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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  11/2017 

Σηρ με απιθμό 11/2017 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 6 Ιοςλίος 2017 και 
ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Πέμπηη, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ   1997/30-06-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Ν.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  

3) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
4) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
5) ηδεξφπνπινο Παλαγηψηεο, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
2) νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 

ΘΔΜΑ 1o- Απόθαζη11-163/6-7-2017. 

Έγκπιζη ππακηικού διαγυνιζμού με ηίηλο: «Δπιζκεςή και αναβάθμιζη ζςζηημάηυν 

Scada ηυν ΓΔ Κιλκίρ και  ΓΔ Πικπολίμνηρ». 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. 
Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ δηαγσληζκνχ 

κε ηίηιν: «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη  ΓΔ Πηθξνιίκλεο», 
πνπ έρεη σο εμήο : 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

mailto:info@deyak.gr
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ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 27 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

1. Παραγηός Ιωάλλες  Ποιηηηθός Μεταληθός,  Προηζη. Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κηιθίς  
2. Αζιαλίδε Φρήζηο Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
3. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε ΤΕ Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ δηαγσληζκνύ : 

Δπηζθεπή  θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ Scadaησλ ΓΔ Κηιθίο θαη ΓΔ Πηθξνιίκλεο 
 

Προϋπολογισμού 26950,00 Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α. 24%), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηόρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκόηππν θαη ε πιεξόηεηά ηνπο)  θαη παξέδσζαλ ηηο  νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
ηνπο. 
 

1
ε
DEPIA AUTOMATIONS P.C.(αξηζκόο πξσηνθόιινπ πξνζθνξάο 1898/26-6-2017) 

Αξηζκόο ΓΔΜΖ : 140729704000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνύ 539,00 κε αξηζκό Νν 8002035422, 
EUROBANKERGASIASS.A. 

2. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο – ΣΔΤΓ (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016) ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα DEPIAAUTOMATIONSPC 

3. ύζηαζε θαη Καηαζηαηηθό ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο (Η.Κ.Δ.) DEPIA 
AUTOMATIONS P.C. 

4. Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό από Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζ/ληθεο κε αξ. πξση. 
410310.581517/ 21-6-2017 θαηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 

5. Πξαθηηθό Νν4 Απνθάζεσλ Δηαίξσλ ηεο Η.Κ.Δ. DEPIAAUTOMATIONP.C. κε εκεξνκελία 21-6-
2017, γηα ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκό. 

6. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ πεξί γλώζεο όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, 
ηζρύο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θιπ. 

 

FAX  Αιιεινγξαθίαο κε ηελ ΓΔΤΑΚ : 2311 241260 
 

2
ε
ΑΚΑΣΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (αξηζκόο 

πξσηνθόιινπ πξνζθνξάο 1889/26-6-2017) 

Αξηζκόο ΓΔΜΖ : 124186701000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνύ 539,00 κε αξηζκό 1729271, Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.  
2. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο – ΣΔΤΓ (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016) ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ΑΚΑΣΣ Α.Δ. (ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

3. Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό από Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ κε αξ. πξση. 
384338.544307 θαηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 

4. ΦΔΚ Αξ. Φπιινπ 2254 ύζηαζεο,ΦΔΚ αξ. θύιινπ 8981 Σξνπνπνίεζεο άξζξνπ 40 
θαηαζηαηηθνύ,  ΦΔΚ αξ. θύιινπ 11635 Σξνπνπνίεζεο άξζξνπ 2 θαηαζηαηηθνύ, ΦΔΚ αξ. 
θύιινπ 1296 Σξνπνπνίεζεο άξζξνπ 5 θαηαζηαηηθνύ, ΦΔΚ αξ. θύιινπ 3010 Σξνπνπνίεζεο 
άξζξνπ 3 θαηαζηαηηθνύ, ΦΔΚ αξ. θύιινπ 4636 εθπξνζώπεζεο,  
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5. Καηαζηαηηθό ηεο ΑΚΑΣΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ, ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ, ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖο ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

6. Πξαθηηθό Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξείαο ΑΚΑΣΣ Α.Δ. κε εκεξνκελία 21-6-
2017, γηα ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκό. 

7. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Καηζαβξηά Κσλζηαληίλνπ, Φσηνηππία αζη. ηαπη. ηνπ 
Καηζαβξηά Απόζηνινπ, θσηνηππία αζη. ηαπη. ηνπ Σζίγθνπ Γεσξγίνπ, θσηνηππία αζη. ηαπη. ηνπ 
Γθηόθα Παλαγηώηε, θσηνηππία αζη.  ηαπη.  ηνπ  Μαπξίδε Ηνξδάλε. 

8. Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλσλ πκβνύινπ Γ.. ηεο ΑΚΑΣΣ 
Α.Δ.  πεξί γλώζεο όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηζρύο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θιπ. 

 

FAX  Αιιεινγξαθίαο κε ηελ ΓΔΤΑΚ : 210 9536246 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπόηε όινη νη 

δηαγσληδόκελνη γίλνληαη δεθηνί ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλώζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαηαρσξήζεθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε πίλαθα ν 

νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά DEPIA AUTOMATIONS P.C. 

ΤΝΟΛΟ 24600,00 

ΦΠΑ 24 % 5904,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 30504,00 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ΑΚΑΣΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΝΟΛΟ 26680,50 

ΦΠΑ 24 % 6403,32 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 33083,82 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλώληαο από ηνλ πξώην κεηνδόηε θαη αθνινπζώληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκό (ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ηεο παξνύζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνύζαο, κε βάζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνύζαο. Σέινο 
έιεγμε ην παξαδεθηό ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη όιεο νη εηαηξείεο ηεξνύλ  ηηο ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκό. 

 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «DEPIAAUTOMATIONSP.C» κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 24.600,00 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
Οη δηαγσληδόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηπρόλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ εληόο 
πέληε εκεξώλ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2017. 

 
 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Δπιζκεςή και αναβάθμιζη 
ζςζηημάηυν Scada ηυν ΓΔ Κιλκίρ και  ΓΔ Πικπολίμνηρ». 

 

 Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν : «Δπηζθεπή θαη 
αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη  ΓΔ Πηθξνιίκλεο», πξνυπνινγηζκνχ 

26.950,00€ ρσξίο ΦΠΑ,/ΚΑΔ61.93.05(ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ SCADA 
ΣΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ) ζηελ επηρείξεζε : «DEPIA AUTOMATIONS P.C», κε 
Α.Φ.Μ. : 800781674, Γ.Ο.Τ. : Ακπειφθεπσλ ,  Γηεχζπλζε : Πξνέθηαζε Μαθξπγηάλλε 25, 

Δχνζκνο, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ.56238,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 24.600,00€. 
 

 Η παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 61.93.05(ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ SCADA ΣΩΝ ΓΔ 

ΚΙΛΚΙ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη 
εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-163/6-7-2017. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 2o- Απόθαζη 11-164/6-7-2017. 

Σοποθεηήζειρ πποζυπικού ζηο νέο οπγανόγπαμμα  

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Πξφεδξν Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θα 
Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Αξρηηέθησλ Μεραληθφ, Γεκνηηθφ χκβνπιν Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε 

ηνπ Γ.. ηηο ηνπνζεηήζεηο πξνζσπηθνχ ζην λέν νξγαλφγξακκα, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ Πέκπηε 12 

Ιαλνπαξίνπ 2017, ελέθξηλε  ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ηζρχεη απφ ηελ 
αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ηε Γηαχγεηα. 

Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο Πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ 1069/1980 (ΦΔΚ 191/1980 ηεχρνο Α΄) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ 
Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο ηζρχεη, αθνχ πξψηα αθινχζεζε δηαδηθαζία 
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ςήθηζήο ηνπ απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έθθξαζε ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ Κηιθίο, έγθξηζε απφ ην ΤΠ.Δ. θαη ηέινο δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ, σο ν λφκνο νξίδεη.  

Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο ξπζκίδεη ζέκαηα πξνζσπηθνχ, φπσο ηα αλαγθαία πξνζφληα γηα ηελ 
πξφζιεςε θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ ηεξαξρία, ηελ 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη ζπλαθή δεηήκαηα. 

Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπηρείξεζεο θαιείηαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα ζπγθεληξψζεη Δθζέζεηο απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο ηεο Τπεξεζίαο φπνπ 

ηεθκεξησκέλα ζα αλαθέξνληαη νη ζέζεηο επζχλεο. Δλ ζπλερεία ζα δεκνζηεπζεί άκεζα ζρεηηθή 
εζσηεξηθή πξφζθιεζε γηα λα πξνθεξπρζνχλ νη ινηπέο ζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζηειερσζνχλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζην επφκελν Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ζα 
εηζεγεζεί ηηο Δθζέζεηο ησλ Πξντζηάκελσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζηα κέιε θαη ζα νξηζηεί ε ηεξάξρεζε 

ησλ ηκεκάησλ θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Να ζπγθεληξψζεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο Δθζέζεηο απφ ηνπο 

Πξντζηακέλνπο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζέζεηο επζχλεο. 
 

 ην επφκελν Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ζα εηζεγεζεί ηηο Δθζέζεηο ησλ 
Πξντζηάκελσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζηα κέιε θαη ζα νξηζηεί ε ηεξάξρεζε ησλ ηκεκάησλ θαηά 
πξνηεξαηφηεηα. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-164/6-7-2017. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 3ο- Απόθαζη 11-165/6-7-2017 
 
Δνέπγειερ ανηιμεηώπιζηρ λειτςδπίαρ ζηον οικιζμό Μελιζζοςπγειού και Θεοδοζίυν 
ηηρ Γ.Δ. Κποςζζών. 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ισάλλε Παξαγηφ, Πξντζηάκελν Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο 
γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο ζηνλ νηθηζκφ Μειηζζνπξγεηνχ θαη Θενδνζίσλ ηεο Γ.Δ. Κξνπζζψλ,  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝΣΟ ΔΓΙΝΑΝ ΟΙ ΔΞΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

Α) ΔΙΗΓΗΗ ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΘΗΚΔ ΣΗΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ ηην 27-06-2017 με  

απιθμό Ππυηοκόλλος:1904 και πποηείνει μια ζειπά ενεπγειών.  (καηαηίθεηαι ζηην 
ζςνέσεια) 



 

 

6 

 

 

ΠΡΟ: ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

Έκηακηη ανάγκη ςδποδόηηζηρ ηος οικιζμού Μελιζζοςπγείος   
λόγυ λειτςδπίαρ. 

Ο νηθηζκφο ηξνθνδνηνχληαλ κε ηα εμήο πδξεπηηθφ ζχζηεκα: 

ΠΙΝΑΚΑ1 

 

Οη νηθηζκνί ηνπ παξαθάησ πίλαθα εμππεξεηνχληαη απφ εληαίν δίθηπν πδξνδφηεζεο 

 

Σα έξγα πδξνιεςίαο πνπ εμππεξεηνχλ ην εληαίν δίθηπν είλαη: 

Γευηπήζειρ 

 

Δ=Δλεξγή, Α=Αλελεξγή 

 

Γεξαμενέρ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΟΙΚΙΜΟ 

Νο 
ΑΚΙΝΗΣΟΤ Υ Τ 

ΟΓΚΟ 
(m3) ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

KRMED1 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ   418821 4549046   KRMEG1-KRMEG2 

KRMED2 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ 258α 418824 4549426   KRMED1 

 

Αγυγοί μεηαθοπάρ νεπού 

ΑΠΟ X ΑΡΥΗ Y ΑΡΥΗ ΔΩ X ΣΔΛΟΤ Y ΣΔΛΟΤ ΜΗΚΟ 

ΓΔΩΣΡΗΗ 
KRMEG1 

418801.32 4549177.44 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED1 

418820.23 4549049.57 129.29 

ΓΔΩΣΡΗΗ 
KRMEG2 

417945.31 4547863.72 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED1 

418822.50 4549044.26 1482.44 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 

KRMED1 
418819.22 4549048.62 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED2 

(ΜΔΛΛΙΟΤΡΓΔΙ
Ο) 

418824.13 4549427.76 465.81 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED2 

(ΜΔΛΛΙΟΤΡΓΔΙ
Ο) 

418819.78 4549423.82 
ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙ

Ο 
418898.31 4548998.49 432.94 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΤΡΑ) = 2510.47 

Σελ Γεπηέξα 26 Ινπλίνπ 2017 ε ππεξεζία ελεκεξψζεθε φηη ν νηθηζκφο δελ έρεη λεξφ 
χζηεξα απφ επηηφπνπ επίζθεςε ησλ ζπλεξγείσλ δηαπηζηψζεθε φηη ε γεψηξεζε κε 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Κ./Σ.Κ. ΟΗΚΗΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ Q1 Q2 Q3 ΜΔΖ ΜΔΓΗΣΖ ΤΝΟΛΟ

ΚΡΟΤΩΝ ΜΔΛΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ΚΟΚΚΗΝΗΑ Μειηζζνπξγεηό 63 5414 2658 0 20 30 8072

Άθροισμα 63 5414 2658 0 20 30 8072

Α/Α

ΚΧΓΗΚΟ 

ΖΜΔΗΟΤ 

ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ ΟΗΚΗΜΟ

Νν 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ Νν ΑΚΗΝΖΣΟΤ Υ (ΔΜΤ) Τ (ΔΜΤ)

ΜΔΣΡΖΘΔΗΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΖ 

X

ΜΔΣΡΖΘΔΗΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΖ 

Y D Φ .Ζ. .Α.

ΠΑΡΟΥΖ 

Q 

(m3/ώξα) Sit.

1 KRMEG1 Μειηζζνπξγεηό 235 523 418795 4549173 418801 4549177 0 0 0 0 8 Δ

2 KRMEG2 Μειηζζνπξγεηό 856 856 417950 4547857 417945 4547864 0 0 0 0 8 Δ
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θσδηθφ KRMED2 έπαςε λα ιεηηνπξγεί γηαηί πιένλ δελ ππάξρεη ππφγεηα πδξνθνξία ελψ 

ε γεψηξεζε KRMED1 δελ δίλεη πιένλ 8 m3 /h άιια κφλν 3-5 m3 /h. Ο ιφγνο πνπ 
έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη γεσηξήζεηο νθείιεηαη ζην φηη κεηψζεθε ε ππφγεηα 

πδξνθνξία.  

Σν  γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ππεξεζία καο αιιά δελ 
είλαη θαη απνηππσκέλν θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο φπνπ ζαθψο εκθαλίδεηαη φηη φιε ε πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ 
Κξνπζζίσλ είλαη ειιεηκκαηηθή σο πξνο ηα πδαηηθά ηεο απνζέκαηα. Παξαηίζεηαη ην 

ζρεηηθφ απφζπαζκα  ηνπ ράξηε. 

 

ηε ζχζθεςε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απνθαζίζηεθε ε άκεζε 
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ νηθηζκνχ κε πφζηκν λεξφ: 

Μεηαθνξά λεξνχ κε πδξνθφξα απφ ηε Σέξππιν. 

Καηαζθεπή αγσγνχ (δηθηχνπ χδξεπζεο) κήθνπο 3.000 κέηξσλ απφ ηελ Κνθθηληά έσο 

ην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην ηνπ Μειηζζνπξγείνπ πνπ θξίλεηαη πην γξήγνξε ε θαηαζθεπή 

απηνχ ηνπ δηθηχνπ γηαηί ε επφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηελ 
Πνληνθεξαζία κε κήθνο δηθηχνπ πεξίπνπ 8.000,00  κέηξσλ. 

Η πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή δηθηχνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ φδεπζε: 
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ζσιήλσλ χδξεπζεο 

απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο Γηακέηξνπ Φ125 θαη θιάζεο δηθηχνπ 16 αηκνζθαηξψλ 
κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

Δπηπιένλ απαξαίηεηε είλαη θαη ε πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ  γηα ηελ νξζή 

πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

Σέινο επεηδή ην ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ ππεξεζία δελ επαξθεί 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ (εθζθαθή, ηνπνζέηεζε, ζπγθφιιεζε αγσγψλ, επίρσζε 
κε άκκν θαη επαλαπιήξσζε νξχγκαηνο) πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ θαη πάιη κε ηελ δηαδηθαζία  ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΝΣΑΙ: 

1. Απεπζείαο αλάζεζε κεηαθνξάο λεξνχ. 

2. Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο ζσιήλσλ ΡΔ 125/16 αηκ.  

3. Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ. 

Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζίαο εθζθαθήο - ηνπνζέηεζεο - επίρσζεο δηθηχνπ 
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Β) ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ, (καηαηίθεηαι ζηη 

ζςνέσεια) 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

 
 

1.ΣΗΣΛΟΑΗΣΖΜΑΣΟ: ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΤΓΡΟΦΟΡΑ 

 

2.ΚΟΠΟ:  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΤΓΡΔΤΣΗΚΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ 

 
 

3.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Γηα ηελ πξνζσξηλή θάιπςε ησλ πδξεπηηθώλ αλαγθώλ ιόγσ θαηαζηξνθήο ηνπ 

πδξεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (θαηαζηξνθή γεσηξήζεσλ ζην Μειηζζνπξγεηό) απαηηείηαη ε κεηαθνξά λεξνύ 

γηα αλζξώπηλε ρξήζε κε αλνμείδσηε πδξνθόξα από ηνλ νηθηζκό ηεο Σεξπύιινπ ζηελ δεμακελή ηνπ 

Μειηζζνπξγεηνύ). Ζ πδξνθόξα ζα είλαη ρσξεηηθόηεηαο 8-9 θπβηθώλ κε 5 δξνκνιόγηα ηελ εκέξα. Ζ 

απόζηαζε ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη 9.300 κ..  

Καζνξίδεηαη εκεξήζην ηίκεκα 370€/εκέξα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ δηθηύνπ από ηελ δεμακελή ηεο Κνθθηληάο έσο ην αληιηνζηάζην ηνπ 

Μειηζζζνπξγεηνύ. 

 

4.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:Hδαπάλεγηαηεζπγθεθξηκέλεεξγαζία πξνϋπνινγίδεηαηζηνπνζόησλ7.400,00 
 

Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
ΎδξεπζεοΑπνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 
5. ΆΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: ρεηηθό CPV: 98390000-3 (Λνηπέο ππεξεζίεο) 

 

Γ) ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ ΑΙΣΗΜΑ ΣΗΝ 28/6/2017 (ΑΓΑΜ.17REQ001599062). 

 

Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα πξνηείλεηαη ζην Γ λα επηθπξψζεη ηελ απεπζείαο 
αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ έγηλε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ κε αξ.πξ.:1924/28-6-

2017 ζηελ επηρείξεζε «ηεθαλίδεο Π. Γεψξγηνο», κε Α.Φ.Μ.: 038602108  Γ.Ο.Τ.: Λαγθαδά, 
Γηεχζπλζε: Λαραλάο Θεζ/λίθεο, Σ.Κ. 57017, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 7.400,00  € 

(πιένλ Φ.Π.Α.). 



 

 

10 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

N.4483-2017 (ΦΔΚΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Γεζκεχεη πίζησζε  7.400,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.98 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 
ΔΞΟΓΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

 Δπηθπξψλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ – ζχκβαζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο ζηνλ νηθηζκφ Μειηζζνπξγεηνχ θαη Θενδνζίσλ 

ηεο Γ.Δ. Κξνπζζψλ πνπ έγηλε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ κε αξ.πξ.:1924/28-06-
2017 (Ν.4412/2016 άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 παξ.6). 

 Δπηθπξψλεη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε «ηεθαλίδεο Π. Γεψξγηνο», κε 

Α.Φ.Μ.: 038602108  Γ.Ο.Τ.: Λαγθαδά, Γηεχζπλζε: Λαραλάο Θεζ/λίθε, Σ.Κ. 57017, κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 7.400,00  € (πιένλ Φ.Π.Α.). 

 Η δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Κ.Α. 64.98 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΞΟΓΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-165/6-7-2017. 
 

 
 

 

ΘΔΜΑ 3ο- Απόθαζη 11-165-1/6-7-2017 
 
Δνέπγειερ ανηιμεηώπιζηρ λειτςδπίαρ ζηον οικιζμό Μελιζζοςπγειού και Θεοδοζίυν 
ηηρ Γ.Δ. Κποςζζών. 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ισάλλε Παξαγηφ, Πξντζηάκελν Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο 
γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο ζηνλ νηθηζκφ Μειηζζνπξγεηνχ θαη Θενδνζίσλ ηεο Γ.Δ. Κξνπζζψλ,  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝΣΟ ΔΓΙΝΑΝ ΟΙ ΔΞΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

Α) ΔΙΗΓΗΗ ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΘΗΚΔ ΣΗΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ ηην 27-06-2017 με  
απιθμό Ππυηοκόλλος:1904 και πποηείνει μια ζειπά ενεπγειών.  (καηαηίθεηαι ζηην 

ζςνέσεια) 

 

ΠΡΟ: ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
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Έκηακηη ανάγκη ςδποδόηηζηρ ηος οικιζμού Μελιζζοςπγείος   
λόγυ λειτςδπίαρ. 

Ο νηθηζκφο ηξνθνδνηνχληαλ κε ηα εμήο πδξεπηηθφ ζχζηεκα: 

ΠΙΝΑΚΑ1 

 

Οη νηθηζκνί ηνπ παξαθάησ πίλαθα εμππεξεηνχληαη απφ εληαίν δίθηπν πδξνδφηεζεο 

 

Σα έξγα πδξνιεςίαο πνπ εμππεξεηνχλ ην εληαίν δίθηπν είλαη: 

Γευηπήζειρ 

 

Δ=Δλεξγή, Α=Αλελεξγή 

 

Γεξαμενέρ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΟΙΚΙΜΟ 

Νο 
ΑΚΙΝΗΣΟΤ Υ Τ 

ΟΓΚΟ 
(m3) ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

KRMED1 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ   418821 4549046   KRMEG1-KRMEG2 

KRMED2 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ 258α 418824 4549426   KRMED1 

 

Αγυγοί μεηαθοπάρ νεπού 

ΑΠΟ X ΑΡΥΗ Y ΑΡΥΗ ΔΩ X ΣΔΛΟΤ Y ΣΔΛΟΤ ΜΗΚΟ 

ΓΔΩΣΡΗΗ 
KRMEG1 

418801.32 4549177.44 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED1 

418820.23 4549049.57 129.29 

ΓΔΩΣΡΗΗ 
KRMEG2 

417945.31 4547863.72 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED1 

418822.50 4549044.26 1482.44 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED1 

418819.22 4549048.62 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED2 

(ΜΔΛΛΙΟΤΡΓΔΙ
Ο) 

418824.13 4549427.76 465.81 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED2 

(ΜΔΛΛΙΟΤΡΓΔΙ

Ο) 

418819.78 4549423.82 
ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙ

Ο 
418898.31 4548998.49 432.94 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΤΡΑ) = 2510.47 

Σελ Γεπηέξα 26 Ινπλίνπ 2017 ε ππεξεζία ελεκεξψζεθε φηη ν νηθηζκφο δελ έρεη λεξφ 

χζηεξα απφ επηηφπνπ επίζθεςε ησλ ζπλεξγείσλ δηαπηζηψζεθε φηη ε γεψηξεζε κε 
θσδηθφ KRMED2 έπαςε λα ιεηηνπξγεί γηαηί πιένλ δελ ππάξρεη ππφγεηα πδξνθνξία ελψ 

ε γεψηξεζε KRMED1 δελ δίλεη πιένλ 8 m3 /h άιια κφλν 3-5 m3 /h. Ο ιφγνο πνπ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Κ./Σ.Κ. ΟΗΚΗΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ Q1 Q2 Q3 ΜΔΖ ΜΔΓΗΣΖ ΤΝΟΛΟ

ΚΡΟΤΩΝ ΜΔΛΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ΚΟΚΚΗΝΗΑ Μειηζζνπξγεηό 63 5414 2658 0 20 30 8072

Άθροισμα 63 5414 2658 0 20 30 8072

Α/Α

ΚΧΓΗΚΟ 

ΖΜΔΗΟΤ 

ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ ΟΗΚΗΜΟ

Νν 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ Νν ΑΚΗΝΖΣΟΤ Υ (ΔΜΤ) Τ (ΔΜΤ)

ΜΔΣΡΖΘΔΗΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΖ 

X

ΜΔΣΡΖΘΔΗΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΖ 

Y D Φ .Ζ. .Α.

ΠΑΡΟΥΖ 

Q 

(m3/ώξα) Sit.

1 KRMEG1 Μειηζζνπξγεηό 235 523 418795 4549173 418801 4549177 0 0 0 0 8 Δ

2 KRMEG2 Μειηζζνπξγεηό 856 856 417950 4547857 417945 4547864 0 0 0 0 8 Δ
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έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη γεσηξήζεηο νθείιεηαη ζην φηη κεηψζεθε ε ππφγεηα 

πδξνθνξία.  

Σν  γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ππεξεζία καο αιιά δελ 
είλαη θαη απνηππσκέλν θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο φπνπ ζαθψο εκθαλίδεηαη φηη φιε ε πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ 
Κξνπζζίσλ είλαη ειιεηκκαηηθή σο πξνο ηα πδαηηθά ηεο απνζέκαηα. Παξαηίζεηαη ην 

ζρεηηθφ απφζπαζκα  ηνπ ράξηε. 

 

ηε ζχζθεςε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απνθαζίζηεθε ε άκεζε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ νηθηζκνχ κε πφζηκν λεξφ: 

Μεηαθνξά λεξνχ κε πδξνθφξα απφ ηε Σέξππιν. 

Καηαζθεπή αγσγνχ (δηθηχνπ χδξεπζεο) κήθνπο 3.000 κέηξσλ απφ ηελ Κνθθηληά έσο 

ην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην ηνπ Μειηζζνπξγείνπ πνπ θξίλεηαη πην γξήγνξε ε θαηαζθεπή 
απηνχ ηνπ δηθηχνπ γηαηί ε επφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηελ 

Πνληνθεξαζία κε κήθνο δηθηχνπ πεξίπνπ 8.000,00  κέηξσλ. 

Η πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή δηθηχνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ φδεπζε: 
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ζσιήλσλ χδξεπζεο 

απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο Γηακέηξνπ Φ125 θαη θιάζεο δηθηχνπ 16 αηκνζθαηξψλ 
κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

Δπηπιένλ απαξαίηεηε είλαη θαη ε πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ  γηα ηελ νξζή 

πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

Σέινο επεηδή ην ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ ππεξεζία δελ επαξθεί 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ (εθζθαθή, ηνπνζέηεζε, ζπγθφιιεζε αγσγψλ, επίρσζε 
κε άκκν θαη επαλαπιήξσζε νξχγκαηνο) πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ θαη πάιη κε ηελ δηαδηθαζία  ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΝΣΑΙ: 

1. Απεπζείαο αλάζεζε κεηαθνξάο λεξνχ. 

2. Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο ζσιήλσλ ΡΔ 125/16 αηκ.  

3. Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ. 

Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζίαο εθζθαθήο - ηνπνζέηεζεο - επίρσζεο δηθηχνπ 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» 
 

ΚΟΠΟ 
 

 

Δπείγνπζεο εξγαζίεο πδξνδόηεζεο από Σ.Κ ΚΟΚΚΗΝΗΑ πξνο ηελ Σ.Κ ΜΔΛΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ιόγν 

ιεηςπδξίαο   , πνπ αλήθνπλ ζηελ Γ.Δ ΚΡΟΤΗΩΝ  

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

Α/A Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλ. 

Μεηξ. 
Πνζό. 

 Σηκή Μνλ. 

(€)  
 Γαπάλε (€)  

1 ΔΕΞΑΜΕΝΙ 1000 LIT ΛΕΥΚΘ  ΤΕΜΆΧΛΑ  2 112,50 € 225,00 € 

2 ΔΕΞΑΜΕΝΙ 1500 LIT ΛΕΥΚΘ ΤΕΜΆΧΛΑ  1 229,00 € 229,00 € 

3 ΔΕΞΑΜΕΝΙ 500 LIT ΛΕΥΚΘ ΟΛΗΟΝΤΛΑ  ΤΕΜΆΧΛΑ  5 85,00 € 425,00 € 

4 ΔΕΞΑΜΕΝΙ 500 LIT ΛΕΥΚΘ ΚΑΤΑΚΟΥΦΘ  ΤΕΜΆΧΛΑ  6 97,00 € 582,00 € 

5 ΔΕΞΑΜΕΝΙ 750 LIT ΛΕΥΚΘ  ΤΕΜΆΧΛΑ  1 98,00 € 98,00 € 

6 ΒΑΝΕΣ 2΄΄ ΚΘΛΥΚΕΣ-ΚΘΛΥΚΕΣ ΤΕΜΆΧΛΑ  6 21,55 € 129,30 € 

7 ΒΑΝΕΣ 11/2 ΚΘΛΥΚΕΣ-ΚΘΛΥΚΕΣ  ΤΕΜΆΧΛΑ  5 13,99 € 69,95 € 

8 ΣΩΛΘΝΑΣ Φ18Χ2,5  ΓΛΑ ΡΟΣΛΜΟ ΝΕΠ  ΜΖΤΑ 500 0,49 € 245,00 € 

9 ΣΩΛΘΝΑΣ Φ22Χ3  ΓΛΑ ΡΟΣΛΜΟ ΝΕΠ  ΜΖΤΑ 550 0,67 € 368,50 € 

10 ΣΩΛΘΝΑΣ Φ32Χ3  ΓΛΑ ΡΟΣΛΜΟ ΝΕΠ  ΜΖΤΑ 100 0,76 € 76,00 € 

11 ΒΑΝΑ 1΄΄ ΚΘΛΥΚΘ-ΚΘΛΥΚΘ ΤΕΜΆΧΛΑ  15 6,68 € 100,20 € 

12 ΧΥΤΟ ΚΑΡΑΚI 60Χ70 C125 ΤΕΜΆΧΛΑ  1 44,00 € 44,00 € 

13 ΧΥΤΟ ΚΑΡΑΚΛ 60Χ60 C125 ΤΕΜΆΧΛΑ  1 39,05 € 39,05 € 

14 ΦΕΑΤΛΟ ΡΛΑΣΤΛΚΠ 40Χ40  ΤΕΜΆΧΛΑ  10 15,07 € 150,70 € 

15 ΚΑΡΑΚΛ ΡΛΑΣΤΛΚΠ 40Χ40  ΤΕΜΆΧΛΑ  20 10,09 € 201,80 € 

16 ΑΚΟ Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ ΑΣΕΝΛΚΑ ΤΕΜΆΧΛΑ  100 0,79 € 79,00 € 

17 ΑΚΟ Φ22Χ3Χ3/4΄΄ ΑΣΕΝΛΚΑ  ΤΕΜΆΧΛΑ  30 1,31 € 39,30 € 

18 ΣΩΛΙΝΕΣ Φ100 6atm ΑΡΟΧΖΤΕΥΣΘΣ  ΜΖΤΑ 300 2,00 € 600,00 € 

    

ΥΝΟΛΟ  3.701,80 € 

    

Φ.Π.Α.24% 888,43 € 

    

ΥΝΟΛΟ  4.590,23 € 
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Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

N.4483-2017 (ΦΔΚΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ λφκνπ 4412/2016 κεηά απφ 

πξνθνξηθή δηαπξαγκάηεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 269 «Υξήζε ηεο δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε» (άξζξν 50 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ), 

παξάγξαθνο δ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε 

ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε κε πξνεγνχκελε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη 

αλαζέηνληεο θνξείο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε, ζηελ επηρείξεζε «ΑΦΟΙ Β. ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ 

Ο.Δ.», κε Α.Φ.Μ.: 091865585  Γ.Ο.Τ.: ΚΙΛΚΙ, Γηεχζπλζε: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 10 ΚΙΛΚΙ, Σ.Κ.: 

61100, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 3512,49€ (πιένλ Φ.Π.Α.). 

Η δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Κ.Α. 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-165-1/6-7-2017. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 3ο- Απόθαζη 11-165-2/6-7-2017 
 
Δνέπγειερ ανηιμεηώπιζηρ λειτςδπίαρ ζηον οικιζμό Μελιζζοςπγειού και Θεοδοζίυν 
ηηρ Γ.Δ. Κποςζζών. 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ισάλλε Παξαγηφ, Πξντζηάκελν Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο 

γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο ζηνλ νηθηζκφ Μειηζζνπξγεηνχ θαη Θενδνζίσλ ηεο Γ.Δ. Κξνπζζψλ,  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝΣΟ ΔΓΙΝΑΝ ΟΙ ΔΞΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

Α) ΔΙΗΓΗΗ ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΘΗΚΔ ΣΗΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ ηην 27-06-2017 με  
απιθμό Ππυηοκόλλος:1904 και πποηείνει μια ζειπά ενεπγειών.  (καηαηίθεηαι ζηην 

ζςνέσεια) 
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ΠΡΟ: ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

Έκηακηη ανάγκη ςδποδόηηζηρ ηος οικιζμού Μελιζζοςπγείος   
λόγυ λειτςδπίαρ. 

Ο νηθηζκφο ηξνθνδνηνχληαλ κε ηα εμήο πδξεπηηθφ ζχζηεκα: 

ΠΙΝΑΚΑ1 

 

Οη νηθηζκνί ηνπ παξαθάησ πίλαθα εμππεξεηνχληαη απφ εληαίν δίθηπν πδξνδφηεζεο 

 

Σα έξγα πδξνιεςίαο πνπ εμππεξεηνχλ ην εληαίν δίθηπν είλαη: 

Γευηπήζειρ 

 

Δ=Δλεξγή, Α=Αλελεξγή 

 

Γεξαμενέρ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΟΙΚΙΜΟ 

Νο 
ΑΚΙΝΗΣΟΤ Υ Τ 

ΟΓΚΟ 
(m3) ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

KRMED1 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ   418821 4549046   KRMEG1-KRMEG2 

KRMED2 ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟ 258α 418824 4549426   KRMED1 

 

Αγυγοί μεηαθοπάρ νεπού 

ΑΠΟ X ΑΡΥΗ Y ΑΡΥΗ ΔΩ X ΣΔΛΟΤ Y ΣΔΛΟΤ ΜΗΚΟ 

ΓΔΩΣΡΗΗ 
KRMEG1 

418801.32 4549177.44 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED1 

418820.23 4549049.57 129.29 

ΓΔΩΣΡΗΗ 
KRMEG2 

417945.31 4547863.72 
ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED1 

418822.50 4549044.26 1482.44 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 

KRMED1 
418819.22 4549048.62 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED2 

(ΜΔΛΛΙΟΤΡΓΔΙ
Ο) 

418824.13 4549427.76 465.81 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
KRMED2 

(ΜΔΛΛΙΟΤΡΓΔΙ
Ο) 

418819.78 4549423.82 
ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙ

Ο 
418898.31 4548998.49 432.94 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΤΡΑ) = 2510.47 

Σελ Γεπηέξα 26 Ινπλίνπ 2017 ε ππεξεζία ελεκεξψζεθε φηη ν νηθηζκφο δελ έρεη λεξφ 
χζηεξα απφ επηηφπνπ επίζθεςε ησλ ζπλεξγείσλ δηαπηζηψζεθε φηη ε γεψηξεζε κε 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ

ΤΣΖΜΑ ΤΓΡΔΤΖ Γ.Κ./Σ.Κ. ΟΗΚΗΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ Q1 Q2 Q3 ΜΔΖ ΜΔΓΗΣΖ ΤΝΟΛΟ

ΚΡΟΤΩΝ ΜΔΛΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ΚΟΚΚΗΝΗΑ Μειηζζνπξγεηό 63 5414 2658 0 20 30 8072

Άθροισμα 63 5414 2658 0 20 30 8072

Α/Α

ΚΧΓΗΚΟ 

ΖΜΔΗΟΤ 

ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ ΟΗΚΗΜΟ

Νν 

ΑΚΗΝΖΣΟΤ Νν ΑΚΗΝΖΣΟΤ Υ (ΔΜΤ) Τ (ΔΜΤ)

ΜΔΣΡΖΘΔΗΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΖ 

X

ΜΔΣΡΖΘΔΗΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΖ 

Y D Φ .Ζ. .Α.

ΠΑΡΟΥΖ 

Q 

(m3/ώξα) Sit.

1 KRMEG1 Μειηζζνπξγεηό 235 523 418795 4549173 418801 4549177 0 0 0 0 8 Δ

2 KRMEG2 Μειηζζνπξγεηό 856 856 417950 4547857 417945 4547864 0 0 0 0 8 Δ
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θσδηθφ KRMED2 έπαςε λα ιεηηνπξγεί γηαηί πιένλ δελ ππάξρεη ππφγεηα πδξνθνξία ελψ 

ε γεψηξεζε KRMED1 δελ δίλεη πιένλ 8 m3 /h άιια κφλν 3-5 m3 /h. Ο ιφγνο πνπ 
έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη γεσηξήζεηο νθείιεηαη ζην φηη κεηψζεθε ε ππφγεηα 

πδξνθνξία.  

Σν  γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ππεξεζία καο αιιά δελ 
είλαη θαη απνηππσκέλν θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο φπνπ ζαθψο εκθαλίδεηαη φηη φιε ε πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ 
Κξνπζζίσλ είλαη ειιεηκκαηηθή σο πξνο ηα πδαηηθά ηεο απνζέκαηα. Παξαηίζεηαη ην 

ζρεηηθφ απφζπαζκα  ηνπ ράξηε. 

 

ηε ζχζθεςε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απνθαζίζηεθε ε άκεζε 
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ νηθηζκνχ κε πφζηκν λεξφ: 

Μεηαθνξά λεξνχ κε πδξνθφξα απφ ηε Σέξππιν. 

Καηαζθεπή αγσγνχ (δηθηχνπ χδξεπζεο) κήθνπο 3.000 κέηξσλ απφ ηελ Κνθθηληά έσο 

ην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην ηνπ Μειηζζνπξγείνπ πνπ θξίλεηαη πην γξήγνξε ε θαηαζθεπή 

απηνχ ηνπ δηθηχνπ γηαηί ε επφκελε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε κεηαθνξά λεξνχ απφ ηελ 
Πνληνθεξαζία κε κήθνο δηθηχνπ πεξίπνπ 8.000,00  κέηξσλ. 

Η πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή δηθηχνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ φδεπζε: 
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα ζσιήλσλ χδξεπζεο 

απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο Γηακέηξνπ Φ125 θαη θιάζεο δηθηχνπ 16 αηκνζθαηξψλ 
κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

Δπηπιένλ απαξαίηεηε είλαη θαη ε πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ  γηα ηελ νξζή 

πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

Σέινο επεηδή ην ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ ππεξεζία δελ επαξθεί 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ (εθζθαθή, ηνπνζέηεζε, ζπγθφιιεζε αγσγψλ, επίρσζε 
κε άκκν θαη επαλαπιήξσζε νξχγκαηνο) πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ 

εξγαζηψλ θαη πάιη κε ηελ δηαδηθαζία  ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΝΣΑΙ: 

1. Απεπζείαο αλάζεζε κεηαθνξάο λεξνχ. 

2. Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο ζσιήλσλ ΡΔ 125/16 αηκ.  

3. Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ. 

Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζίαο εθζθαθήο - ηνπνζέηεζεο - επίρσζεο δηθηχνπ 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ» 
 

ΚΟΠΟ 
 

 

Δπείγνπζεο εξγαζίεο πδξνδόηεζεο από Σ.Κ ΚΟΚΚΗΝΗΑ πξνο ηελ Σ.Κ ΜΔΛΗΟΤΡΓΔΗΟΤ ιόγν 

ιεηςπδξίαο   , πνπ αλήθνπλ ζηελ Γ.Δ ΚΡΟΤΗΩΝ  

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α/A Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλ. 

Μεηξ. 
Πνζό. 

 Σηκή Μνλ. 

(€)  
 Γαπάλε (€)  

  ΒΑΝΔ ΤΡΣΟΤ         

1 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο θιαληδσηή ,DN50 ,PN16 

,κηθξνύ κήθνπο ,GGG-40,από ειαηό ρπηνζίδεξν θαη 

επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιε ,καδί κε ηηκόλη 

ρεηξηζκνύ . 

ηεκ 15 35,00 € 525,00 € 

2 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο θιαληδσηή ,DN80 ,PN16 

,κηθξνύ κήθνπο ,GGG-40,από ειαηό ρπηνζίδεξν θαη 

επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιε ,καδί κε ηηκόλη 

ρεηξηζκνύ . 

ηεκ 10 57,00 € 570,00 € 

3 

Βάλα ειαζηηθήο έκθξαμεο θιαληδσηή ,DN100 

,PN16 ,κηθξνύ κήθνπο ,GGG-40,από ειαηό 

ρπηνζίδεξν θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιε ,καδί 

κε ηηκόλη ρεηξηζκνύ . 

ηεκ 2 70,00 € 140,00 € 

  ΣΑΦ ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ       
 

4 

Σαθ  θιαληδσηό Φ60-65 mm  από ειαηό 

ρπηνζίδεξν, κε νβάι ηξύπεο θαη επνμηθή βαθή 

ρξώκαηνο κπιέ. 

ηεκ 4 30,00 € 120,00 € 

5 
Σαθ θιαληδσηό Φ80 mm από ειαηό ρπηνζίδεξν θαη 

επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιέ. 
ηεκ 2 37,20 € 74,40 € 

6 
Σαθ θιαληδσηό Φ80x50/65x80 mm από ειαηό 

ρπηνζίδεξν θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιέ. 
ηεκ 2 33,00 € 66,00 € 

7 
Σαθ θιαληδσηό Φ125X80X125 mm από ειαηό 

ρπηνζίδεξν θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιέ. 
ηεκ 5 56,00 € 280,00 € 

  ΔΝΧΣΗΚΑ ΓΗΑ PVC       
 

8 
Υπηνζηδεξό ελσηηθό ζειπθό Φ63x60 θνκπιέ κε 

ιάζηηρν βακκέλν κε επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιέ. 
ηεκ 20 9,00 € 180,00 € 

9 
Υπηνζηδεξό ελσηηθό ζειπθό Φ90x80 θνκπιέ κε 

ιάζηηρν βακκέλν κε επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιέ. 
ηεκ 10 12,00 € 120,00 € 

  ΚΟΛΛΑΡΑ - ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ       
 

10 

Κνιιάξν πδξνιεςίαο απιό ρπηνζηδεξό πιήξε, κε 

ιάζηηρν θαη βίδεο  γηα ζσιήλα PVC Φ 63 x ( 1/2'' - 

3/4'' - 1'') 

ηεκ 30 4,00 € 120,00 € 

11 

Κνιιάξν πδξνιεςίαο απιό ρπηνζηδεξό πιήξε, κε 

ιάζηηρν θαη βίδεο  γηα ζσιήλα PVC Φ 90 x ( 1/2'' - 

3/4'' - 1'') 

ηεκ 20 4,08 € 81,60 € 
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12 

Κνιιάξν πδξνιεςίαο απιό ρπηνζηδεξό πιήξε, κε 

ιάζηηρν θαη βίδεο  γηα ζσιήλα PVC Φ 140 x ( 1/2'' - 

3/4'' - 1'') 

ηεκ 4 6,00 € 24,00 € 

13 

Κνιιάξν πδξνιεςίαο  ρπηνζηδεξό καθξύιαηκν 

πιήξεο, κε ιάζηηρα θαη βίδεο, θαηάιιειν γηα 

ζσιήλα PVC/PE Φ63 x 1'' 

ηεκ 10 8,00 € 80,00 € 

14 

Κνιιάξν πδξνιεςίαο  ρπηνζηδεξό καθξύιαηκν 

πιήξεο, κε ιάζηηρα θαη βίδεο, θαηάιιειν γηα 

ζσιήλα PVC/PE Φ90 x 1΄΄ 

ηεκ 10 8,40 € 84,00 € 

15 

Κνιιάξν πδξνιεςίαο  ρπηνζηδεξό καθξύιαηκν 

πιήξεο, κε ιάζηηρα θαη βίδεο, θαηάιιειν γηα 

ζσιήλα PVC/PE Φ110 x 1'' 

ηεκ 2 10,50 € 21,00 € 

16 

Κνιιάξν πδξνιεςίαο  ρπηνζηδεξό καθξύιαηκν 

πιήξεο, κε ιάζηηρα θαη βίδεο, θαηάιιειν γηα 

ζσιήλα PVC/PE Φ125 x 1'' 

ηεκ 2 20,50 € 41,00 € 

  ΕΗΜΠΧ ΜΑΚΡΤΛΑΗΜΑ ΓΗΑ PVC       
 

17 

ύλδεζκνο Εηκπώ καθξύιαηκνο κε βίδεο θαη 

ιάζηηρα θαηάιιεινο γηα PVC , PN 16, DN 63, 

κήθνπο L=150mm, θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο 

κπιέ. 

ηεκ 10 7,50 € 75,00 € 

18 

ύλδεζκνο Εηκπώ καθξύιαηκνο κε βίδεο θαη 

ιάζηηρα θαηάιιεινο γηα PVC , PN 16, DN 90, 

κήθνπο L=150mm,  θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο 

κπιέ. 

ηεκ 6 8,50 € 51,00 € 

19 

ύλδεζκνο Εηκπώ καθξύιαηκνο κε βίδεο θαη 

ιάζηηρα θαηάιιεινο γηα PVC , PN 16, DN 110, 

κήθνπο L=150mm,  θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο 

κπιέ. 

ηεκ 4 13,00 € 52,00 € 

20 

ύλδεζκνο Εηκπώ καθξύιαηκνο κε βίδεο θαη 

ιάζηηρα θαηάιιειν γηα PVC , PN 16, DN 125, 

κήθνπο L=150mm,  θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο 

κπιέ. 

ηεκ 2 15,50 € 31,00 € 

21 

ύλδεζκνο Εηκπώ καθξύιαηκνο κε βίδεο θαη 

ιάζηηρα θαηάιιεινο γηα PVC , PN 16, DN 140, 

κήθνπο L=150mm,  θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο 

κπιέ. 

ηεκ 2 16,00 € 32,00 € 

22 

ύλδεζκνο Εηκπώ καθξύιαηκνο κε βίδεο θαη 

ιάζηηρα θαηάιιεινο γηα PVC , PN 16, DN 160, 

κήθνπο L=150mm,  θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο 

κπιέ. 

ηεκ 4 21,00 € 84,00 € 

23 

ύλδεζκνο Εηκπώ καθξύιαηκνο κε βίδεο θαη 

ιάζηηρα θαηάιιεινο γηα PVC , PN 16, DN 225, 

κήθνπο L=200mm,  θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο 

κπιέ. 

ηεκ 2 29,00 € 58,00 € 

24 

ύλδεζκνο Εηκπώ καθξύιαηκνο κε βίδεο θαη 

ιάζηηρα θαηάιιεινο γηα PVC , PN 16, DN 355, 

κήθνπο L=200mm,  θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο 

κπιέ. 

ηεκ 2 73,00 € 146,00 € 

  
ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΤΠΟΤ ΓΗΚΟΤ 

ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ PN16 
      

 

25 

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ηύπνπ δίζθνπ ειαηεξίνπ 

από ειαηό  ρπηνζίδεξν GGG 40 ,  θιαληδσηό, DN 

80, PN 16 θαη επνμηθή βαθή ρξώκαηνο κπιέ είηε 

πξάζηλν 

ηεκ 5 211,00 € 1.055,00 € 

  ΑΔΡΟΔΞΑΓΧΓΟΗ       
 

26 

Αεξνεμαγσγόο δηπιήο ελέξγεηαο ,DN50 ,PN16 

(εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα) ηύπνπ GLENFIELD 

από ειαηό ρπηνζίδεξν GGG40 θαη επνμηθή βαθή 

ηεκ 5 73,00 € 365,00 € 
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ρξώκαηνο κπιε είηε πξάζηλν  

27 

Αεξνεμαγσγόο δηπιήο ελέξγεηαο ,DN80 ,PN16 

(εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα) ηύπνπ GLENFIELD 

από ειαηό ρπηνζίδεξν GGG40 θαη επνμηθή βαθή 

ρξώκαηνο κπιε είηε πξάζηλν  

ηεκ 5 104,00 € 520,00 € 

  ΖΛΔΚΣΡΟΜΟΤΦΔ       
 

28 Ζιεθηξνκνύθα πνιπαηζπιελίνπ PE100 Φ63 PN16 ΤΕΜ 10 3,50 € 35,00 € 

29 Ζιεθηξνκνύθα πνιπαηζπιελίνπ PE100 Φ90 PN16 ΤΕΜ 20 6,00 € 120,00 € 

30 Ζιεθηξνκνύθα πνιπαηζπιελίνπ PE100 Φ110 PN16 ΤΕΜ 10 7,00 € 70,00 € 

31 Ζιεθηξνκνπθα πνιπαηζπιελίνπ PE100 Φ125 PN16 ΤΕΜ 30 9,00 € 270,00 € 

  ΖΛΔΚΣΡΟΣΑΦ        0,00 € 

32 Ζιεθηξνηαθ πνιπαηζπιελίνπ PE100 , PN16  Φ63 ΤΕΜ 10 10,00 € 100,00 € 

33 Ζιεθηξνηαθ πνιπαηζπιελίνπ PE100 , PN16  Φ90 ΤΕΜ 10 17,00 € 170,00 € 

34 
Ζιεθηξνηαθ πνιπαηζπιελίνπ PE100 , PN16  

Φ90Υ63Υ90 
ΤΕΜ 10 29,00 € 290,00 € 

  ΛΑΗΜΟ ΦΛΑΝΣΕΑ       
 

35 Λαηκόο θιάληδαο πνιπαηζπιελίνπ Φ63 , PN16 ΤΕΜ 10 3,50 € 35,00 € 

36 Λαηκόο θιάληδαο πνιπαηζπιελίνπ Φ90 , PN16 ΤΕΜ 10 5,50 € 55,00 € 

37 Λαηκόο θιάληδαο πνιπαηζπιελίνπ Φ110 , PN16 ΤΕΜ 10 6,50 € 65,00 € 

38 Λαηκόο θιάληδαο πνιπαηζπιελίνπ Φ125 , PN16 ΤΕΜ 15 8,00 € 120,00 € 

  ΦΛΑΝΣΕΑ ΣΡΔΛΖ        
 

39 
Φιάληδα ηξειή  ραιύβδηλε γηα ιαηκό γηα ιαηκό 

πνιπαηζπιελίνπ θ63 PN16 
ΤΕΜ 10 5,00 € 50,00 € 

40 
Φιάληδα ηξειή  ραιύβδηλε γηα ιαηκό γηα ιαηκό 

πνιπαηζπιελίνπ θ90 PN16 
ΤΕΜ 10 7,00 € 70,00 € 

41 
Φιάληδα ηξειή  ραιύβδηλε γηα ιαηκό γηα ιαηκό 

πνιπαηζπιελίνπ θ110 PN16 
ΤΕΜ 10 7,50 € 75,00 € 

42 
Φιάληδα ηξειή  ραιύβδηλε γηα ιαηκό γηα ιαηκό 

πνιπαηζπιελίνπ θ125 PN16 
ΤΕΜ 15 8,50 € 127,50 € 

  ΛΑΣΗΥΟ Φιάληδα       
 

43 Λάζηηρν θιάληδα Φ80  ΤΕΜ 10 0,50 € 5,00 € 

44 Λάζηηρν θιάληδα Φ100  ΤΕΜ 10 0,50 € 5,00 € 

45 Λάζηηρν θιάληδα Φ125  ΤΕΜ 20 0,90 € 18,00 € 

  ΓΗΆΦΟΡΑ ΤΛΗΚΆ        
 

46 
Πώκα Φ63 ζειπθό θαηάιιειν γηα ζσιήλεο PVC 

καδί κε ιάζηηρν θεθαιήο  
ΤΕΜ 10 5,50 € 55,00 € 

47 Φιάληδα ζηδεξέληα ηπθιή Φ50  ΡΝ16 ΤΕΜ 5 5,00 € 25,00 € 

48 Φιάληδα ζηδεξέληα ηπθιή Φ80  ΡΝ16 ΤΕΜ 5 7,00 € 35,00 € 

49 Φινηέξ δεμακελήο Φ50 ΤΕΜ 3 181,00 € 543,00 € 

    

ΥΝΟΛΟ  7.334,50 € 

    

Φ.Π.Α.24% 1.760,28 € 

    

ΥΝΟΛΟ  9.094,78 € 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
N.4483-2017 (ΦΔΚΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ λφκνπ 4412/2016 κεηά απφ 

πξνθνξηθή δηαπξαγκάηεπζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 269 «Υξήζε ηεο δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε» (άξζξν 50 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ), 

παξάγξαθνο δ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε 

ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε κε πξνεγνχκελε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη 

αλαζέηνληεο θνξείο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε, ζηελ επηρείξεζε ΑΦΟΙ ΥΑΡΔΝΙΑ Α.Δ.», κε 

Α.Φ.Μ.: 094258268 Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, Γηεχζπλζε: 20ν ΥΛΜ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - 

ΔΡΡΩΝ, Σ.Κ.: 57200, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 7136,34€ (πιένλ Φ.Π.Α.). 

Η δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Κ.Α. 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-165-2/6-7-2017. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 11-166/6-7-2017 
 
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΠΙΝΑΚΑ ΙΥΤΟ ΜΔ ΤΣΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΙΛΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΦΤΚΑ» 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ, 

πξντζηάκελν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΙΥΤΟ ΜΔ ΤΣΗΜΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΙΛΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΤΚΑ» Κ.Α. 12.01, πξνυπνινγηζκνχ 

9.000,00  επξψ πιένλ ΦΠΑ., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΚΟΠΟ & ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:H ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα πηλάθσλ ηζρύνο απηνκαηηζκνύ κε 

ζθνπό ηελ επηζθεπή ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο λεξνύ ησλ νηθηζκώλ Διιεληθνύ θαη Φύζθαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

A) Ηιεθηροιογηθό πίλαθα ηζτύος θαη ασηοκαηηζκού γηα ηολ οηθηζκό ηοσ Ειιεληθού, γηα ηελ 

ρεσκαηοδόηεζε αληιίας ηροθοδοζίας, θσζεηήρα αληίζηροθες πιύζες, αληιίας αληίζηροθες πιύζες, 

αληιίας τιωρίωζες, αεροζσκπηεζηή, ειεθηροβάλας αέρα θαη παροτώλ θωηηζκού θαη ρεσκαηοιεπηώλ,  
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καδί κε ειεθηρ. Πίλαθα ειέγτοσ κε PLCsiemensS7 1200 θαη οζόλε τεηρηζκώλ. Οη πίλαθες ζα είλαη 

ηοποζεηεκέλοη ζηο ίδηο ερκάρηο. Γηα ηολ έιεγτο ηωλ αληιηώλ ζα τρεζηκοποηεζούλ οη σθηζηάκελοη 

ειεγθηές ζηάζκες. 

Τηκή πίλαθα ηζτύος θαη ασηοκ. : 2,200 € ( δύο τηιηάδες δηαθόζηα Εσρώ ) +ΦΠΑ 

Τηκή πίλαθα ειέγτοσ : 2,300 € ( δύο τηιηάδες ηρηαθόζηα Εσρώ ) +ΦΠΑ 

B)Ηιεθηροιογηθό πίλαθα ηζτύος θαη ασηοκαηηζκού γηα ηολ οηθηζκό Φύζθας  γηα ηελ ρεσκαηοδόηεζε 

αληιίας ηροθοδοζίας, θσζεηήρα αληίζηροθες πιύζες, αληιίας αληίζηροθες πιύζες, αληιίας 

τιωρίωζες, αεροζσκπηεζηή, ειεθηροβάλας αέρα θαη παροτώλ θωηηζκού θαη ρεσκαηοιεπηώλ,  καδί 

κε ειεθηρ. Πίλαθα ειέγτοσ κε PLCsiemensS7 1200 θαη οζόλε τεηρηζκώλ. Οη πίλαθες ζα είλαη 

ηοποζεηεκέλοη ζηο ίδηο ερκάρηο. Γηα ηολ έιεγτο ηωλ αληιηώλ ζα τρεζηκοποηεζούλ οη σθηζηάκελοη 

ειεγθηές ζηάζκες. 

Τηκή πίλαθα ηζτύος θαη ασηοκ. : 2,200 € ( δύο τηιηάδες δηαθόζηα Εσρώ ) +ΦΠΑ 

Τηκή πίλαθα ειέγτοσ : 2,300 € ( δύο τηιηάδες ηρηαθόζηα Εσρώ ) +ΦΠΑ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 9.000,00 Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα 

θαιπθζεί  από  ηδίνπο  πόξνπο  ηεο  Γεκνηηθήο  Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο  Κηιθίο. 

 

Η αηηία ηεο πξνκήζεηαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη νη αληίζηνηρνη 
απηνκαηηζκνί ησλ θίιηξσλ είλαη εηθνζαεηίαο θαη πιένλ δελ  ιεηηνπξγνχλ κε απνηέιεζκα ηα 
αληίζηνηρα θίιηξα λα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη ην λεξφ λα κελ  πιεξνί ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην ρξψκα, δηαχγεηα θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο ζε ζηδήξνπ θαη καγγαλίνπ.  
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ππάξρεη  άκεζε αλάγθε ηνπνζέηεζεο λέσλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ απηνκαηηζκψλ ησλ θίιηξσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απηφκαηε ιεηηνπξγία 
πιχζεο απηψλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ νηθηζκψλ κε πνηνηηθφ πφζηκν λεξφ. 
 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει  
 

 Σελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  9.000,00  € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 12.01  (ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

 

 Σελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 
νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚΒ΄ 1291/11.08.2010 

ηεχρνο Β) Απφθαζε Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 118 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 
πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζηελ επηρείξεζε «ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ.», κε Α.Φ.Μ.: 095372272  Γ.Ο.Τ.: 
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ΦΑΔ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, Γηεχζπλζε: Βνχιγαξε 33 Σ.Κ. 54248,, ζην πνζφ ησλ 9.000,00 € 
(πιένλ Φ.Π.Α.) 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 12.01  (ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-166/6-7-2017. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 11-167/6-7-2017 
 
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο : «Δπιζκεςή αεπιζηήπα λςμάηυν (flowjet) 
βιολογικού Καζηανιών». πποϋπολογιζμού 1.333€ πλέον ΦΠΑ. 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ηιία, Υεκηθφ Μεραληθφ, ΓΓ ηεο 
επηρείξεζεο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : 

«Δπηζθεπή αεξηζηήξα ιπκάησλ (flowjet) βηνινγηθνχ Καζηαληψλ» Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΔ 
ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΩΝ) &25.05.03 (ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ Δ.Δ.Λ. (ΙΜΑΝΣΔ ΚΙΝΗΗ 
ΦΤΗΣΗΡΩΝ,ΜΔΜΒΡΑΝΔ ΑΔΡΙΜΟΤ,ΒΑΝΔ), πξνυπνινγηζκνχ 1.333,00 € επξψ πιένλ ΦΠΑ., 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζεπνπέρεη σο εμήο : 

 

Σίηινο: Δπηζθεπή αεξηζηήξα ιπκάησλ (flowjet) βηνινγηθνύ Καζηαληώλ 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
 
Σν παξόλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηηο εξγαζίεο επηδηόξζσζεο θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ,  ηνπ 
αεξηζηήξα ιπκάησλ (flowjet)  κάξθαο ABS Γεξκαλίαο,ηύπνπ XFP 100C.CB1.2PE2914 ηζρύνο 3 KW, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ δεμακελή ιάζπεο ηνπ  Βηνινγηθνύ Καζηαληώλ.  

 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α Δίδνο Δπηζθεπήο Κσδηθ. CPV Πνζ. Μνλ. 
Μεηξ. 

Σηκή 
Μνλάδνο 

Γαπάλε 

1 Δξγαζία απνζπλαξκνιόγεζεο  θαη 
επαλαζπλαξκνιόγεζεο αληιίαο 
ιπκάησλ ηζρύνο από 0,5  έσο 3,5 KW. 

51100000-3 1 ηεκάρηα 49,00 49,00 

2 Δξγαζία πεξηέιημεο ππνβξύρηαο 
αληιίαο ιπκάησλ 1500 rpm, ηζρύνο  
από 0,5 έσο 3,5 KW. 

51100000-3 1 ηεκάρηα 149,00 149,00 

3 Δπηζθεπή άμνλα αληιίαο από 9 έσο 48 
mm 

51100000-3 1 ηεκάρηα 79,00 79,00 
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4 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη πξνκήζεηα 
repairkit, αληιίαο ιπκάησλ 1500 rpm, 
ηζρύνο από 3 έσο 3,5 KW. 

51100000-3 1 ηεκάρηα 686,00 686,00 

5 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Φσιηά 
κεραληθνύ ζηππηνζιίπηε 
(SEALHOLDPLATEAFPKM2 2nd ) 

51100000-3 1 ηεκάρηα 150,00 150,00 

6 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε έδξαο 
ξνπιεκάλ (BEARINGHSGPE1 GG25) 

51100000-3 1 ηεκάρηα 190,00 190,00 

7 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζεη 
ζύλδεζεο θαισδίνπ (CONNECTION 
SUPPORT PE1, TERMINAL BLOCK 
10 POLE PE1,  SOCKET FEMALE D5 
mm 16-14 BLUE) 

51100000-3 1 ηεκάρηα 30,00 30,00 

     Άζξνηζκα 1.333,00 

     ΦΠΑ 24% 319,92 

     ύλνιν 1.652,92 

 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο  εθηηκάηαη ζηα 1.333,00πιένλ ΦΠΑ 24%. ρεηηθά CPV51100000-3. 

 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει  
 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-167/6-7-2017. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΗ 11-168/6-7-2017 
 
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ  ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΑΣΟΠΑΓΙΓΔ ,  
ΒΑΛΒΙΓΔ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΒΑΝΔ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ», πποϋπολογιζμού 
1.560,00 € πλέον ΦΠΑ.  

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ηιία, Υεκηθφ Μεραληθφ, ΓΓ ηεο 
επηρείξεζεο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΑΣΟΠΑΓΙΓΔ ,  ΒΑΛΒΙΓΔ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΒΑΝΔ 

ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ»Κ.Α. 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ), πξνυπνινγηζκνχ 1.560,00 € επξψ 
πιένλ ΦΠΑ., ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ Σερληθέο Δθζέζεηο πνπ έρνπλ σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  :  ΤΓΑΣΟΠΑΓΗΓΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΔ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ 
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ΚΟΠΟ 
 

ηα  θίιηξα απνζηδήξσζεο ηνπ νηθηζκνύ πνπξγίηε θαη Φύζθαο   απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θίιηξσλ. πγθεθξηκέλα ζηα θίιηξα  απαηηείηαη αιιαγή βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο 

2΄΄ ,21/2΄΄ , 3΄΄ θαη πδαηνπαγίδεο ½΄΄  . 

 Μεηά από έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνϋπνινγηζκόο. 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  

 

Α/Α Πεξηγξαθή πνζό

ηεηα 

Σηκή 

κνλάδν

ο 

ύλνιν 

1 Τδαηνπαγίδα ρπηνζηδεξή δηαζηάζεσλ ½΄΄ κε ζπείξσκα 2 ηεκ 250,00 500,00 

2 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 2΄΄. 

2ηεκ 25,00 50,00 

3 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 2 1/2΄΄. 

2 ηεκ 35,00 70,00 

4 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 3΄΄. 

2ηεκ 45,00 90,00 

  ΑΘΡΟΗΜΑ : 710,00 

  ΦΠΑ 24 % : 170,40 

  ΤΝΟΛΟ : 880,40 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Ζ ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ   710,00       € πιένλ Φ.Π.Α. 

24%. 

 ρεηηθό CPV 44115210-4 (Τιηθά πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ). 

 

 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΔ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ  ΓΗΑ ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 

ΠΔΣΡΑΓΧΝ 

 
ΚΟΠΟ 

 

Λόγσ κεηαηξνπήο ζηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ελδηάκεζνπ αληιηνζηαζίνπ Πεηξάδσλ θαη 

πξνθεηκέλνπ ε γεώηξεζε Πεηξάδσλ λα ηξνθνδνηεί απηόκαηα είηε ηελ δεμακελή ζπιινγήο ηνπ 
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αληιηνζηαζίνπ Πεηξάδσλ είηε ηελ δεμακελή ζπιινγήο ζηα θίιηξα Αληηγόλεηαο, απαηηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηξηώλ ειεθηξνβαλώλ πεηαινύδαο ηύπνπ wafer κε ειεθηξνθηλεηήξα 220 V. 

Μεηά από έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνϋπνινγηζκόο  

 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

 

Α/Α Πεξηγξαθή Πνζνη Σηκή 

κνλάδνο 

ύλνιν 

1 Ζιεθηξνβάλα πεηαινύδαο ηύπνπ wafer, DN 100, PN 16, κε 

θαηάιιειν ειεθηξνθηλεηήξα  ηάζεο ηξνθνδνζίαο 220 V AC. 

Σν κνηέξ ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ67, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 

από -20 έσο 55 βαζκνύο C, θαη  ξνπή ιεηηνπξγίαο έσο θαη  

60 Nm. Δπίζεο ην κνηέξ ζα έρεη δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην 

άλνηγκα θαη δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην θιείζηκν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ απηνκαηηζκνύ.  

Παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 

3 ηεκ 450,00 1350,00 

  ΑΘΡΟΗΜΑ : 1350,00 

  ΦΠΑ 24 % : 324,00 

  ΤΝΟΛΟ : 1674,00 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Ζ ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1350,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%.  

ρεηηθό CPV   43328100-9  (Δμνπιηζκόο πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ). 

 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει  
 

 Σηο Σερληθέο Δθζέζεηο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
 

 Σελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 
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«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΑΣΟΠΑΓΙΓΔ ,  ΒΑΛΒΙΓΔ ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΒΑΝΔ 
ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε 1.560,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ),ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ: 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΑΣΟΠΑΓΗΓΔ ,  ΒΑΛΒΗΓΔ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΔ 
ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ 

Παξαθαιώ όπσο καο απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.   Ζ πξνζθνξά ζα 
βξίζθεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα θαηαηεζεί κέρξη ηελ Γεπηέξα 4 επηεκβξίνπ  2017 θαη ώξα 12:00 ζην 

πξσηόθνιιν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. Έθαζηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε όια ηα είδε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πδξαπιηθώλ πιηθώλ δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο. 

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαγξάθεη εμσηεξηθά ηα ζηνηρεία ηεο 
επηρείξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηίηιν  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΤΓΑΣΟΠΑΓΗΓΔ, ΒΑΛΗΓΔ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΝΔ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ» 

Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 12:15. Όζνη επηζπκνύλ 
κπνξνύλ λα είλαη παξόληεο. 

 
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό:  

Αξκόδηνο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο είλαη ν θ. Κνξθνηίδεο Κσλζηαληίλνο, Ζιεθηξνιόγνο 
Μεραληθόο.  
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23410 29330 (ηειεθσληθό θέληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο).  
Ώξεο επηθνηλσλίαο 8:00 – 14:30 
 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΥΛΙΚΩΝ  : 

Λόγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο πξνκήζεηαο  , ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν ρξόλνο παξάδνζεο  ησλ 
πιηθώλ. Ζ κε αλαγξαθή ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο είλαη ιόγνο απνθιεηζκνύ. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α Πεξηγξαθή Πνζόη. 

(ηεκ) 

Σηκή 

κνλάδνο 

ύλνιν 

1 Τδαηνπαγίδα πισηήξα ρπηνζηδεξή δηαζηάζεσλ ½΄΄ κε 

ζπείξσκα, PN 16,  θαηάιιειε γηα νξηδόληηα  ηνπνζέηεζε. 
2 250,00 500,00 

2 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 2΄΄. 
2 25,00 50,00 

3 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 2 1/2΄΄. 
2 35,00 70,00 

4 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 3΄΄. 
2 45,00 90,00 

5 Ζιεθηξνβάλα πεηαινύδαο ηύπνπ wafer, DN 100, PN 16, κε 

θαηάιιειν ειεθηξνθηλεηήξα  ηάζεο ηξνθνδνζίαο 220 V AC. Σν 

κνηέξ ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ67, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο από -

20 έσο 55 βαζκνύο C, θαη  ξνπή ιεηηνπξγίαο έσο θαη  60 Nm. 

Δπίζεο ην κνηέξ ζα έρεη δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην άλνηγκα θαη 

δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην θιείζηκν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

απηνκαηηζκνύ.  

1 450,00 450,00 

6 Ζιεθηξνβάλα πεηαινύδαο ηύπνπ wafer, DN 80, PN 16, κε 

θαηάιιειν ειεθηξνθηλεηήξα  ηάζεο ηξνθνδνζίαο 220 V AC. Σν 

κνηέξ ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ67, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο από -

20 έσο 55 βαζκνύο C, θαη  ξνπή ιεηηνπξγίαο έσο θαη  60 Nm. 

Δπίζεο ην κνηέξ ζα έρεη δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην άλνηγκα θαη 

δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην θιείζηκν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

απηνκαηηζκνύ.  

1 400,00 400,00 

  ΑΘΡΟΗΜΑ : 1560,00 

  ΦΠΑ 24 % : 374,40 

  ΤΝΟΛΟ : 1934,40 
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Παξαηεξήζεηο: Όια ηα παξαπάλσ πιηθά ζα είλαη παξαδνηέα ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 
 Ο πληάμαο 
  

 
 
 
 
 

Κνξθνηηδεο Κσλ/λνο 
Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο 

 
 

 
 
 
 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Πνζόη. 

(ηεκ) 

Σηκή 

κνλάδνο 

ύλνιν 

1 Τδαηνπαγίδα  πισηήξα ρπηνζηδεξή δηαζηάζεσλ ½΄΄ κε 

ζπείξσκα, PN 16, θαηάιιειε γηα νξηδόληηα 

ηνπνζέηεζε.Παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 

2   

2 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 2΄΄.Παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 
2   

3 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 2 1/2΄΄. Παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηεο 

ΓΔΤΑΚ. 

2   

4 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 3΄΄. Παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 
2   

5 Ζιεθηξνβάλα πεηαινύδαο ηύπνπ wafer, DN 100, PN 16, κε 

θαηάιιειν ειεθηξνθηλεηήξα  ηάζεο ηξνθνδνζίαο 220 V AC. Σν 

κνηέξ ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ67, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο από -

20 έσο 55 βαζκνύο C, θαη  ξνπή ιεηηνπξγίαο έσο θαη  60 Nm. 

Δπίζεο ην κνηέξ ζα έρεη δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην άλνηγκα θαη 

δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην θιείζηκν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

απηνκαηηζκνύ.  

Παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 

1   

6 Ζιεθηξνβάλα πεηαινύδαο ηύπνπ wafer, DN 80, PN 16, κε 

θαηάιιειν ειεθηξνθηλεηήξα  ηάζεο ηξνθνδνζίαο 220 V AC. Σν 

κνηέξ ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ67, ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο από -

20 έσο 55 βαζκνύο C, θαη  ξνπή ιεηηνπξγίαο έσο θαη  60 Nm. 

Δπίζεο ην κνηέξ ζα έρεη δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην άλνηγκα θαη 

δύν βνεζεηηθέο επαθέο ζην θιείζηκν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

1   
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απηνκαηηζκνύ.  

Παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 

  ΑΘΡΟΗΜΑ :  

  ΦΠΑ 24 % :  

  ΤΝΟΛΟ :  

 

Ο Ρροςφζρων (Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΥΛΙΚΩΝ : 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-168/6-7-2017. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΗ 11-169/6-7-2017 
 
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ  ππομήθειαρ με ηίηλο:  «Ππομήθεια κλειδιών παζπαπηού».  

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Ηιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα θιεηδηψλ παζπαξηνχ». 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει  

 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-169/6-7-2017. 

 
 
ΘΔΜΑ 8ο - ΑΠΟΦΑΗ 11-170/6-7-2017 
 
Έγκπιζη ππακηικού εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ με ηίηλο : «ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΙΔ 
ΓΙΑ ΤΝΓΔΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΜΔ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Ν. 
ΑΝΣΑ Γ. ΚΙΛΚΙ». 
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Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Ηιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Έγθξηζε πξαθηηθνχ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
κε ηίηιν : «ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΤΝΓΔΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΜΔ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ 

ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Ν. ΑΝΣΑ Γ. ΚΙΛΚΙ» πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 29 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

4. Παραγηό Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής  
5. Αποζηοιίδε Νηθόιαο, Φεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
6. Γηοβαλούδε Φρήζηο, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς   

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ έξγνπ: 
 

«ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΜΔ ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Ν. ΑΝΣΑ ΣΟΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ» 

 

Κυδικόρ εξόδυν: 61.93.15 
Πποϋπολογιζμόρ 3.000,00 €. 

 

Ραραλήφτηκαν οι φάκελοι  των οικονομικών προςφορών και καταχωρήθηκαν ςτο πρακτικό τησ επιτροπήσ 

ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, άξζξν 330 παξάγξαθνο 3 «Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο λνείηαη ε 

εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε.»  κε πξφζθιεζε δχν 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα (ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΗ ΜΑΣΘΑΙΟ, 

ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ) 

 
απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. 
θαη αλαθνηλώζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
θαηαρσξήζεθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη 
σο εμήο: 
 

1) ΑΜΑΡΑΝΣΗΓΖ ΜΑΣΘΑΗΟ 
Αξ.Πξση.:1944/09-06-2017, ώξα 09:40 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 
(ΣΔΜ) 

ΣΗΜΖ (€)/ΣΔΜ ΓΑΠΑΝΖ 

1 
ΑΠΟΞΖΛΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

(ΥΡΖΖ ΦΤΡΑ 
50 70 3.500,00 

 ΤΝΟΛΟ 3.500,00 

 ΦΠΑ 24% 840,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.340,00€ 
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Fax:2341075582 
 

2) ΚΑΡΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ 
Αξ.Πξση.:1946/29-06-2017, ώξα 09:55 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 
(ΣΔΜ) 

ΣΗΜΖ (€)/ΣΔΜ ΓΑΠΑΝΖ 

1 
ΑΠΟΞΖΛΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

(ΥΡΖΖ ΦΤΡΑ 
50 55 2.750,00 

 ΤΝΟΛΟ 2.750,00 

 ΦΠΑ 24% 660,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.410,00€ 

 
Fax: 2341029295 

 
 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε: «ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ» κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2.750,00 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2017. 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξόλ πξαθηηθό, κε ην νπνίν νινθιεξώλεηαη ην πξώην ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει  

 
Σν ζέκα απνζχξεηαη. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 1o- Απόθαζη 11-171/6-7-2017 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Δπικύπυζη ππακηικού Δ.Γ. ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ». 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αβξακίδε Ηιία, Υεκηθφ Μεραληθφ θαη Γ.Γ. 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ», πνπ έρεη 

σο εμήο : 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 29 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   
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Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από 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 ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε 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 από ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηόρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκόηππν θαη ε πιεξόηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθό κεηξών ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   

1ε   «ΑΓΔΛΦΟΗ ΑΡΑΚΑΚΖ ΑΔΒΜΔ»  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από 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 Σξάπεδα ALPHA BANK, από 
ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΑΘΖΝΧΝ (0106), ΛΔΧΦΟΡΟ ΑΘΖΝΧΝ 103,  κε αξηζκό 
GRZ103878 θαη πνζνύ 540,00€ 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

 
FAX: 2103483310 

 
 
 

2ε   «ΒΗΟΛΗΣΕΖ – ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΔΠΔ»  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από 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 ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & 
ΓΑΝΔΗΧΝ (Γξαθείν Παξ/θώλ Κηιθίο 141) κε αξηζκό 504 θαη πνζνύ 540,00€ 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

 
 
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. 



 

 

35 

 

Ζ Δ.Γ. πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.1, ζεκείν 1 θαη 
δηαπίζησζε όηη θαη νη δύν σο άλσ εηαηξίεο δελ πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο. 
πγθεθξηκέλα ε πξώηε ζπκκεηέρνπζα εηαηξία «ΑΓΔΛΦΟΗ ΑΡΑΚΑΚΖ ΑΔΒΜΔ» δελ πιεξνί ηελ ειάρηζηε 
απόζηαζε ηνπ νρήκαηνο από ην έδαθνο θαη ε δεύηεξε ζπκκεηέρνπζα εηαηξία «ΒΗΟΛΗΣΕΖ – 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΖ ΔΠΔ» δελ αλαθέξεη ην Δζσηεξηθό ζπλνιηθό πιάηνο. 
ύκθσλα κε  ηα αλσηέξσ θαη αθνινπζώληαο ηελ ηππηθή θαηά λόκν δηαδηθαζία ε επηηξνπή δελ πξνρσξεί 
ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
Οη δηαγσληδόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηπρόλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ εληόο 
πέληε εκεξώλ.   

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2017 

 
 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. 

 

 Σελ επαλαδεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηηο αλαγθαίεο δηακνξθψζεηο ησλ ηεπρψλ 
δεκνπξάηεζεο θαη κε λέα απφθαζε Γ..  

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-171/6-7-2017 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 11-172/6-7-2017 
 
Γυπεέρ ηος ςλλόγος Δθελονηών Κιλκίρ ΟΜΝΔ ππορ ηη Γ.Δ.Τ.Α. Κιλκίρ. 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Πξφεδξνηνπ Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θα 
Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Αξρηηέθησλα Μεραληθφ, Γεκνηηθφ χκβνπιν Κηιθίο,ε νπνία έζεζε ππφςε 

ησλ κειψλ ηνπ Γ..ηηοδσξεέοηνπ πιιφγνπ Δζεινληψλ Κηιθίο ΟΜΝΔ πξνο ηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπέρεη σο εμήο: 

Ο χιινγνο Δζεινληψλ Κηιθίο  ΟΜΝΔ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα 

ηνπο πξφζθπγεο κε ηίηιν «Relocation Scheme and Emergency Response», ην νπνίν μεθίλεζε 
λα πινπνηείηαη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2016, παξέρεη ζηέγαζε θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζε 
νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο. 
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Ο ζχιινγνο Δζεινληψλ Κηιθίο ΟΜΝΔ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δσξεά αληηθεηκέλσλ πνπ 
πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή ηνπ κέζσ δσξεψλ θαη ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

άκεζα απφ ηνπο ηδίνπο. 

Απηά είλαη : 

1. Πέληε (5) ηεκάρηα θάδνη απνξξηκκάησλ 400 ιίηξσλ 
2. Πέληε (5) θηβψηηα (κε πεξίπνπ 100 ηεκάρηα ην θαζέλα) αδηάβξνρα (παληειφλη, ζαθάθη) 

3. Γχν (2) θνληέηλεξ 6x3 ρξήζεο γξαθείσλ κε θιηκαηηζκφ. 

Η Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαζψο δελ δηαζέηεη αξθεηνχο ρψξνπο πξνο αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη 
εθφζνλ απηή ε αλάγθε είλαη επηηαθηηθή, ην θνληέηλεξ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ επάξθεηα 

ρψξνπ ηεο Δπηρείξεζεο. 

Σν δεχηεξν θνληέηλεξ ε Γ.Δ.Τ.Α. κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ην παξαρσξήζεη ζην 2ν ΔΠΑΛ Κηιθίο, γηα 
ηε ζεξηλή πεξίνδν, ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ρψξνπ ζηέγαζεο καζεηψλ. 

Σα πέληε (5) ηεκάρηα θάδσλ απνξξηκκάησλ 400 ιίηξσλ θαζψο θαη ηα πέληε (5) θηβψηηα (κε 

πεξίπνπ 100 ηεκάρηα ην θαζέλα) αδηάβξνρα (παληειφλη, ζαθάθη), ε Γ.Δ.Τ.Α.ζα ηα παξαρσξήζεη 
ζηνλ Γήκν Κηιθίο, ζην Σκήκα Καζαξηφηεηαο.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Γέρεηαη ηηο δσξεέο ηνπ ζπιιφγνπ Δζεινληψλ Κηιθίο ΟΜΝΔ. 

 Γέρεηαη ηα πέληε (5) θηβψηηα (κε πεξίπνπ 100 ηεκάρηα ην θαζέλα) αδηάβξνρα (παληειφλη, 
ζαθάθη) 

 Γέρεηαη ηα δχν (2) θνληέηλεξ 6x3 ρξήζεο γξαθείσλ κε θιηκαηηζκφ. 

 Σν δεχηεξν θνληέηλεξ ε Γ.Δ.Τ.Α. ζα ην παξαρσξήζεη ζην 2ν ΔΠΑΛ Κηιθίο, ιφγσ 
αθαηαιιειφηεηαο ρψξνπ ζηέγαζεο καζεηψλ. 

 Σα πέληε (5) ηεκάρηα θάδσλ απνξξηκκάησλ 400 ιίηξσλ θαζψο θαη ηα πέληε (5) θηβψηηα (κε 
πεξίπνπ 100 ηεκάρηα ην θαζέλα) αδηάβξνρα (παληειφλη, ζαθάθη), ε Γ.Δ.Τ.Α.ζα ηα 
παξαρσξήζεη ζηνλ Γήκν Κηιθίο, ζην Σκήκα Καζαξηφηεηαο. 

 Να απνζηαιεί ζηνλ σο άλσ ζχιινγν επραξηζηήξηα επηζηνιή. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-172/6-7-2017 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 

ΘΔΜΑ 3o- Απόθαζη11-173/6-7-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Δπικύπυζη ππακηικού  Δ.Γ. ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2017»  
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Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. 
Απνζηνιίδε Νηθφιαν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 

2017», πνπ έρεη σο εμήο : 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 25Μαΐνπ2017 θαη ώξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

10. Κσρηαδίδε Μηταήι, ΠΕ Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπήςκε 
αλαπιερώηρηα ηελ Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρα ΔΕ Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ 
Κηιθίς 

11. Τρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρα, ΔΕ Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, κε 
αλαπιερωηή ηολ Ξαθοσζηόποσιο Γεώργηο ΔΕ Υδρολοκέα ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

12. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, ΠΕ Οηθολοκοιογο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωηή ηολ Αβρακίδε 
Ηιία Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΕΣΟΤ 2017» 
Προϋπολογισμού 36.307,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηόρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκόηππν θαη ε πιεξόηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθό κεηξών ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1ε   «ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ – Α.ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:112902808000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκό 1487/23-05-2017 θαη ώξα: 09:35 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (Ζ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ θαηεγνξία  ηνπ  ΚΑΣΗΟΝΗΚΟΤ 

ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ θαη ηνπ ΥΛΧΡΗΟΤΥΟΤ ΠΟΛΤΑΡΓΗΛΗΟΤ) 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 
 Δγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (Καη/κα Πεηξαηώο Α’190) κε αξηζκό 190/705665-6, 

πνζνύ 726,14€ 

 Πηζηνπνηεηηθό Δθπξνζώπεζεο από ην Σκήκα Μεηξώνπ/Τπεξεζία ΓΔΜΖ ηνπ Βηνηερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηώο κε αξηζκό πξση.:321473.454583/18-01-2017 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθόαπό ην Σκήκα Μεηξώνπ/Τπεξεζία ΓΔΜΖ ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
Πεηξαηώο κε αξηζκό πξση.:375634.531987/24-04-2017 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε αξ.πξ.:37481/201 

 Αλαθνίλσζε θαηαρώξεζεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών κε αξ.πξ.:5246/16-12-2015 

 Δπαλάιεςε Πξάμεο Σξνπνπνίεζεο θαη Κσδηθνπνίεζεο Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο κε αξηζκό 
8931/07-12-2015 

 Κιεηζηόο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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Fax: 2105571712 
 

2ε   «FERI TRI Α.Β.Δ.Δ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:38288205000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκό 1508/24-05-2017 θαη ώξα: 09:15 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (Ζ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ θαηεγνξία ηνπ ΥΛΧΡΗΟΤΥΟΤ 

ΠΟΛΤΑΡΓΗΛΗΟΤ) 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 
 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & ΓΑΝΔΗΧΝ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) 

κε αξηζκό 205702, πνζνύ 726,14€ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηεο Παπιίδνπ Αλαζηαζίαο λόκηκεο εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο όηη ε πξνζθνξά 
ηζρύεη γηα δηάζηεκα έμη κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό από ην Σκήκα Μεηξώνπ/Τπεξεζία ΓΔΜΖ ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:341804.483589/17-02-2017 

 Αλάθιεζε θαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ αλώλπκεο εηαηξίαο ζην ΓΔΜΖ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ & 
Σνπξηζκνύ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Θεο/λίθεο κε αξ.πξ.:2843/14-03-2013 

 Πηζηνπνηεηηθό Ηζρύνπζαο Δθπξνζώπεζεο από ην Σκήκα Μεηξώνπ/Τπεξεζία ΓΔΜΖ ηνπ Βηνηερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:237376.336410/21-07-2016 

 Αλαθνίλσζε θαηαρώξεζεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών κε αξ.πξ.:2964/19-07-2016 

 Πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο από ην Σκήκα Μεηξώνπ/Τπεξεζία ΓΔΜΖ ηνπ Βηνηερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:372245.527026/18-04-2017 

 ΦΔΚ κε αξ.θύιινπ:2626/27-10-1987 

 Νέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο κε αξηζκό ΜΑΔ:15890/62/Β/87/0162 

 Πξάμε Πξνέγθξηζεο γηα ηελ ζύζηαζε/ηξνπνπνίεζε/ιύζε ηεο εηαηξείαο από ην Βηνηερληθό 
Δπηκειεηήξην Θεο/λίθεο κε αξ.πξ.:5614/21-10-2014 

 Κιεηζηόο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

 
Fax: 2310797488 

 

3ε   «ΓΗΟΡΜΑΝΖ Β. Δ.Π.Δ.» 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:058358204000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκό 1525/25-05-2017 θαη ώξα: 09:00 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: (Ζ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ θαηεγνξία ηνπ ΥΛΧΡΗΟΤΥΟΤ 

ΠΟΛΤΑΡΓΗΛΗΟΤ) 

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

 Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (Καη/κα Ησλίαο Θεζ/λίθεο 2218) 
κε αξηζκό 917ILG1737082, πνζνύ 349,17€ 

 Αλαθνίλσζε θαηαρώξεζεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών κε αξ.πξ.:1122/24-01-2017 

 ΦΔΚ κε αξ.θύιινπ 9091/03-10-2000 

 Σξνπνπνίεζε όξνπ εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη θσδηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ κε 
αξηζκό 19436/19-01-2017 

 Κιεηζηόο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
Fax: 2310783856 

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπόηε όιεο νη εηαηξίεο 

γίλνληαη δεθηέο ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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Έπεηηα ε Δ.Γ. πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη δηαπίζησζε όηη 

πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλώζεθαλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο. Οη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαηαρσξήζεθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε πίλαθα ν 

νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 

1) «ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ – Α.ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ» 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜH ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 
Υισξηνύρν πνιπαξγίιην 

(PAC) 
1.1 kg 52.900 0,24 12.696,00€ 

2 
Kαηηνληθόο 

πνιπειεθηξνιύηεο 
1.2 kg 7.540 2,00 15.080,00 € 

2) «FERI TRI Α.Β.Δ.Δ» 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜH ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 
Υισξηνύρν πνιπαξγίιην 

(PAC) 
1.1 kg 52.900 0,258 13.648,20€ 

3) «ΓΗΟΡΜΑΝΖ Β. Δ.Π.Δ.» 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜH ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 
Υισξηνύρν πνιπαξγίιην 

(PAC) 
1.1 kg 52.900 0,238 12.590,20€ 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλώληαο από ηνλ πξώην κεηνδόηε θαη αθνινπζώληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαοέιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκό (ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ηεο παξνύζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνύζαο, κε βάζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνύζαο. Σέινο 
έιεγμε ην παξαδεθηό ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη όιεο νη εηαηξίεο ηεξνύλ ηηο ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκό. 

Γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ΚΑΣΗΟΝΗΚΟΤ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ, πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ε 
εηαηξία  «ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ – Α.ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 15.080,00  € (πιένλ 
ΦΠΑ). 

Γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ΥΛΧΡΗΟΤΥΟΤ ΠΟΛΤΑΡΓΗΛΗΟΤ, πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ε 
εηαηξία «ΓΗΟΡΜΑΝΖ Β. Δ.Π.Δ.» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 12.590,20€ (πιένλ ΦΠΑ). 

 
Οη δηαγσληδόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηπρόλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ εληόο 
πέληε εκεξώλ. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2017 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2017». 
 

 Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν : «Δπηζθεπή 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 
2017», πξνυπνινγηζκνχ 36.307,00€ ρσξίο ΦΠΑ,/ 25.05.01 (ΥΗΜΙΚΑ Δ.Δ.Λ. & ΤΛΙΚΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ) γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ θαηηνληθνχ πνιπειεθηξνιχηε 
ζηελεηαηξία «ΛΟΤΜΠΡΙΚΟ – Α.ΣΑΚΑΛΗ ΔΠΔ», κε Α.Φ.Μ. : 095602868, Γ.Ο.Τ. : 

Διεπζίλαο,  Γηεχζπλζε : 10νρικ Διεπζίλαο - Γεξβελνρσξίνπ, Σ.Κ. 1908,  κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 15.080,00 €(πιένλ ΦΡΑ) θαη γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ρισξηνχρνπ 

πνιπαξγπιίνπ ζηελ εηαηξία «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Δ.Π.Δ.» κε Α.Φ.Μ. : 099436607, Γ.Ο.Τ. : 
Ισλίαο,  Γηεχζπλζε : 9ν ρικ Θεζζαινλίθεο - Κηιθίο, Σ.Κ. 57008,κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 12.590,20 (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 Οη παξαπάλσ πξνζθνξέο θξίλνληαη ζπκθέξνπζεο, θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ Κ.Α. 25.05.01 (ΥΗΜΙΚΑ Δ.Δ.Λ. & ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ), ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-173/6-7-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ  11-174/6-7-2017 
 
 
Αιηήμαηα Γημοηών.  
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ αίηεζε ηνπ κε Αξ. Πξση. : 137/24-01-2017 
θ. Αζεκαθίδε Νηθνιάνπ, γηα έθπησζε ηνπ πνζνχ ησλ 121,00 € ιφγσ δηαξξνήο ε νπνία δελ 
έγηλε αληηιεπηή ιφγσ θαθνθαηξίαο θαη παγεηνχ. 
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Μεηά απφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πδξνλνκέα ηεο Δπηρείξεζεο δηαπηζηψζεθε φηη δελ 
ππάξρεη δηαξξνή ζην πδξφκεηξν θαη φηη ε ελ ιφγσ θαηαλάισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπο 
ζεξηλνχο κήλεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ 17-06-2017 έσο 12-10-2017 θαη νπδεκία ζρέζε έρεη 
κε ηελ θαθνθαηξία πνπ ν ίδηνο επηθαιείηαη. 
 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ηνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 137/24-01-2017 Αζεκαθίδε Νηθνιάνπ 

γηα έθπησζε ηνπ πνζνχ ησλ 121,00 €.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 1593/02-06-2016 αίηεζε 
ηνπ  θ. αρπάδε Νηθνιάνπ, ηελ κε Αξ. Πξση. : 1631/06-06-2016 αίηεζε ηνπ Γθαζδάξε 

Γεσξγίνπ θαη ηελ αίηεζε ηνπ Γεκεξηδή Υαξαιάκπνπ, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ 
δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 

Μεηά απφ έιεγρν ηεο Γ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έγγξαθψλ πνπ νη αλσηέξσ 

πξνζθφκηζαλ ζηελ ππεξεζία, γηα έληαμε ηνπο ζην κεησκέλν Σηκνιφγην, δηαπηζηψζεθε φηη θαλείο 
εθ ησλ αλσηέξσ δελ δηθαηνχηαη λα εληαρζεί ζην κεησκέλν Σηκνιφγην ιφγσ εηζνδήκαηνο. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Απνξξίπηεη ηελ κε Αξ. Πξση. : 1593/02-06-2016 αίηεζε ηνπ  θ. ρπάδε Νηθνιάνπ, ηελ κε 

Αξ. Πξση. : 1631/06-06-2016 αίηεζε ηνπ Γθαζδάξε Γεσξγίνπ θαη ηελ αίηεζε ηνπ 

Γεκεξηδή Υαξαιάκπνπ, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ  ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 1192/05-05-2016 αίηεζε 
ηνπ Μνπξαηίδε Ισάλλε, ηελ κε Αξ. Πξση. : 1719/10-06-2016 αίηεζε ηνπ Φνπηδηηδή Αλησλίνπ, 

ηελ κε Αξ. Πξση. : 22612/25-07-2016 αίηεζε ηεο Θστδνπ Κπξηαθνχιαο, ηελ κε Αξ. Πξση. : 
2516/2115-08-2016 αίηεζε ηνπ Κπξηαδίδε Δκκαλνπήι, ηελ κε Αξ. Πξση. : 2637/26-08-2016 
αίηεζε ηεο Πέθνβα Διβίξαο θαη ηελ κε Αξ. Πξση. : 1924/29-06-2016 αίηεζε ηεο Παπιίδνπ 

Διέλεο, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο. 
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Μεηά απφ έιεγρν ηεο Γ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έγγξαθψλ πνπ νη αλσηέξσ 
πξνζθφκηζαλ ζηελ ππεξεζία, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηνπο   αλσηέξσ νη νπνίνη είλαη εληαγκέλνη 

ζην κεησκέλν Σηκνιφγην λα γίλεη αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα ην 
ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπο.  

Να πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε δηαθαλνληζκφ θαη ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ αλαδξνκηθά. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

Γέρεηαη ηελ κε Αξ. Πξση. : 1192/05-05-2016 αίηεζε ηνπ Μνπξαηίδε Ισάλλε, ηελ κε Αξ. 
Πξση. : 1719/10-06-2016 αίηεζε ηνπ Φνπηδηηδή Αλησλίνπ, ηελ κε Αξ. Πξση. : 22612/25-07-

2016 αίηεζε ηεο Θστδνπ Κπξηαθνχιαο, ηελ κε Αξ. Πξση. : 2516/2115-08-2016 αίηεζε ηνπ 
Κπξηαδίδε Δκκαλνπήι, ηελ κε Αξ. Πξση. : 2637/26-08-2016 αίηεζε ηεο Πέθνβα Διβίξαο θαη 
ηελ κε Αξ. Πξση. : 1924/29-06-2016 αίηεζε ηεο Παπιίδνπ Διέλεο, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ κε 

αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπο θαη ηνλ 
δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 432/20-02-2017 αίηεζε ηνπ 
Γεκεηξίνπ Ισάλλε, ηελ κε Αξ. Πξση. : 989/11-04-2017 αίηεζε ηνπ Μηραειίδε Κσλζηαληίλνπ, 

ηελ κε Αξ. Πξση. : 986/11-04-2017 αίηεζε ηνπ Ακνηξίδε Κσλζηαληίλνπ, ηελ κε Αξ. Πξση. : 
984/11-04-2017 αίηεζε ηνπ Αβξακίδε ηέξγηνπ, ηελ κε Αξ. Πξση. : 578/06-03-2017 αίηεζε 
ηνπ Βαζηιεηάδε Ισάλλε, ηελ κε Αξ. Πξση. : 962/10-04-2017 αίηεζε ηεο Μπξηαλίδνπ Δξκηφλεο, 

ηελ κε Αξ. Πξση. : 9542/10-04-2017 αίηεζε ηεο Αζιαλίδνπ Θενλχκθεο, ηελ κε Αξ. Πξση. : 
148/25-01-2017 αίηεζε ηεο Παπαδνπνχινπ Διηζάβεη, ηελ κε Αξ. Πξση. : 111/20-01-2017 

αίηεζε ηεο άξπεο Βαζηιείαο θαη ηελ κε Αξ. Πξση. : 3633/21-11-2016 αίηεζε ηνπ Ισαλλίδε 
Θενδψξνπ γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ θξπθήο δηαξξνήο ε νπνία δελ έγηλε 
αληηιεπηή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε εληφπηζε ηεο εγθαίξσο. 

Μεηά απφ ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πδξνλνκείο ηεο Δπηρείξεζεο, νη 

δηαξξνέο  εληνπίζηεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηψλ. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
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 Να ρξεσζεί ν κέζνο φξνο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, 
αξθεί ε έθπησζε λα κελ μεπεξλάεη ην 70% ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 243/03-02-2017 αίηεζε ηνπ 
Αξακπαηδή σηεξίνπ γηα ηάπσκα ηεο παξνρήο θαη δηαγξαθή ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο πνζνχ 

137,00 € ιφγσ ηνπ φηη νη νηθία είλαη αθαηνίθεηε απφ ην 2011 θαη ην αλσηέξσ πνζφ πξνθχπηεη 
απφ ηα πάγηα, ελψ δελ ππάξρεη θακία θαηαλάισζε. 

Μεηά απφ έιεγρν πδξνκέηξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πδξνλνκέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 

δηαπηζηψζεθε φηη απφ ηηο 26-09-2011 έσο θαη ηηο 15-05-2017 δελ ππήξμε θακία κεηαβνιή ζηηο 
ελδείμεηο. Πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην ηάπσκα ηεο παξνρήο.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε δηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ ησλ 137,00 

€ ηνπ ελ ιφγσ θαηαλαισηή. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαγξαθή ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ ησλ 137,00 € ηνπ 
ελ ιφγσ θαηαλαισηή. 

 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 1170/04-05-2016 αίηεζε 
ηνπ Σεθηνλίδε Νηθνιάνπ γηα έθπησζε ινγαξηαζκνχ θαη επλντθφηεξν δηαθαλνληζκφ. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

Να γίλεη δηαγξαθή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ θαζψο θαη ηάπσκα ηεο παξνρήο ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ 
αλσηέξσ θαηαλαισηή. 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-174/6-7-2017 
 

 
 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Η παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 
 

6 Ινπιίνπ 2017 


