ) 

 

 
1 ΚΟΠΟ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Η εξγαζία αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 40 ΗΡ, ζηελ γεψηξεζε Κ. 
Απνζηφισλ πεξηνρή ζηξαηφπεδν – ππξνκαρηθά.  
Η ελ ιφγσ γεψηξεζε έρεη αέξηα, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ ππνβξχρηα αληιία λα αληιήζεη ην λεξφ, κε απνηέιεζκα  
λα παξνπζηάδεη δηαθνπέο. Θα γίλεη αιιαγή ηνπ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, αιιαγή ησλ δηαβξσκέλσλ 
ζσιήλσλ ηεο ζηήιεο αλάξηεζεο θαη ε αληιία ζα θαηέβεη 6 κέηξα πην βαζηά ζηελ γεψηξεζε. 
Απαηηείηαη άκεζα λα γίλεη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο δηφηη ε εθεδξηθή γεψηξεζε δελ επαξθεί λα θαιχςεη ηελ 
θαηαλάισζε,  κε απνηέιεζκα ν κηζφο νηθηζκφο λα κελ έρεη λεξφ.  Δπεηδή ε ηνπνζέηεζε απφ ηνλ κεηνδφηε ηνπ 
δηαγσληζκνχ  40446,1 κε αξ. πξση. 842/30-3-2017 πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 
ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017», κπνξεί λα πινπνηεζεί ην άββαην 7/10/2017 θαη πξνθεηκέλνπ λα 
απνθχγνπκε ηελ ηαιαηπσξία ηνπ νηθηζκνχ γηα πάλσ απφ δπν εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνηείλεηαη ε εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο λα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε Ρέππνο Νηθφιανο κε κεγαιχηεξν θφζηνο θαηά 157,30 € ζε ζρέζε κε ηελ 
ηηκή ηνπνζέηεζεο ηνπ κεηνδφηε. 

4 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ(€)  

ΓΑΠΑΝΖ 

1 

Σνπνζέηεζε ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ηζρχνο 40 ΗΡ, εληφο 
γεψηξεζε 8΄΄,  ζηνλ νηθηζκφ Κ. Απνζηφισλ 
ηεο ΓΔ Πηθξνιίκλεο. 

κέηξα 162 4,32 699,84 
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2 

Δξγαζία ζηεγαλήο  ζχλδεζεο θαισδίσλ 
ΝΤΤ 3Υ25 mm2, ηξνθνδνζίαο  
ππνβξπρίνπ θηλεηήξα γηα πινπνίεζε 
πξνέθηαζεο, κε ηαηλία 3Μ θαη θψο επζείαο. 

ηεκ 1 20,16 20,16 

  ΤΝΟΛΟ  : 720,00 

  ΦΠΑ 24% : 172,80 

  ΑΘΡΟΗΜΑ : 892,80 

3 ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Σν  θφζηνο  ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  720,00  € πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

 ρεηηθφ CPV  50511000-0 (Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο αληιηψλ) 

 

Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιΪςε ηεο ζρεηηθΪο απφθαζεο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Ρελ εθηΩιεζε ηεο εξγαζΫαο κε ηε  δηαδηθαζΫα ηεο απεπζεΫαο αλΨζεζεο κνλνκεινχο 

νξγΨλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηΨηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 
ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην Ψξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνΫν 
πξνβιΩπεηαη απεπζεΫαο αλΨζεζε κνλνκεινχο νξγΨλνπ, ε νπνΫα ζηε ζπγθεθξηκΩλε 

πεξΫπησζε γΫλεηαη  ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 32 γ) ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην Ψξζξν 32ηεο 
ΝδεγΫαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνΫν αλαγξΨθεη φηη «ζην κΩηξν πνπ εΫλαη απνιχησο 

απαξαΫηεην, εΨλ ιφγσ θαηεπεΫγνπζαο αλΨγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα 
ηελ αλαζΩηνπζα αξρΪ, δελ εΫλαη δπλαηΪ ε ηΪξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιΩπνληαη γηα 
ηηο αλνηθηΩο, θιεηζηΩο Ϊ αληαγσληζηηθΩο δηαδηθαζΫεο κε δηαπξαγκΨηεπζε. 

 
 ΔμνπζηνδνηεΫ ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο λα πξνβεΫ ζε απεπζεΫαο αλΨζεζε 

κνλνκεινχο νξγΨλνπ. 
 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  720,00 € ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ 
ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγαζΫαο ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ 

ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2017, φπνπ πξνβιΩθζεθε 
ζρεηηθΪ δαπΨλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-271/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
ΘΔΚΑ 13ο- Απόθαζη 17-272/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
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Ξποζλήτειρ αηόμυν με ηο Ξπόγπαμμα επισοπήγηζηρ επισειπήζευν ηηρ ηοπικήρ 
αςηοδιοίκηζηρ ππώηος και δεύηεπος βαθμού (Γήμυν και Ξεπιθεπειών), για ηην 
απαζσόληζη 10.000 ανέπγυν ηλικίαρ 55-67 εηών.  

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΟΗΡΝ ζΩκα ΔΘΡΝΠ ηεο Ωθηαθηεο 
εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ..Α ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηηο πξνζιΪςεηο αηφκσλ κε ην Ξξφγξακκα 
επηρνξΪγεζεο επηρεηξΪζεσλ ηεο ηνπηθΪο απηνδηνΫθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΓΪκσλ 
θαη Ξεξηθεξεηψλ), γηα ηελ απαζρφιεζε 5.000 αλΩξγσλ ειηθΫαο 55-67 εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

Κε ηελ αξ. 15-228/4-9-2017 απφθαζε Γ.Π. ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο εγθξΫζεθε ε ππνβνιΪ αΫηεζεο ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο γηα ζπκκεηνρΪ ζην λΩν πξφγξακκα ηνπ Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα αλΩξγσλ ζε επηρεηξΪζεηο, θνξεΫο θαη 
νξγαληζκνχο ηνπ ΓεκνζΫνπ, θαζψο θαη επηρεηξΪζεσλ ηεο ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο θαη ζηηο 

08/09/2017ιΨβακε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 22/2017/000040359652 ηνπ ΝΑΔΓ  απφθαζε 
Ωληαμεο ζην ζπγθεθξηκΩλν πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνλ παξαθΨησ πΫλαθα : 

 

Α/Α Ρίηλορ - Ξεπιγπαθή Θέζηρ Διδικόηηηα 
Απιθμόρ 

Θέζευν 

1 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΗ, ΞΝΚΖΣΑΛΗΘΝΗ, 
ΞΡΣΗΝΣΝΗ ΡΔΗ Ζ ΑΙΙΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 

1 

2 

ΙΝΓΗΠΡΖΠ ΡΔΗ - ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ - ΡΑΚΔΗΝ - 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΒΝΖΘΝΗ, ΞΡΣΗΝΣΝΗ Ζ 
ΑΙΙΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 

1 

3 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠΖ ΖΚ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ-
ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ- ΓΗΘΡΥΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 2 

4 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΣΔΗΟΗΠΡΔΠ ΚΖΣΑΛΥΛ 
ΠΓΘΝΙΙΖΠΖΠ ΚΔΡΑΙΙΥΛ 

(ΖΙΔΘΡΟΝΠΓΘΝΙΙΖΡΔΠ) 

1 

5 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΑΛΔΗΓΗΘΔΡΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ 
ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ 

2 

6 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΔΙ 

ΑΛΔΗΓΗΘΔΡΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ 
ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ 

4 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΘΔΠΔΩΛ 11 

Πθνπφο ηνπ πξνγξΨκκαηνο εΫλαη ε δεκηνπξγΫα 10.000 λΩσλ ζΩζεσλ εξγαζΫαο πιΪξνπο 
απαζρφιεζεο, γηα ηελ απαζρφιεζε καθξνρξφληα αλΩξγσλ, ειηθΫαο 55 Ωσο 67 εηψλ. Ρν 
πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε επηρεηξΪζεηο, θνξεΫο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζΫνπ ηνκΩα, φπσο 

απηφο νξΫδεηαη απφ ην Ψξζξν 51 ηνπ λ. 892/1990 (Α  101) θαη επηρεηξΪζεηο ηεο ηνπηθΪο 
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απηνδηνΫθεζεο πξψηνπ θαη δεπηΩξνπ βαζκνχ (ΓΪκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ ) ηνπ Λ. 3852/2010, 
πνπ αζθνχλ ηαθηηθΨ νηθνλνκηθΪ δξαζηεξηφηεηα.  

Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιΪςε ηεο ζρεηηθΪο απφθαζεο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
N.4483-2017 (ΦΔΘΑ-107) θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Ρελ πξφζιεςε 11 αηφκσλ κε ην Ξξφγξακκα επηρνξΪγεζεο επηρεηξΪζεσλ ηεο ηνπηθΪο 
απηνδηνΫθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (ΓΪκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ), γηα ηελ 
απαζρφιεζε 10.000 αλΩξγσλ ειηθΫαο 55-67 εηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ πΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ: 

 

Α/Α Ρίηλορ - Ξεπιγπαθή Θέζηρ Διδικόηηηα 
Απιθμόρ 

Θέζευν 

1 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΗ, ΞΝΚΖΣΑΛΗΘΝΗ, 
ΞΡΣΗΝΣΝΗ ΡΔΗ Ζ ΑΙΙΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 

1 

2 

ΙΝΓΗΠΡΖΠ ΡΔΗ - ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ - ΡΑΚΔΗΝ - 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΒΝΖΘΝΗ, ΞΡΣΗΝΣΝΗ Ζ 

ΑΙΙΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 
1 

3 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠΖ ΖΚ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ-
ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ- ΓΗΘΡΥΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 2 

4 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΣΔΗΟΗΠΡΔΠ ΚΖΣΑΛΥΛ 
ΠΓΘΝΙΙΖΠΖΠ ΚΔΡΑΙΙΥΛ 

(ΖΙΔΘΡΟΝΠΓΘΝΙΙΖΡΔΠ) 

1 

5 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΑΛΔΗΓΗΘΔΡΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ 
ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ 

2 

6 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΔΙ 

ΑΛΔΗΓΗΘΔΡΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ 
ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ 

4 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΘΔΠΔΩΛ 11 

 
Ρα πλήπη ζηοισεία ηυν επυθελοςμένυν θα αποηςπυθούν ζε επόμενη απόθαζη ηος 

ΓΠ, μεηά ηην κοινοποίηζη ηοςρ από ηον ΝΑΔΓ, ο οποίορ έσει ηην εςθύνη επιλογήρ 
ηοςρ και ηην αναγγελία ππόζλητηρ από ηη ΓΔΑ Θιλκίρ. 

 

 Ρν θφζηνο ησλ εξγαδνκΩλσλ γηα δχν Ωηε  (εΫθνζη ηΩζζεξηο κΪλεο) ζην αλσηΩξσ αηηνχκελν 
πξφγξακκα πξνβιΩπεηαη ζε πνζφ χςνπο 295.000,00 € (δηαθφζηεο ελελΪληα πΩληε ρηιηΨδεο 

επξψ)  
 
 Γηα ην Ωηνο 2017 ην θφζηνο πξνυπνινγΫδεηαη ζην χςνο ησλ 36.875,00 € θαη ζα θαιπθζεΫ 

απφ ηηο παξαθΨησ δεζκεπκΩλεο πηζηψζεηο: 
 

1. 950.000,00 € ζε βΨξνο ηνπΘ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΔ ΔΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ)  
2. 60.000,00 € ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 60.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 
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3. 285.000,00 € ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 60.03 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΔΚΚΗΠΘΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 

4. 25.000,00 € ζε βΨξνο ηνπ  Θ.Α. 60.04 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 
 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017 νη νπνΫεο θαιχπηνπλ ηελ εηΪζηα κηζζνδνζΫα ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 
 

 Ρν ππφινηπν πνζφ ησλ 258.125,00 € ηνπ πξνγξΨκκαηνο ζα βαξχλεη ηελ πΫζησζε ησλ Ϋδησλ 

Θ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2018 θαη 2019 κε πνζΨ 147,500,00 € θαη 110,625,00 
€ αληΫζηνηρα. 
 

 Ρο ποζό και ηη ζςνολική διάπκεια ηος ππογπάμμαηορ : 
1. Ξνζφ επηρνξΪγεζεο: 

Υο πνζφ επηρνξΪγεζεο νξΫδεηαη ην 50% ηνπ κεληαΫνπ κηζζνινγηθνχ  θφζηνπο κε αλψηαην 
φξην ηα 600 επξψ κεληαΫσο. 
2. ΓηΨξθεηα πξνγξΨκκαηνο: 

Ζ δηΨξθεηα ηνπ πξνγξΨκκαηνο νξΫδεηαη ζηνπο δψδεθα (12) κΪλεο κε δπλαηφηεηα επΩθηαζεο 
γηα Ψιινπο δψδεθα (12) κΪλεο, χζηεξα απφ αΫηεζε πνπ ζα ππνβΨιιεη ε ΓΔΑ ΘηιθΫο εληφο 

ηξηΨληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιΪμε ηνπ 12κελνπ απαζρφιεζεο. 
 

 ΔμνπζηνδνηεΫ ηνλ πξφεδξν λα ππνγξΨςεη ηελ ζρεηηθΪ ζχκβαζε. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζΫαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πΫζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Θ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΔ ΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ), Θ.Α. 60.01 (ΑΜΟΙΒΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ), 60.03 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΔΚΚΗΠΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) θαη 60.04 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ 
ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2017 θαη ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2018 θαη 2019. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 
 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ:17-272/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 
 
ΘΔΚΑ 14ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-273/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγκπιζη 1ος ππακηικού Δ.Γ. ηηρ δημοππαζίαρ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ 
ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ» 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΔΡΑΟΡΝ ζΩκα εθηφο ηεο 
εκεξΪζηαο Ωθηαθηεο δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 
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ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΑβξακΫδε ΖιΫα, Γεληθφ ΓηεπζπληΪ ηεο 
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην 1ν πξαθηηθφ Δ.Γ. ηεο 

δεκνπξαζΫαο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ». 

Ζ πξνκΪζεηα ησλ πδξαπιηθψλ εμαξηεκΨησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ γηα ηελ Ψκεζε θΨιπςε ησλ 
αλαγθψλ ηεο Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

Νη ελΩξγεηεο γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο πεξηειΨκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο πξνκΪζεηαο θαη ηελ δηαθΪξπμε δεκνπξαζΫαο γηα ηελ αλΨδεημε κεηνδφηε. 

Ρν απνηΩιεζκα δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο ηεο δεκνπξαζΫαο ηεο πξνκΪζεηαο απνηππψλεηαη 
ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεΫ: 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 26 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο: 

4. Κσρηαδίδε Μηταήι, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής κε αλαπιερωηή 
ηελ Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρα, Υπάιιειο ηες Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

5. Τρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρας, Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε 
αλαπιερωηή  ηολ Ξαθοσζηόποσιοσ Γεωργίοσ,  Υδρολοκέα ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

6. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερωηή ηολ Αβρακίδε Ηιία 
Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

 
Προϋπολογισμού 49.869,60 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθζεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   

1ε   «.ΜΗΥ.ΒΔΡΒΔΡΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.»  

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Τπεύζπλε Γήισζε Ν. 1599/1986 πεξί ρξνληθήο δέζκεπζεο ηεο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2531022886 

 
 
 

2ε   «ΟΛΤΜΠΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.Δ.»  
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Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ηελ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, ΚΑΣ/ΜΑ 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ (721), Λ.ΜΔΟΓΔΗΩΝ 1, ΑΘΖΝΑ κε αξηζκό 721/704675-8 θαη πνζνύ 538,90 € 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

 
FAX: 2106000110 
 

3ε   «ΑΛΚΖ - ΚΟΜΒΟ Α.Δ.»  

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ηελ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, ΚΑΣ/ΜΑ 
ΠΔΗΡΑΗΩ Α' (190), ΛΔΩΦ.ΔΘΝ.ΑΝΣΗΣΑΔΩ 3, ΠΔΗΡΑΗΑ κε αξηζκό 190/705764-4 θαη 
πνζνύ 538,90 € 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2104256855 
 

4ε   «ΑΦΟΗ ΥΑΡΔΝΗΑ Α.Δ.»  

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ηελ  ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ, ΚΑΣ/ΜΑ 
ΛΑΓΚΑΓΑ (2268), ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, κε αξηζκό 917ILG1741468 θαη πνζνύ 997.40 € 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2394061615 
 

5ε   «ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ Η.ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ»  

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. Ν.Π.Η.Γ., 
Π.Π.ΓΔΡΜΑΝΟΤ 3-5, ΑΘΖΝΑ κε αξηζκό e-1565 θαη πνζνύ 997.40 € 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341025393 

 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δηαπίζησζε ζθάικα ζηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ηεο δηαγσληδόκελεο εηαηξίαο «.ΜΗΥ.ΒΔΡΒΔΡΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη δε όηη απηή δελ 
πξνζθόκηζε Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο δηαθήξπμεο θαη σο εθ ηνύηνπ 
εθπίπηεη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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Γηα ηνπο ππόινηπνπο δηαγσληδόκελνπο δελ δηαπηζηώζεθαλ ζθάικαηα θαη  γίλνληαη δεθηνί γηα ηα 
επόκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Η Δ.Γ. εμαηηίαο ππεξβνιηθνχ θφξηνπ ππεξεζηαθήο εξγαζίαο δηαθφπηεη ζην ζεκείν απηφ ηελ ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα ζπλερηζηεί κε ην άλνηγκα ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ηελ Σεηάξηε 4 Οθησβξίνπ 
2017 θαη ψξα 10:00 π.κ.  
Ακέζσο κεηά ην άλνηγκα ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ην άλνηγκα ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ.   
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Ρν 1ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο δεκνπξαζΫαο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ 
ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ». 

 
 Ρελ ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο κε ην Ψλνηγκα Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ ηελ ΡεηΨξηε 4 

ΝθησβξΫνπ 2017 θαη ψξα 10:00 π.κ..  
 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-273/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 15ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 17-274/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Έγκπιζη 1ος ππακηικού Δ.Γ. ηηρ δημοππαζίαρ με ηίηλο: «Ξπομήθεια οσήμαηορ 4Σ4» 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ. Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ ζΩκα εθηφο ηεο 
εκεξΪζηαο Ωθηαθηεο δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.   

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. Ξαξαγηφ ΗσΨλλε, ΞξντζηΨκελν Ρ. ηεο 

Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην 1ν πξαθηηθφ Δ.Γ. ηεο 
δεκνπξαζΫαο κε ηΫηιν: «ΞξνκΪζεηα νρΪκαηνο 4Σ4». 

Ζ πξνκΪζεηα νρΪκαηνο 4Σ4 ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ  γηα λα θαιχςεη ηηο κεηαθηλΪζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο ζε αληιηνζηΨζηα θαη δεμακελΩο πνπ 
βξΫζθνληαη ζε δχζβαηα ζεκεΫα θαη πνιιΩο θνξΩο δελ ππΨξρνπλ αλνηγφκελνη δξφκνη. 

Νη ελΩξγεηεο γηα ηελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο πεξηειΨκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξνκΪζεηαο θαη ηελ δηαθΪξπμε δεκνπξαζΫαο γηα ηελ αλΨδεημε κεηνδφηε. 

Ρν απνηΩιεζκα δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρΪο ηεο δεκνπξαζΫαο ηεο πξνκΪζεηαο απνηππψλεηαη 

ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεΫ: 
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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 26 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο: 

7. Κσρηαδίδε Μηταήι, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής κε αλαπιερωηή 
ηελ Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρα, Υπάιιειο ηες Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

8. Τρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρας, Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε 
αλαπιερωηή  ηολ Ξαθοσζηόποσιοσ Γεωργίοσ,  Υδρολοκέα ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

9. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερωηή ηολ Αβρακίδε Ηιία 
Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Προϋπολογισμού 27.000,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   

1ε   «ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.»  

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΘΖΚΩΝ ΚΑΗ 
ΓΑΝΔΗΩΝ (Γξαθείν Παξ/θώλ 141 - ΚΗΛΚΗ) κε αξηζκό 691 θαη πνζνύ 540,00€ 

 Πίλαθαο παξαδόζεσλ 

 ύληνκε παξνπζίαζεο ηεο επηρείξεζεο 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
 

 
FAX: 2341041800 

 
 
 

2ε   «ΒΗΟΛΗΣΕΖ – ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΖ ΔΠΔ»  

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ & 
ΓΑΝΔΗΩΝ (Γξαθείν Παξ/θώλ 141 - Κηιθίο) κε αξηζκό 674 θαη πνζνύ 540,00€ 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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FAX: 2341076282 

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα γηα ηηο σο άλσ 
εηαηξείεο νπόηε γίλνληαη δεθηέο γηα ην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Η Δ.Γ. εμαηηίαο ππεξβνιηθνχ θφξηνπ ππεξεζηαθήο εξγαζίαο δηαθφπηεη ζην ζεκείν απηφ ηελ ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα ζπλερηζηεί κε ην άλνηγκα ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ηελ Σεηάξηε 4 Οθησβξίνπ 
2017 θαη ψξα 13:00 κ.κ.  
Ακέζσο κεηά ην άλνηγκα ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ην άλνηγκα ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ.   
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Ρν 1ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο δεκνπξαζΫαο κε ηΫηιν: «ΞξνκΪζεηα νρΪκαηνο 4Σ4». 

 
 Ρελ ζπλΩρηζε ηεο δηαδηθαζΫαο κε ην Ψλνηγκα Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ ηελ ΡεηΨξηε 4 

ΝθησβξΫνπ 2017 θαη ψξα 13:00. 
 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 17-274/10-10-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

 

 
 

Αθνχ εμαληιΪζεθαλ ηα ζΩκαηα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξΫαζε. 
 

Γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα ζπληΨρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΨθεηαη σο εμΪο: 
 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεΫ ζηελ ΞεξηθεξεηαθΪ Γηεχζπλζε ΘηιθΫο γηα Ωγθξηζε. 

 
 

 
 

10 ΝθησβξΫνπ 


