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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

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

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  9/2017 

Ρεο κε αξηζκό 09/2017 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 30 Καΐνπ 2017 θαη 
ώξα: 12:00 π.κ., εκέξα Ρξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα απφ 

ηελ κε αξηζκφ   1513/24-05-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ 
έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 

«πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

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

παξφληα έμη (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

4) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

6) Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-125/30-5-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΖΙΔΘΡΟΑΛΡΙΗΑΠ ΡΞΝ ΚΝΛΝΚΞΙΝΘ  ΞΗΔΠΡΗΘΝ 

ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΓ. ΣΑΟΑΙΑΚΞΝ» πξνϋπνινγηζκνύ : 235,06 € πιένλ 
Φ.Ξ.Α. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΟΩΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. αλνίγκαηνο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΖΙΔΘΡΟΑΛΡΙΗΑΠ 

ΡΞΝ ΚΝΛΝΚΞΙΝΘ  ΞΗΔΠΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΓ. ΣΑΟΑΙΑΚΞΝ» 
πνπ έρεη σο εμήο : 

mailto:info@deyak.gr
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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΖΛΔΚΣΡΑΝΣΛΗΑ ΣΤΠΟΤ 
ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ  ΠΗΔΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ  ΟΗΚΗΜΟΤ ΑΓ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο  ηελ ΠΫκπηε 13 Απξηιένπ  2017 θαη ψξα 13:00   ζπλεδξέαζε 

ε επηηξνπά δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκάζεηα   ειεθηξαληιέαο ηχπνπ κνλνκπιφθ πηεζηηθνχ 

ζπγθξνηάκαηνο νηθηζκνχ Αγ. ΥαξαιΪκπνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Κπξηαδέδε ΜηρΪιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν  ΓΔΤΑ Κηιθέο   

 Σξηαληαθπιιέδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππΪιιειν ΓΔΤΑ Κηιθέο   

 Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγν   ΓΔΤΑ Κηιθέο 
 
 

Ζ επηηξνπά παξΫιαβε ηνπο ζθξαγηζκΫλνπο  θαθΫινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

ηνπο αξέζκεζε κε βΪζε ηε ζεηξΪ πνπ ππνβιάζεθαλ θαη ζπλΫηαμε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα πξνζθνξψλ. 

Α/Α Δηαηξεέα Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS ΔΠΔ 979/10-4-2017 

2 ΡΟΣΔΥ Α.Δ. 990/11-4-2017 

 

ηελ ζπλΫρεηα απνζθξΪγηζε ηνπο θαθΫινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπλΫηαμε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα 

Α/Α Δηαηξεέα Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 

Ϊλεπ ΦΠΑ 24% 

1 
ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS ΔΠΔ 
 
ΜΪξθα αληιέαο Pedrollo, type 
2CP25/16B, 2 HP 
 

235,06 

2 
ΡΟΣΔΥ Α.Δ. 
 
ΜΪξθα αληιέαο Pedrollo, type 
2CP25/16B, 2 HP 

249,00 

 

Ζ επηρεέξεζε ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS ΔΠΔ  πξνζΫθεξε ηελ ρακειφηεξε  ηηκά θαη πξνηεέλεηε σο πξνζσξηλφο 

κεηνδφηεο ηεο πξνκάζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΖΛΔΚΣΡΑΝΣΛΗΑ ΣΤΠΟΤ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ  ΠΗΔΣΗΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ  ΟΗΚΗΜΟΤ ΑΓ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ».  

 
 

πληΪρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξΪθεηαη φπσο αθνινπζεέ. 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  
ΖΙΔΘΡΟΑΛΡΙΗΑΠ ΡΞΝ ΚΝΛΝΚΞΙΝΘ  ΞΗΔΠΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΝΗΘΗΠΚΝ 
ΑΓ. ΣΑΟΑΙΑΚΞΝ». 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 
ζηελ επηρείξεζε: «ΚΞΑΕΑΘΑ PLUS Κ.Δ.Ξ.Δ», κε ΑΦΚ: 998001668, έδξα: ΓΗΑΛΛΗΡΠΩΛ 43 

θαη ΓΝ : Α΄ Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 235,06 € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 12.06 (ΙΝΗΞΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 

πίζησζε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-125/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-126/30-5-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΝ ΓΝΣΔΗΩΛ ΓΗΑΠΡΝΙΖΠΓΗΑ ΡΘ ΛΔΝ ΑΓΗΝΛΔΟΗΝ». 

πξνϋπνινγηζκνύ: 720,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκαηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ Ζιία 

Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ, ΓΓ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνπξαθηηθφ 
ηεο Δ.Γ.αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΝ 

ΓΝΣΔΗΩΛ ΓΗΑΠΡΝΙΖΠΓΗΑ ΡΘ ΛΔΝ ΑΓΗΝΛΔΟΗΝ»πνπέρεη σο εμήο : 

 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΓΤΟ ΦΟΡΖΣΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ 
ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΓΟΥΔΗΩΝ ΓΗΑΣΟΛΖ 

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο  ηελ Παξαζθεπά 5 Μαένπ  2017 θαη ψξα 13:00   ζπλεδξέαζε 

ε επηηξνπά δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκάζεηα   δπν θνξεηψλ αληιηψλ ιπκΪησλ» θαη γηα ηελ 

«Πξνκάζεηα δπν δνρεέσλ δηαζηνιάο», απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Κπξηαδέδε ΜηρΪιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν  ΓΔΤΑ Κηιθέο   

 Σξηαληαθπιιέδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππΪιιειν ΓΔΤΑ Κηιθέο   
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 Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγν   ΓΔΤΑ Κηιθέο 
 
 

Ζ επηηξνπά παξΫιαβε ηνπο ζθξαγηζκΫλνπο  θαθΫινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

ηνπο αξέζκεζε κε βΪζε ηε ζεηξΪ πνπ ππνβιάζεθαλ θαη ζπλΫηαμε ηνπο παξαθΪησ πέλαθεο πξνζθνξψλ. 

Γηα ηελ πξνκάζεηα δχν θνξεηψλ αληιηψλ ιπκΪησλ ππνβιάζεθαλ νη παξαθΪησ πξνζθνξΫο: 

Α/Α Δηαηξεέα Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS ΔΠΔ 1172/28-4-2017 

2 ΡΟΣΔΞ  Α.Δ.Β.Σ.Δ. 1171/28-4-2017 

 

ηελ ζπλΫρεηα απνζθξΪγηζε ηνπο θαθΫινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκάζεηα ησλδχν  θνξεηψλ 

αληιηψλ ιπκΪησλ θαη ζπλΫηαμε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα 

Α/Α Δηαηξεέα Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 

Ϊλεπ ΦΠΑ 24% 

1 
ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS ΔΠΔ 
 
ΜΪξθα αληιέαο Pedrollo,  
typeVXm 10-35N 
 

312,80 

2 
ΡΟΣΔΥΑ.Δ. 
 
ΜΪξθααληιέαο Pedrollo, 
 type VXm 10-35 

320,00 

 

Ζ επηρεέξεζε ΜΠΑΕΑΚΑ PLUSΔΠΔ  πξνζΫθεξε ηελ ρακειφηεξε  ηηκά θαη πξνηεέλεηε σο πξνζσξηλφο 

κεηνδφηεο ηεο πξνκάζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΓΤΟ ΦΟΡΖΣΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ».  

 

Γηα ηελ πξνκάζεηα δχν δνρεέσλ δηαζηνιάο 500 ιέηξσλ ππνβιάζεθαλ νη παξαθΪησ πξνζθνξΫο: 

Α/Α Δηαηξεέα Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS ΔΠΔ 1172/28-4-2017 

2 ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ Η. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 1197/2-5-2017 

 

ηελ ζπλΫρεηα απνζθξΪγηζε ηνπο θαθΫινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκάζεηα ησλδχν  δνρεέσλ 

δηαζηνιάο 500 ιέηξσλ θαη ζπλΫηαμε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα 

Α/Α Δηαηξεέα Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 
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Ϊλεπ ΦΠΑ 24% 

1 
ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS ΔΠΔ 
 
ΜΪξθαδνρεένπZILMET,  
typeULTRA PRO 500V 
 

720,00 

2 
ΡΟΣΔΥΑ.Δ. 
 
ΜΪξθαδνρεένπAQUAPRESS 
type 500L, ΚΑΘΔΣΟ, ΓΗΑ ΠΟΗΜΟ 
ΝΔΡΟ 

770,00 

 

Ζ επηρεέξεζε ΜΠΑΕΑΚΑ PLUSΔΠΔ  πξνζΫθεξε ηελ ρακειφηεξε  ηηκά θαη πξνηεέλεηε σο πξνζσξηλφο 

κεηνδφηεο ηεο πξνκάζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΓΤΟ ΓΟΥΔΗΧΝ ΓΗΑΣΟΛΖ 500 ΛΗΣΡΧΝ».  

 

πληΪρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξΪθεηαη φπσο αθνινπζεέ. 

 

Πξνηεέλεηαη λα γέλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ζηνλ κεηνδφηε. 

 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΝ ΓΝΣΔΗΩΛ 
ΓΗΑΠΡΝΙΖΠΓΗΑ ΡΘ ΛΔΝ ΑΓΗΝΛΔΟΗΝ». 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 
ζηελ επηρείξεζε: «ΚΞΑΕΑΘΑS PLUS Κ.Δ.Ξ.Δ», κε ΑΦΚ: 998001668, έδξα: ΓΗΑΛΛΗΡΠΩΛ 

43θαη ΓΝ : Α΄ Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 720,00 € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 12.06 (ΙΝΗΞΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ)ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-126/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-127/30-05-2017. 
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Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΝ». πξνϋπνινγηζκνύ: 2350,00€ πιένλ 

Φ.Ξ.Α. 

 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο πξνκήζεηαο 
κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ 
ΔΙΙΖΛΗΘΝ», ζχκθσλα ,ε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 
 

ΚΟΠΟ 
 

Ζ πξνκάζεηα αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πέλαθα (ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ) ζηα θέιηξα 

Διιεληθνχ. ΜεηΪ απφ ππεξηΪζεηο ιφγσ θεξαπλψλ ν ειεθηξηθφο πέλαθαο  θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζηάο ηνπ θέιηξνπ TF5 Ϋρνπλ 

θαεέ θαη απαηηεέηαη αληηθαηΪζηαζε. Δπεηδά ζηα θέιηξα απνζηδάξσζεο Διιεληθνχ, Ϋρνπλ γέλεη κεηαηξνπΫο ζηηο αληιέεο θαη ζηηο 

θαισδηψζεηο κεηΪ απφ 13 ρξφληα ιεηηνπξγέαο πξνηεέλεηε ε θαηαζθεπά θαηλνχξγηνπ ειεθηξηθνχ πέλαθα (ηζρχνο θαη 

απηνκαηηζκνχ)  θαη ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ πξνγξακκαηηζηά  TF5, κΪξθαο EUROWATER πξνΫιεπζεο  Γαλέαο.  

Ζ πξνκάζεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηά TF5  δελ αθνξΪ ηελ ελ ιφγσ δαπΪλε θαη ν αλΪδνρνο ησλ εξγαζηψλ ζα ηνλ παξαιΪβεη απφ 

ηελ απνζάθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 

ΜεηΪ απφ Ϋξεπλα αγνξΪο ζπληΪρζεθε ν παξαθΪησ πξνυπνινγηζκφο.  

 

Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΚΩΓΗΚΟ 
CPV 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

1 Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε Ζιεθηξηθνχ 
πέλαθα  ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ γηα ην 
θέιηξν  απνζηδάξσζεο Διιεληθνχ, 
θαηΪιιεινο γηα ηα παξαθΪησ 
κεραλάκαηα : 

1. Μηα αληιέα ηξνθνδνζέαο 7,5 
KW (ππνβξχρηα) 

2. Μηα αληιέα αληέζηξνθεο 
πιχζεο 11 KW (monoblock) 

3. Έλα θπζεηάξα αληέζηξνθεο 
πιχζεο 4 KW 

Δπέζεο ζα πεξηιακβΪλεη ην θχθισκα 
απηνκαηηζκνχ γηα λα αλνηγνθιεέλεη ηηο 
βαιβέδεο αΫξα, ηηο αξηζκεκΫλεο θιΫκεο  
θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξνινγηθφ 
ζρΫδην. (Γηα ηηο αληιέεο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ νκαινέ εθθηλεηΫο) 

 

31211100-9 ηεκ 1 2000,00 2000,00 
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13 Δξγαζέα απνμάισζεο παιηνχ 
πξνγξακκαηηζηά θέιηξνπ TF5 θαη 
ηνπνζΫηεζε θαηλνχξγηνπ 
πξνγξακκαηηζηά, δηαζχλδεζε κε ηνλ 
ειεθηξηθφ πέλαθα ηζρχνο θαη 
παξακεηξνπνέεζε Ϋηνηκνο ζε πιάξε 
ιεηηνπξγέα 

45315600-4 ηεκ 1 350,00 350,00 

     ύλνιν: 2350,00 

     ΦΠΑ 24% : 564,00 

     Άζξνηζκα: 2914,00 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκάζεηαο θαη ηνπνζΫηεζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ  2350,00  € πιΫνλ Φ.Π.Α. 

24%. 

 ρεηηθφ CPV 31211100-9, 45315600-4. 

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ. 

 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΝ», », κε πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.350,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα 
βαξχλεη ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ 

ΦΗΙΡΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΝ» πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο (Δπηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-127/30-05-2017  

 

Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο: 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 

Παξαθαιψ φπσο καο απνζηεέιεηε ζπκπιεξσκΫλν ην  Ϋληππν νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο.   Ζ 
πξνζθνξΪ ζα βξέζθεηαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν θαη ζα θαηαηεζεέ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 9 

Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 13:00κκ ζην πξωηόθνιιν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Ο θΪθεινο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζα εέλαη ζθξαγηζκΫλνο θαη ζα αλαγξΪθεη εμσηεξηθΪ ηα 
ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηέηιν  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ» 

 

Σν Ϊλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 12:45. Όζνη επηζπκνχλ 

κπνξνχλ λα εέλαη παξφληεο. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Γηα ην ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ:  

Αξκφδηνο γηα δηεπθξηλάζεηο θαη πιεξνθνξέεο εέλαη ν θ. Κνξθνηέδεο Κσλζηαληέλνο, Ζιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο ΠΔ.  
ΣειΫθσλν επηθνηλσλέαο: 23410 29330 (ηειεθσληθφ θΫληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο).  
Ώξεο επηθνηλσλέαο 8:00 – 14:30 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ» 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΚΩΓΗΚΟ 
CPV 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

1 Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε Ζιεθηξηθνχ πέλαθα 
ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ γηα ην θέιηξν  
απνζηδάξσζεο Διιεληθνχ, θαηΪιιεινο γηα ηα 
παξαθΪησ κεραλάκαηα : 

1. Μηα αληιέα ηξνθνδνζέαο 7,5 KW 
(ππνβξχρηα) 

2. Μηα αληιέα αληέζηξνθεο πιχζεο 11 KW 
(monoblock) 

3. Έλα θπζεηάξα αληέζηξνθεο πιχζεο 4 
KW 

Δπέζεο ζα πεξηιακβΪλεη ην θχθισκα 
απηνκαηηζκνχ γηα λα αλνηγνθιεέλεη ηηο βαιβέδεο 
αΫξα, ηηο αξηζκεκΫλεο θιΫκεο  θαη ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ ειεθηξνινγηθφ ζρΫδην. (Γηα ηηο αληιέεο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ νκαινέ εθθηλεηΫο) 

 

31211100-
9 

ηεκ 1 2000,00 2000,00 

13 Δξγαζέα απνμάισζεο παιηνχ πξνγξακκαηηζηά 
θέιηξνπ TF5 θαη ηνπνζΫηεζε θαηλνχξγηνπ 
πξνγξακκαηηζηά, δηαζχλδεζε κε ηνλ ειεθηξηθφ 
πέλαθα ηζρχνο θαη παξακεηξνπνέεζε Ϋηνηκνο ζε 
πιάξε ιεηηνπξγέα 

45315600-
4 

ηεκ 1 350,00 350,00 

     ύλνιν: 2350,00 

     ΦΠΑ 24% 
: 

564,00 

     Άζξνηζκα
: 

2914,00 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ : 

Λφγσ ηνπ επεέγνληνο ραξαθηάξα ηνπ Ϋξγνπ, ζα αλαγξαθεέ ππνρξεσηηθΪ ν ρξφλνο παξΪδνζεο 
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Ζ κε αλαγξαθά ηνπ ρξφλνπ παξΪδνζεο εέλαη ιφγνο απνθιεηζκνχ. 

 

ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-128/30-5-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΠΡΖΛ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Θ. 
ΑΞΝΠΡΝΙΝΗ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΘΝΞΗΑ) πξνϋπνινγηζκνύ: 1823,90€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. αλνίγκαηνο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΠΡΖΛ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Θ. ΑΞΝΠΡΝΙΝΗ (ΞΔΟΗΝΣΖ 

ΠΘΝΞΗΑ)» πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ  ΣΖΝ ΓΔΧΣΡΖΖ Κ. 

ΑΠΟΣΟΛΟΗ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΠΗΑ) 
 
 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο  ηελ ΓεπηΫξα, 15 Μαΐνπ 2017 θαη ψξα 12:15   
ζπλεδξέαζε ε επηηξνπά δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ 

ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ  ΣΖΝ ΓΔΧΣΡΖΖ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟΗ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΠΗΑ), 
απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 

 Κπξηαδέδε ΜηρΪιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν  ΓΔΤΑ Κηιθέο   

 Σξηαληαθπιιέδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππΪιιειν ΓΔΤΑ Κηιθέο   

 Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγν   ΓΔΤΑ Κηιθέο 
 
 

Ζ επηηξνπά παξΫιαβε ηνπο ζθξαγηζκΫλνπο  θαθΫινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν ηνπο 

αξέζκεζε κε βΪζε ηε ζεηξΪ πνπ ππνβιάζεθαλ θαη ζπλΫηαμε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα πξνζθνξψλ. 

Α/Α Δηαηξεέα Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΒΔΔ 1377/15-5-2017 

 

ηελ ζπλΫρεηα απνζθξΪγηζε ηνπο θαθΫινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπλΫηαμε ηνλ παξαθΪησ πέλαθα 

Α/Α Δηαηξεέα Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ Ϊλεπ ΦΠΑ 24% 

1 
Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΒΔΔ  
Τπνβξχρηα αληιέα 6’’ απφ αλνμεέδσηε 
ιακαξέλα παξνράο q = 36θκ/ψξα 
καλνκεηξηθνχ Ζ=87κΫηξα, ΜΪξθα αληιέαο 
ΤΗLDIZSU, 
Tχπνο αληιέαο: YSP SS6030/16  
Με θηλεηάξα 6’’, 25 ΖΡ,  
Με ζσιάλα δηαηνκάο 3’’ 
πκπεξηιακβΪλεηαη εξγαζέα εμαγσγάο - 
ηνπνζΫηεζεο 

1823,00 

 

Ζ επηρεέξεζε Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΒΔΔ πξνζΫθεξε ηελ ρακειφηεξε  ηηκά θαη πξνηεέλεηαη σο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο 

ηεο πξνκάζεηαο: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ  ΣΖΝ ΓΔΧΣΡΖΖ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟΗ (ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΚΟΠΗΑ),  

 

πληΪρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξΪθεηαη φπσο αθνινπζεέ. 
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Πξνηεέλεηαη λα γέλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ζηνλ κεηνδφηε. 

 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΠΡΖΛ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Θ. ΑΞΝΠΡΝΙΝΗ (ΞΔΟΗΝΣΖ 

ΠΘΝΞΗΑ)». 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζηελ επηρείξεζε: «Β. ΙΗΑΟΝΚΚΑΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ.», κε ΑΦΚ: 094123663, έδξα: 12Ν ρικ 
Θεζζαινλίθεο –Δδέζζεο θαη ΓΝ : Γ΄ Ξαηξψλ,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
1823,00 € (πιένλ ΦΞΑ). 

 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ 

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

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-128/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-129/30-5-2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ 
ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ»  
 

 
Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ ,Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 

πξντζηάκελν ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ».  

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  



 

 

12 

 

  
 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη επεηδή δελ δφζεθε εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη δελ αλαξηήζεθαλ 
ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη ζηε δηαχγεηα ην πξσηνγελέο αίηεκα θαη ε έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-129/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 6Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 8-130/30-5-2017. 

 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο δηαγωληζκνύ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΩΙΖΛΩΛ 

ΓΟΔΠΖΠ – ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ» 
 
 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ ,Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 
πξντζηάκελν ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΩΙΖΛΩΛ ΓΟΔΠΖΠ – ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ». 

 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

  
 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.Π. 
 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-130/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 7Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-131/30-5-2017. 

Έγθξηζε 1νπ ΑΞΔ  ηνπ έξγνπ: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΔΠΖΠ Φ355 ΠΡΝ 
ΑΓΟΝΡΔΚΑΣΗΝ 694 ΡΝ ΑΓΟΝΘΡΖΚΑΡΝΠ ΜΖΟΝΒΟΠΖΠ». 

 



 

 

13 

 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ 1ν ΑΞΔ  ηνπ έξγνπ: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΑΓΩΓΝ ΓΟΔΠΖΠ Φ355 ΠΡΝ ΑΓΟΝΡΔΚΑΣΗΝ 694 ΡΝ ΑΓΟΝΘΡΖΚΑΡΝΠ ΜΖΟΝΒΟΠΖΠ», πνπ 

έρεη σο εμήο : 

ΑΑ ΙΙ ΣΣ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΔΔ ΚΚ ΘΘ ΔΔ  ΗΗ   

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πέλαθα Δξγαζηψλ 
 

A) ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σν Ϋξγν εέρε αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ κειΫηεο  46.500,00 επξψ κε ΦΠΑ 23% θαη απξφβιεπηα 

4.890,42 επξψ. ΤπνγξΪθεθε ζχκβαζε πνζνχ 28.830,00 κε ην ΦΠΑ 23%  χζηεξα απφ κεηνδνζέα ζε 

δεκνπξαζέα πνπ Ϋγηλε ηελ 08-05-2015  (38% Ϋθπησζε). Ζ ΓΔΤΑ Κηιθέο κε ηελ ππ Ϊξηζκ 63/2015 απφθαζε 

ηνπ Γ ηεο 5εο ζπλεδξέαζεο (28-04-2015) , θαηαθχξσζε ηελ αλΪζεζε ηεο θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξεέα «Παπιέδεο ΓεξΪζηκνο & ηα ΔΣΔ»  

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πέλαθαο Δξγαζηψλ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 57 παξ. 3 ηνπ 

Ν.3669/08 ην νπνέν αλαθΫξεηαη ζηε δηΪζεζε ησλ απξνβιΫπησλ δαπαλψλ θΪζε ζχκβαζεο: «Με ηα ποζά 

ηυν αππόβλεπηυν δαπανών (αππόβλεπηα) πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην απσική ζύμβαζη καλύπηονηαι …… 

από πποθανείρ παπαλείτειρ ή ζθάλμαηα ηηρ ππομέηπηζηρ ηηρ μελέηηρ ή από απαιηήζειρ ηηρ καηαζκεςήρ οι 

οποίερ καθίζηανηαι απαπαίηηηερ για ηην απηιόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος έπγος………ςπό ηην πποϋπόθεζη 

να μην ηποποποιείηαι ηο «βαζικό ζσέδιο» ηος έπγος, δηλαδή ή όλη καηαζκεςή, καθώρ και ηα βαζικά 

διακπιηά ζηοισεία ηηρ, όπυρ πποβλέπονηαι από ηην απσική ζύμβαζη».  

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πέλαθαο πεξηιακβΪλεη  εξγαζέεο, νη νπνέεο θξέλνληαη  απνιχησο 

απαξαέηεηεο, ψζηε ην Ϋξγν λα θαηαζηεέ Ϊξηην θαη ιεηηνπξγηθφ θαζψο θαη λα θαιπθζνχλ πξνθαλεέο 

παξαιεέςεηο θαη ζθΪικαηα ηεο κειΫηεο. 

Ζ δαπΪλε γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ην πνζφ ησλ απξνβιΫπησλ 

ηεο χκβαζεο. 

 

Β)  ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 Οη εξγαζέεο ησλ νπνέσλ νη πνζφηεηεο ηνπο απμΪλνπλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζθαικΪησλ 

πξνκΫηξεζεο εέλαη νη εμάο : 

- Δθζθαθά θαη επαλαπιάξσζε ραλδΪθσλ … (Α- 1). 

- ηξψζεηο Ϋδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο …. (Α- 2) 

- Δμπγέαλζε εδΪθνπο απφ νξγαληθΪ δσηθΪ ππνιεέκκαηα….   (Α-3) 

- σιελψζεηο πηΫζεσο απφ ζσιάλεο πνιπαηζπιαηλένπ … (Β-1) 

- Κακπχιεο ζπζηνιΫο θαη ζπλαξκνγΫο…. (Β-2) 

- ΦιΪληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο.  (Β-3) 
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 Οη πνζφηεηεο φισλ ησλ παξαπΪλσ εξγαζηψλ Ϋρνπλ πξνθχςεη απφ ιεπηνκεξεέο πξνκεηξάζεηο θαη 

θαέλνληαη ζην Αλαθεθαιαησηηθφ Πέλαθα εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ε παξνχζα Ϋθζεζε. 

Γ)  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 
Γειαδά ν 1νο ΑΠΔ ηαθηνπνηεέ ηηο ηειηθΪ εθηειεζζεέζεο εξγαζέεο  θαη θιεέλεη ζην πνζφ ησλ 29.064,38€ απφ 
ηα νπνέα : 
 

 ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 1νο Α.Π.Δ. 

ΔΡΓΑΗΔ 20.213,75 23.244,84 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 3.032,06 0,97 

ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 23.245,81 23.245,81 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 193,21 193.21 

ΤΝΟΛΟ 23.439,02 23.439.02 

ΦΠΑ 23%,24% 5.390,97 5.625,36 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 28.830,00 29.064,38 

 
 
Ο 1νο ΑΠΔ  θιεέλεη ζε ηζνδχγην κε ηελ Δξγνιαβηθά χκβαζε. 
 
Ζ κηθξά αχμεζε ηνπ παξφληνο ΑΠΔ θαηΪ 234,38 επξψ ,γέλεηαη ιφγσ ηεο αιιαγάο ηνπ ΦΠΑ απφ 23% ζε 
24% 

 

 

 

Πξνηεέλνπκε ηελ Ϋγθξηζε ηνπ παξφληνο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πέλαθα Δξγαζηψλ. 

 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΑΓΩΓΝ ΓΟΔΠΖΠ Φ355 ΠΡΝ ΑΓΟΝΡΔΚΑΣΗΝ 694 ΡΝ ΑΓΟΝΘΡΖΚΑΡΝΠ ΜΖΟΝΒΟΠΖΠ». 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-131/30-5-2017. 
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ΘΔΚΑ 8Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-132/30-5-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ 
ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ» πξνϋπνινγηζκνύ: 47.260,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ: 

«ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ» πξνυπνινγηζκνχ: 47.260,00€ 

πιένλ Φ.Ξ.Α. πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζάκεξα ηελ Σξίηε 16Μαΐνπ2017 θαη ψξα 10:00 ιάμεο 

επέδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Παξαγηό Ιωάλλε, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξνέδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε 
αλαπιεξωηή ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

2. Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξωηή ηνλ Καπαζαθαιίδε 
Παλαγηώηε Πνιηηηθό Μεραληθό Σ.Δ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  

3. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξωηή ηνλ Κνξθνηίδε 
Κωλ/λν, Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
παξνπζηΪζηεθαλ νη παξαθΪησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλΪδεημε κεηνδφηε ηνπ Ϋξγνπ: 
 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤ 

 
Προϋπολογισμού 47.260,00 Δυρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιάθηεθαλ νη θΪθεινη  πνπ πεξηΫρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο απφ ηελ Δπηηξνπά, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πεξηΫρνληαη ζην θΪθειν (ρσξέο 
ηαπηφρξνλα λα ειΫγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηΪ ηνπο), κνλνγξΪθεθαλ ηα Ϋγγξαθα απηΪ θαη 
ειΫγρζεθε  ε βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ά ην αληέγξαθν εγγξαθάο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ά 
θαηΪινγν ηεο αιινδαπάο.   

1
ε
«ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  14952      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Ζ/Μ      ΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Κηιθίο) κε 
αξηζκό 9316 θαη πνζνύ 945,20 € 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.Γ15/24728, εκεξνκελία 03/02/2015 θαη ηζρύεη 
κέρξη 02/02/2018 

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

 Απηνπξόζωπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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FAX: 2341022628 
 

2
ε
«ΛΑΕΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  1741      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Ζ/Μ      ΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) κε 
αξηζκό 558570 θαη πνζνύ 945,20 € 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.Γ15/569 θαη ηζρύεη κέρξη 01/04/2019 

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

 Απηνπξόζωπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2310653051 

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζηωζε ζθάικαηα νπόηε όινη νη 
δηαγωληδόκελνη γίλνληαη δεθηνί ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγωληζκνύ.  
ηε ζπλΫρεηα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 παξ.1 ζεκεέν γ, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
κνλνγξΪθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκΫξνπο ζηνηρεέα ηνπο γηα 
θΪζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαηαρσξεζάθαλ, κεηΪ απφ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν θαη ηηο ηπρφλ 
αλαγθαέεο δηνξζψζεηο, ζε πέλαθα αξρίδνληαο από ηε κεγαιύηεξε πξνζθνξά, ν νπνένο Ϋρεη σο εμάο: 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 2% 

2 
ΛΑΕΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 

1% 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξΪ κεηνδνζέαο Ϋιεγμε ηελ 
Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ησλ δηαγσληδνκΫλσλ, ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 4.1 ζεκεέν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιάξσζε ησλ φξσλ ηνπ Ϊξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βΪζε 
ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθΫινπ, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
ΣΫινο Ϋιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηΪ ηελ έδηα ζεηξΪ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 Ϊξζξα 95 θαη 98.  

ΜεηΪ ηνλ Ϋιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη δηαγσληδφκελνη ηεξνχλ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ππνβνιάο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκΫλσο γέλνληαη δεθηνέ ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθά επηρεέξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟΤ» κε κέζε ηεθκαξηή έθπηωζε 2% επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηπρφλ αληηξξάζεηο επέ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ εληφο 
πΫληε εκεξψλ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάγθε αλάζεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ, ε νπνία ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, ην 
κέγεζνο ηνπ δήκνπ Θηιθίο θαη απφ ην ηνλ ΝΔ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

Ππγθεθξηκέλα: 
 

1. Ν αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη: 
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2. Ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη: 

 

ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
     

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΗΓΑΥ 
     

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ / ΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

              

  ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ           

1 ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΖΛΗΑ ΠΔ 
ΥΖΜΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΓΔΝΗΚΟ 
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  
ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

2 ΝΑΚΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ   
ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

      
  

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

    
  

3 ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΠΔ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
ΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

4 ΚΟΡΚΟΣΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΠΔ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝIKO 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ Ζ/Μ 
ΔΡΓΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

5 ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ 
ΥΖΜΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

6 ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔΛΔΣΔ  - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ 
ΔΡΓΧΝ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

7 ΑΛΑΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ 
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔΛΔΣΔ  - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ 
ΔΡΓΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 
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8 
ΚΑΠΑΑΚΑΛΗΓΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΣΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΡΓΧΝ 
ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ - 
ΑΤΣΟΦΗΔ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

9 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΓΔ 
ΜΔΖ ΥΟΛΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

10 
ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΥΛΧΡΗΧΖ ΝΔΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

11 ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ ΜΗΥΑΛΖ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 
ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 
ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΔ 
ΚΗΛΚΗ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

12 ΣΑΡΗΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

13 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟΤ 
ΚΑΗ ΜΔ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

14 
ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ  
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΔΡΓΑΣΖ 
ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

15 ΑΦΔΝΣΟΤΛΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΑΗΣΖΜΑΣΑ 
ΓΖΜΟΣΧΝ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

  
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ - 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

          

16 ΚΑΚΑΜΑΝΗΓΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΜΗΘΟΓΟΗΑ-
ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

17 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ - 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

18 ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
ΟΗΚ.- 
ΓΗΟΗΚ.ΖΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

19 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ 
ΔΛΔΟΝΧΡΑ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΤΓΡΔΤΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

20 ΣΡΑΓΗΑΝΟ ΥΡΖΣΟ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΑΜΗΑ  
ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

21 ΠΑΣΗΟΤΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΝΑΡΣΖΖ 
ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δ 
ΚΖΜΓΖ - 
ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

22 
ΞΑΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΗΣΖΜΑΣΑ 
ΓΖΜΟΣΧΝ 
(ΓΗΑΚΟΠΔ - 
ΔΠΔΝΑΤΝΓΔΔΗ 
- 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 
θιπ). 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

23 
ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ 
ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

ΓΔ 
ΜΔΖ ΥΟΛΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΤΛΗΚΧΝ 
ΑΠΟΘΖΚΖ - 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
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3. Νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ΝΔ είλαη: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Όπσο θαέλεηαη, απφ ηα 10 ζΫζεηο ηνπ ΟΔΤ, θαιπκκΫλεο εέλαη κφλν νη δχν ζΫζεηο εθ ησλ νπνέσλ Ϋλαο 
ειεθηξνιφγνο κεραληθφο θαη Ϋλαο ηερλέηεο ν νπνένο εέλαη επηθνξηηζκΫλνο κε ηα αληιηνζηΪζηα φινπ ηνπ 
Γάκνπ θαζψο θαη ηηο ηΫζζεξεηο ελ ιεηηνπξγέα Δ.Δ.Λ. ηνπ Γάκνπ.  

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθέο ππΫβαιε αέηεκα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ην νπνέν κΫρξη ζάκεξα δελ Ϋρεη ηθαλνπνηεζεέ 

ΔπνκΫλσο, ε κφλε δπλαηφηεηα εέλαη λα θαιπθζνχλ νη αλΪγθεο κε αλαζΫζεηο. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηεέλεηαη λα γέλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ζηνλ 
κεηνδφηε. 

 

 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ 

ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ». 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ 
ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ» πξνυπνινγηζκνχ 47.260,00€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ61.93.03 ΖΙ/ΘΔΠ 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ-ΣΔΟΠΝ) 
ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε : «ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝ», κε Α.Φ.Κ. 
: 046042807, Γ.Ν.. : Θηιθίο,  Γηεχζπλζε : Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 100, Θηιθίο,Ρ.Θ. 61100,  

κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

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

ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 61.93.03 ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ-SCADA- 

ΔΙΚΣΤΩΝ 

1 Ηλεκτρολόγος (ΠΕ) 

1 Πληρουορικής  (ΠΕ) 

5 Ηλεκτρολόγοι (ΔΕ) 

1 Ηλεκτροσσγκολλητής (ΔΕ) 

2 Σετνίτες Οτημάτων (ΔΕ) 
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ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ-ΣΔΟΠΝ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 
ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-132/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 9Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-133/30-5-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ 

ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΩΛ» 
πξνϋπνινγηζκνύ: 44.109,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ: 
«ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΩΛ» 
πξνυπνινγηζκνχ: 44.109,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α. πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζάκεξα ηελ Πέκπηε 11 Μαΐνπ 2017 θαη ψξα 10:00 ιάμεο 

επέδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο απνηεινχκελεο απφ: 

4. Παξαγηό Ιωάλλε, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξνέδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε 
αλαπιεξωηή ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

5. Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξωηή ηνλ Καπαζαθαιίδε 
Παλαγηώηε Πνιηηηθό Μεραληθό Σ.Δ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  

6. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξωηή ηνλ Κνξθνηίδε 
Κωλ/λν, Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
παξνπζηΪζηεθαλ νη παξαθΪησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλΪδεημε κεηνδφηε ηνπ Ϋξγνπ: 
 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμού 44.109,00 Δυρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιάθηεθαλ νη θΪθεινη  πνπ πεξηΫρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο απφ ηελ Δπηηξνπά, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πεξηΫρνληαη ζην θΪθειν (ρσξέο 
ηαπηφρξνλα λα ειΫγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηΪ ηνπο), κνλνγξΪθεθαλ ηα Ϋγγξαθα απηΪ θαη 
ειΫγρζεθε  ε βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ά ην αληέγξαθν εγγξαθάο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ά 
θαηΪινγν ηεο αιινδαπάο.   
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1ε   «ΛΤΜΟΤΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ: 25789    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Ζ/Μ  ΣΑΞΖ: Α2 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ: 

 Δγγύεζε πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Βέξνηαο) κε 
αξηζκό 40633 θαη πνζό 883,00 € 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. 

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

 Απηνπξόζωπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα  

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
Email:lumousis@yahoo.gr 
 

2
ε
   «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  14952      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Ζ/Μ      ΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ & 
ΓΑΝΔΗΩΝ (Γξαθείν Παξ/θώλ 141- Κηιθίο) κε αξηζκό 384 θαη πνζνύ 882,20 € 

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

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ.  

 Απηνπξόζωπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (θωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2341022628 
 

 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζηωζε ζθάικαηα νπόηε όινη νη 
δηαγωληδόκελνη γίλνληαη δεθηνί ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγωληζκνύ.  
ηε ζπλΫρεηα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 παξ.1 ζεκεέν γ, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
κνλνγξΪθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκΫξνπο ζηνηρεέα ηνπο γηα 
θΪζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαηαρσξεζάθαλ, κεηΪ απφ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν θαη ηηο ηπρφλ 
αλαγθαέεο δηνξζψζεηο, ζε πέλαθα αξρίδνληαο από ηε κεγαιύηεξε πξνζθνξά, ν νπνένο Ϋρεη σο εμάο: 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 
ΛΤΜΟΤΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ 

3% 

2 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

1% 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξΪ κεηνδνζέαο Ϋιεγμε ηελ 
Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ησλ δηαγσληδνκΫλσλ, ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 4.1 ζεκεέν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιάξσζε ησλ φξσλ ηνπ Ϊξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βΪζε 
ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθΫινπ, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
ΣΫινο Ϋιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηΪ ηελ έδηα ζεηξΪ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 Ϊξζξα 95 θαη 98.  

ΜεηΪ ηνλ Ϋιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη δηαγσληδφκελνη ηεξνχλ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ππνβνιάο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκΫλσο γέλνληαη δεθηνέ ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθά επηρεέξεζε «ΛΤΜΟΤΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ»  
κε κέζε ηεθκαξηή έθπηωζε 3% επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ. 
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Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηπρφλ αληηξξάζεηο επέ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ εληφο 
πΫληε εκεξψλ.   

 

 

Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάγθε αλάζεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ, ε νπνία ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, ην 
κέγεζνο ηνπ δήκνπ Θηιθίο θαη απφ ην ηνλ ΝΔ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

Ππγθεθξηκέλα: 
 

4. Ν αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη: 
 

 
 

 
5. Ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη: 

 

ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
     

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΗΓΑΥ 
     

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ / ΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

              

  ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ           

1 ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΖΛΗΑ ΠΔ 
ΥΖΜΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΓΔΝΗΚΟ 
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  
ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

2 ΝΑΚΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ   
ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

      
  

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
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3 ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΠΔ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
ΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

4 ΚΟΡΚΟΣΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΠΔ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝIKO 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ Ζ/Μ 
ΔΡΓΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

5 ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ 
ΥΖΜΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

6 ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔΛΔΣΔ  - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ 
ΔΡΓΧΝ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

7 ΑΛΑΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ 
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔΛΔΣΔ  - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ 
ΔΡΓΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

8 
ΚΑΠΑΑΚΑΛΗΓΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΣΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΡΓΧΝ 
ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ - 
ΑΤΣΟΦΗΔ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

9 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΓΔ 
ΜΔΖ ΥΟΛΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

10 
ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΥΛΧΡΗΧΖ ΝΔΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

11 ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ ΜΗΥΑΛΖ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 
ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 
ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΔ 
ΚΗΛΚΗ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

12 ΣΑΡΗΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

13 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟΤ 
ΚΑΗ ΜΔ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

14 
ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ  
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΔΡΓΑΣΖ 
ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

15 ΑΦΔΝΣΟΤΛΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΑΗΣΖΜΑΣΑ 
ΓΖΜΟΣΧΝ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

  
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ - 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

          

16 ΚΑΚΑΜΑΝΗΓΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΜΗΘΟΓΟΗΑ-
ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

17 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ - 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

18 ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
ΟΗΚ.- 
ΓΗΟΗΚ.ΖΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

19 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ 
ΔΛΔΟΝΧΡΑ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΤΓΡΔΤΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

20 ΣΡΑΓΗΑΝΟ ΥΡΖΣΟ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΑΜΗΑ  
ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 
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21 ΠΑΣΗΟΤΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΝΑΡΣΖΖ 
ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δ 
ΚΖΜΓΖ - 
ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

22 
ΞΑΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΗΣΖΜΑΣΑ 
ΓΖΜΟΣΧΝ 
(ΓΗΑΚΟΠΔ - 
ΔΠΔΝΑΤΝΓΔΔΗ 
- 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 
θιπ). 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

23 
ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ 
ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

ΓΔ 
ΜΔΖ ΥΟΛΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΤΛΗΚΧΝ 
ΑΠΟΘΖΚΖ - 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 
 

6. Νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ΝΔ είλαη: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Όπσο θαέλεηαη, απφ ηα 10 ζΫζεηο ηνπ ΟΔΤ, θαιπκκΫλεο εέλαη κφλν νη δχν ζΫζεηο εθ ησλ νπνέσλ Ϋλαο 
ειεθηξνιφγνο κεραληθφο θαη Ϋλαο ηερλέηεο ν νπνένο εέλαη επηθνξηηζκΫλνο κε ηα αληιηνζηΪζηα φινπ ηνπ 
Γάκνπ θαζψο θαη ηηο ηΫζζεξεηο ελ ιεηηνπξγέα Δ.Δ.Λ. ηνπ Γάκνπ.  

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθέο ππΫβαιε αέηεκα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ην νπνέν κΫρξη ζάκεξα δελ Ϋρεη ηθαλνπνηεζεέ 

ΔπνκΫλσο, ε κφλε δπλαηφηεηα εέλαη λα θαιπθζνχλ νη αλΪγθεο κε αλαζΫζεηο. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηεέλεηαη λα γέλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ζηνλ 
κεηνδφηε. 

 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ 

ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΩΛ». 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ-SCADA- 

ΔΙΚΣΤΩΝ 

1 Ηλεκτρολόγος (ΠΕ) 

1 Πληρουορικής  (ΠΕ) 

5 Ηλεκτρολόγοι (ΔΕ) 

1 Ηλεκτροσσγκολλητής (ΔΕ) 

2 Σετνίτες Οτημάτων (ΔΕ) 
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ΘΑΗ ΚΝΟΗΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ 44.109,00 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.93.02 (ΖΙ/ΘΔΠ 
ΔΟΓ.ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ – 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ – ΓΝΪΟΑΛΖΠ – ΚΝΟΗΩΛ) ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε : «ΙΚΝΠΖΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΡΝ ΑΛΡΩΛΗΝ»,  κε Α.Φ.Κ. : 064873844,  Γ.Ν.. : Βέξνηαο,  Γηεχζπλζε 

: Αγ. Καξίλα, Βέξνηα, Ρ.Θ. 59100,  κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 3% επί ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 61.93.02 (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓ.ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ 

Γ/Μ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ – ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ – ΓΝΪΟΑΛΖΠ – ΚΝΟΗΩΛ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-133/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 10Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-134/30-5-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ 
ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΩΛ» πξνϋπνινγηζκνύ: 44.815,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ: 

«ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΣΔΟΠΝ» πξνυπνινγηζκνχ: 44.815,00 € 

πιένλ Φ.Ξ.Α. πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζάκεξα ηελ Πέκπηε 18 Μαΐνπ 2017 θαη ψξα 10:00 ιάμεο 

επέδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο απνηεινχκελεο απφ: 

7. Παξαγηό Ιωάλλε, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξνέδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε 
αλαπιεξωηή ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

8. Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξωηή ηνλ Καπαζαθαιίδε 
Παλαγηώηε Πνιηηηθό Μεραληθό Σ.Δ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  
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9. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξωηή ηνλ Κνξθνηίδε 
Κωλ/λν, Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
παξνπζηΪζηεθαλ νη παξαθΪησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλΪδεημε κεηνδφηε ηνπ Ϋξγνπ: 
 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ 

 
Προϋπολογισμού 44.815,30 Δυρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιάθηεθαλ νη θΪθεινη  πνπ πεξηΫρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο απφ ηελ Δπηηξνπά, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πεξηΫρνληαη ζην θΪθειν (ρσξέο 
ηαπηφρξνλα λα ειΫγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηΪ ηνπο), κνλνγξΪθεθαλ ηα Ϋγγξαθα απηΪ θαη 
ειΫγρζεθε  ε βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ά ην αληέγξαθν εγγξαθάο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ά 
θαηΪινγν ηεο αιινδαπάο.   

1
ε
   «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  14952      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Ζ/Μ      ΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Κηιθίο) κε 
αξηζκό 9318 θαη πνζνύ 896,30 € 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.Γ15/24728, εκεξνκελία 03/02/2015 θαη ηζρύεη 
κέρξη 02/02/2018 

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

 Απηνπξόζωπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2341022628 
 

2
ε
   «ΛΑΕΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  1741      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: Ζ/Μ      ΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) κε 
αξηζκό 558680 θαη πνζνύ 896,30 € 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.Γ15/569 θαη ηζρύεη κέρξη 01/04/2019 

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

 Απηνπξόζωπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2310653051 

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζηωζε ζθάικαηα νπόηε όινη νη 
δηαγωληδόκελνη γίλνληαη δεθηνί ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγωληζκνύ.  
ηε ζπλΫρεηα ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 παξ.1 ζεκεέν γ, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
κνλνγξΪθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκΫξνπο ζηνηρεέα ηνπο γηα 
θΪζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαηαρσξεζάθαλ, κεηΪ απφ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν θαη ηηο ηπρφλ 
αλαγθαέεο δηνξζψζεηο, ζε πέλαθα αξρίδνληαο από ηε κεγαιύηεξε πξνζθνξά, ν νπνένο Ϋρεη σο εμάο: 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 ΛΑΕΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 2% 
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2 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

1% 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξΪ κεηνδνζέαο Ϋιεγμε ηελ 
Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ησλ δηαγσληδνκΫλσλ, ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
Ϊξζξν 4.1 ζεκεέν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιάξσζε ησλ φξσλ ηνπ Ϊξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βΪζε 
ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθΫινπ, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
ΣΫινο Ϋιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηΪ ηελ έδηα ζεηξΪ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 Ϊξζξα 95 θαη 98.  

ΜεηΪ ηνλ Ϋιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη δηαγσληδφκελνη ηεξνχλ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ππνβνιάο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκΫλσο γέλνληαη δεθηνέ ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθά επηρεέξεζε «ΛΑΕΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ 

ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ»  κε κέζε ηεθκαξηή έθπηωζε 2% επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηπρφλ αληηξξάζεηο επέ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ εληφο 
πΫληε εκεξψλ.   

 

 

Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάγθε αλάζεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ, ε νπνία ηεθκαίξεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, ην 
κέγεζνο ηνπ δήκνπ Θηιθίο θαη απφ ην ηνλ ΝΔ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 
Ππγθεθξηκέλα: 

 
7. Ν αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη: 
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8. Ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη: 

 

ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
     

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΗΓΑΥ 
     

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΟΣΖΣΑ / ΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

              

  ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ           

1 ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΖΛΗΑ ΠΔ 
ΥΖΜΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΓΔΝΗΚΟ 
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  
ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

2 ΝΑΚΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ   
ΓΔΝΗΚΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

      
  

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

    
  

3 ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ ΠΔ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
ΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

4 ΚΟΡΚΟΣΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΠΔ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝIKO 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ Ζ/Μ 
ΔΡΓΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

5 ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΔ 
ΥΖΜΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

6 ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔΛΔΣΔ  - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ 
ΔΡΓΧΝ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

7 ΑΛΑΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΠΔ 
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

ΜΔΛΔΣΔ  - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ 
ΔΡΓΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ 

8 
ΚΑΠΑΑΚΑΛΗΓΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΣΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΔΡΓΧΝ 
ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΤΝΔΡΓΔΗΧΝ - 
ΔΠΗΒΛΔΦΔΗ - 
ΑΤΣΟΦΗΔ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

9 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΓΔ 
ΜΔΖ ΥΟΛΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 

ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Μ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

10 
ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΥΛΧΡΗΧΖ ΝΔΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

11 ΝΗΚΟΛΑΨΓΖ ΜΗΥΑΛΖ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 
ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 
ΟΗΚΗΜΧΝ ΓΔ 
ΚΗΛΚΗ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

12 ΣΑΡΗΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΔΚΚΑΦΔΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

13 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΥΔΗΡΗΣΖ 
ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟΤ 
ΚΑΗ ΜΔ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

14 
ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ  
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ 

ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΔΡΓΑΣΖ 
ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

15 ΑΦΔΝΣΟΤΛΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ ΤΔ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΑΗΣΖΜΑΣΑ 
ΓΖΜΟΣΧΝ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 
ΚΑΗ 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ -           
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

16 ΚΑΚΑΜΑΝΗΓΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ 
ΜΗΘΟΓΟΗΑ-
ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

17 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΑ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ - 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

18 ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ 
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
ΟΗΚ.- 
ΓΗΟΗΚ.ΖΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

19 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ 
ΔΛΔΟΝΧΡΑ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΤΓΡΔΤΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

20 ΣΡΑΓΗΑΝΟ ΥΡΖΣΟ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΑΜΗΑ  
ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

21 ΠΑΣΗΟΤΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΝΑΡΣΖΖ 
ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δ 
ΚΖΜΓΖ - 
ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

22 
ΞΑΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΔ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΗΣΖΜΑΣΑ 
ΓΖΜΟΣΧΝ 
(ΓΗΑΚΟΠΔ - 
ΔΠΔΝΑΤΝΓΔΔΗ 
- 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 
θιπ). 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
ΣΑΜΔΗΟΤ 

23 
ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ 
ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

ΓΔ 
ΜΔΖ ΥΟΛΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΤΛΗΚΧΝ 
ΑΠΟΘΖΚΖ - 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΓΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 
 

9. Νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ΝΔ είλαη: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Όπσο θαέλεηαη, απφ ηα 10 ζΫζεηο ηνπ ΟΔΤ, θαιπκκΫλεο εέλαη κφλν νη δχν ζΫζεηο εθ ησλ νπνέσλ Ϋλαο 
ειεθηξνιφγνο κεραληθφο θαη Ϋλαο ηερλέηεο ν νπνένο εέλαη επηθνξηηζκΫλνο κε ηα αληιηνζηΪζηα φινπ ηνπ 
Γάκνπ θαζψο θαη ηηο ηΫζζεξεηο ελ ιεηηνπξγέα Δ.Δ.Λ. ηνπ Γάκνπ.  

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθέο ππΫβαιε αέηεκα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ην νπνέν κΫρξη ζάκεξα δελ Ϋρεη ηθαλνπνηεζεέ 

ΔπνκΫλσο, ε κφλε δπλαηφηεηα εέλαη λα θαιπθζνχλ νη αλΪγθεο κε αλαζΫζεηο. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηεέλεηαη λα γέλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ζηνλ 
κεηνδφηε. 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ-ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ-SCADA- 

ΔΙΚΣΤΩΝ 

1 Ηλεκτρολόγος (ΠΕ) 

1 Πληρουορικής  (ΠΕ) 

5 Ηλεκτρολόγοι (ΔΕ) 

1 Ηλεκτροσσγκολλητής (ΔΕ) 

2 Σετνίτες Οτημάτων (ΔΕ) 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 
ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ 
ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΩΛ». 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΔΠ 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓΗΝΟΘΩΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ, ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ 44.815,00 € 
ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.93.04 (ΖΙΔΘΡΟ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 

ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΟΝΠΠΩΛ) ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε : «ΙΑΕΝΓΖΠ 
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΡΝ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ»,  κε Α.Φ.Κ. : 021224973,  Γ.Ν.. : Δ’ 
Θεζζαινλίθεο,  Γηεχζπλζε : Θχπξνπ 36, Θεζζαινλίθε,  Ρ.Θ. 56533,  κε κέζε ηεθκαξηή 

έθπησζε 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

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

ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 61.93.04 (ΖΙΔΘΡΟ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ 

Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΟΝΠΠΩΛ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 
ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-134/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 11Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-135/30-5-2017. 

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΗΟΑΛΖΠ ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ». 
 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ ,Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 
πξντζηάκελν ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, 
ΓΝΗΟΑΛΖΠ ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο 
: 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
Πξνο: Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα 
 

ΘΔΜΑ: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΖ Γ.Δ. ΓΑΛΛΗΚΟΤ, 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ, ΓΟΪΡΑΝΖ, ΥΔΡΟΤ, ΜΟΤΡΗΩΝ 

ΚΟΠΟ 

ηα πιαέζηα ηνπ Ϋξγνππξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε απνθαηάζηαζε ηνκώλ αζθάιηνπ  ζε ηνκέο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από επεκβάζεηο ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ζηηο Γ.Δ Γαιιηθνύ, Πηθξνιίκλεο, 

Υέξζνπ, Γνϊξάλεο & Μνπξηώλ, νπνπδήπνηε (είηε ζε εληόο είηε ζε εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο). 

Πην ζπγθεθξηκΫλα νη εξγαζέεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ πιάξε επαλαθνξΪ ελφο ηεηξαγσληθνχ 

κΫηξνπ απνμεισζΫληνο αζθΪιηνπ εέλαη: 

1. Δπζχγξακκε θαη ζπλερά ηνκά ζε νπνηνπδάπνηε πΪρνπο θαη ηχπνπ αζθαιηνζθπξφδεκα ά Ϊνπιν ά 

νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα κε ρξάζε αζθαιηνθφπηε κε κεραληθφ ηξνρφ. 

2.  Δθζθαθά ηεο πξνο απνθαηΪζηαζε επηθαλεέαο κε ηα ρΫξηα ά κε κεραληθΪ κΫζα. 

3.  Φνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξΪ φισλ ησλ πξνηφλησλ εθζθαθάο ζε ηφπν πνπ ζα ππνδεηρζεέ απν ηελ 

ππεξεζέα ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε. 

4. Καηαζθεπά ππφβαζεο απφ ακκνραιηθψδε πιηθΪ ζπιιεθηΪ ά ζξαπζηΪ πξνηφληα ιαηνκεένπ  πΪρνπο 20 

εθ (φηαλ ην ηκάκα απνθαηΪζηαζεο δηαζΫηεη απηά ηελ  ππφβαζε ηφηε ζα παξαιεέπεηαη απηά ε ζηξψζε ρσξέο 

απνκεέσζε ηηκάο ηνπ Ϊξζξνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεέηαη ζπκπιάξσζε δηαβξνρά θαη πιάξε θπιέλδξσζε ηεο 

ππΪξρνπζαο ζηξψζεο). 

5. Καηαζθεπά ζηξψζεο βΪζεο νδνζηξσζέαο κε αδξαλά πιηθΪ ιαηνκεένπ ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο 20εθ κε 

ηελ κεηαθνξΪ ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ Ϋξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-155. 

6. Αζθαιηηθά πξνεπΪιεηςε κε αζθαιηηθφ δηΪιπκα ηχπνπ ME - O θαηΪ ηα ινηπΪ φπσο ζηηο ΠΣΠ Α-11 θαη   

Α-201 νξέδεηαη.  

7. Αζθαιηηθά ζηξψζε θπθινθνξέαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ζε κφληκε εγθαηΪζηαζε, 

ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο 50 mm θαηΪ ηα ινηπΪ φπσο ζηελ Π.Σ.Π. Α-265 νξέδεηαη. 

Όιεο νη εξγαζέεο θαζψο θαη ηα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο ππΪξρνπζεο πξνδηαγξαθΫο πνπ 

πεξηιακβΪλνληαη ζηελ παξνχζα κειΫηε θαη  νξέδνληαη απφ ην ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαηΪ ηελ πεξένδν θαηαζθεπάο ηνπ 

Ϋξγνπ θαη ζα ηεξεζνχλ φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα αζθαιεέαο ηνπ Ϋξγνπ φπσο  πξνβιΫπνληαη 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ϋξγνπ αλΫξρεηαη ζε 52.000,00 € πιΫνλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεέ απφ έδηνπο πφξνπο 

ηεο Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο Κηιθέο(ΚΧΓΗΚΟ: 11.02.02.04). 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ρεηηθφ CPV: 45233222-1 (ΚαηαζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο γηα Ϋξγα νδνζηξσζέαο θαη αζθαιηφζηξσζεο). 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα  

 
 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 

 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΗΠ Γ.Δ. 
ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΗΟΑΛΖΠ ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ» κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
αλνηθηνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Κ21/2017πνπ ζπληάρζεθε 

απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν:« ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΗΟΑΛΖΠ 
ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ» (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  52.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.Γ.:11.02.02.04 (ΑΞΝΘ/ΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ 
Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ,ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ,ΓΝΪΟΑΛΖΠ,ΣΔΟΠΝ,ΚΝΟΗΩΛ (ΠΛ/ΛΝ)) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ 
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙ – ΞΗΡΟΒΡΤΗ, T.K. 61100 

ΣΗΛ.:23410-29330,  FAX:23410-29320  
Email: giovanoudis@deyak.gr 

  

ΔΡΓΟ:   ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 
ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. 
ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, 
ΓΟΪΡΑΝΗ, ΥΔΡΟΤ, 
ΜΟΤΡΙΩΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 11.02.02.04 

mailto:giovanoudis@deyak.gr
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 Αρ. Μελϋτησ: Μ21 

    

 

 

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΣΣ ΗΗ    ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ    

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΥΥ ΟΟ ΤΤ   ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΑΑ  ΚΚ ΕΕ ΤΤ ΗΗ    ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΤΤ   

  

 
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

δδ ηη αα θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη  

 
την με ςυνοπτικού διαγωνιςμού επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 

 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ, ΥΔΡΟΤ, 

ΜΟΤΡΙΩΝ» 

  Δθηηκώκελεο αμίαο  64.480,00 Δπξώ 

(κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α.), 

 
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και 

 
καλεύ 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου καταςκευόσ 
του ωσ ϊνω ϋργου. 
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 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1: Κύριοσ του Έργου – Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  

1. Αναθϋτουςα αρχό:    ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

Οδόσ  : 1ο ΦΙΛ. ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ 

Σαχ.Κωδ. : 61100 
Σηλ. : 23410 29330 

Telefax : 23410 29320 
E-mail : giovanoudis@deyak.gr 
Πληροφορύεσ:  : Γιοβανούδησ Φρόςτοσ 

2. Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου:  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
3. Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
4. Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
5. Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : Σ.Τ.  ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ  
1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Π.Ε. ΚΙΛΚΙ 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ 
του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ 
ό ςτον ανϊδοχο. 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ καταργηθούν, 
ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα και εγγρϊφωσ ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, 
τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
 
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα: 
 α)η παρούςα διακόρυξη, 
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 
η υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016,  
ε) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, 
ςτ) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ζ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
η) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
θ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρϋωςεων  
ιβ) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
ιγ) η τεχνικό μελϋτη, 
ιδ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα αρχό  
επύ όλων των ανωτϋρω 
 

 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ν. 4412/2016: 
2.2 Για την παραλαβό των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ τουσ, που 
ανϋρχεται ςε 5 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ  του την 
αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν 
αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα 
παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ 
με την αναθϋτουςα αρχό, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο εδϊφιο δαπϊνησ και τη δαπϊνη τησ 
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.  

mailto:giovanoudis@deyak.gr
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2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 

ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 

προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο ςτισ …/…/2017.  
 

Άρθρο 3: Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 

 
3.1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με 
κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό 
εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ 
αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν 
πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ. Η 
αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που 
αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό 
ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ 
εγκαύρωσ. 
3.2. Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ  ςτο διαγωνιςμό, η 
οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου 
ό  ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα επικοινωνύασ 
(ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
Προςφορϊ 

του ….. 
για το ϋργο : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ, 

ΥΔΡΟΤ, ΜΟΤΡΙΩΝ» 
με αναθϋτουςα αρχό την ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών …/…/2017    

 
3.3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να καταςτεύ 
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα 
οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ παρούςασ. 
Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου τησ παρ. 2. 
3.4. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 τησ παρούςασ. 
3.5.  Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο πρακτικό τησ 
την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ ό την ακριβό ώρα που 
παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό ακριβό ώρα που κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 
3.6. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε περύπτωςη 

νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών.  

3.7. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε από 

όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ 

εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 

ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ 

και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ γύνεται 

 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] ςτην υπεύθυνη 
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δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

Άρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - ύναψη 
ςύμβαςησ– Τπογραφό ςυμφωνητικού  

 
4.1 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Έγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην Επιτροπό 

Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από την ώρα λόξη 

τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η 

υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω του πλόθουσ των προςελθόντων 

ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ 

Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν 

γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ. 

Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ  για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 3 τησ παρούςασ 
(ςημειώνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα και ημϋρα υποβολόσ και η 
ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο υπϊλληλο) και ςε καταφατικό περύπτωςη 
μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να τηρηθεύ η 
υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του 
οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ, και τα νομιμοποιητικϊ 
ϋγγραφα για τισ ςύμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ . Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ 
καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόστου ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, η 
μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ 
ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικό.  
 
δ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ και αριθμητικόσ αναγραφόσ 
των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ.  
 

Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 
ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016. 

 
Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ καταχωρύζονται, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, ςε πύνακα κατϊ τη 
ςειρϊ μειοδοςύασ (αρχύζοντασ από τη μικρότερη προςφορϊ), ο οπούοσ υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ Ε.Δ. και 
αποτελεύ μϋροσ του πρακτικού τησ. 
 

ε) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2 τησ 
παρούςασ την ύδια ημϋρα κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 
ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των προςφορών 
και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) πρώτεσ κατϊ ςειρϊ 
μειοδοςύασ προςφορϋσ. την περύπτωςη αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, εκτόσ 
αν υφύςταται ςπουδαύοσ λόγοσ για την αναβολό τησ ςε ημϋρα και ώρα που κοινοποιεύται εγγρϊφωσ ςτουσ 
προςφϋροντεσ, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληςη ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ υπηρεςύασ και αναρτϊται 
ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. Ο ϋλεγχοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ 
ςυνύςταται ςτον ϋλεγχο τησ ορθόσ ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τουσ. 
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ςτ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ και ϋκδοςησ του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ 
με τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την 
εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται από τον 
διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ 
δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε παρϊρτημϊ του 
που υπογρϊφεται από τον πρόεδρο και τα μϋλη τησ.  
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ 
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη), και το 
υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει.  
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο επύ 
αποδεύξει. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό ό ϋνςταςη κατϊ τα οριζόμενα ςτην 
παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 
 
η) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα 
αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ.  

 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφό 

ςύμβαςησ    
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο 
πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, 10 ημερών, τα 
δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-23.9 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την 
ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 
Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται 
προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ 5 ημερών από την κοινοπούηςη 
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν.  

i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με  
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] την υπεύθυνη δόλωςη 
του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016   
εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  

ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  

ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του 
και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με  
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] την υπεύθυνη δόλωςη 
του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016   
ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την 
ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ.  
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  
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Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ  για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη 
τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει  τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 316 
και 317 του ν. 4412/2016.  
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 
ΚΙΛΚΙ  (5 ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ).  
Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςασ και 
ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ πρoςταςύασ και από τισ 
αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών, και μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, 
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35, 36 και 37 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτεύται, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει 
επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.9 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν 
εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21 και τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, 
κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και 
χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ 
ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. 
 

 Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό 
πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η 
κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του 
ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 5 του ϊρθρου 316. 
 

 
4.3  Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ – Αςφαλιςτικϊ Μϋτρα / Ενςτϊςεισ 
 

 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω  των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016:  
 

  ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) 
ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Για την 
ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ 
πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ.  
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα από γνώμη τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου και ύςτερα από γνώμη του Σεχνικού 
υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ 
ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού 
ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ 
δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό 
από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό – ειρϊ  
 ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο  ϊρθρο 316 και παρ. 4 ϊρθρου 1 
ν. 4412/2016  και του Μϋρουσ Β΄ του Βιβλύου ΙΙ (ϊρθρα 335 ϋωσ 338)   
 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα παρακϊτω. ε 
περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
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2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.).  
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
  Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  

 
Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ και ςε 

ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων 
τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν 
ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα 
κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα,  και η 
μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., 
εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 
του Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη 
χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

6.3.  Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που αφορϊ 
αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο 
επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ  του προςφϋροντοσ, εύτε από το 
πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η 
επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περύ Δικηγόρων.  

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

6.5. Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ  αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διευκολύνει την 
επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την  αναθϋτουςα αρχό, με τον οριςμό και την 
παρουςύα διερμηνϋων. 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, εφαρμόζονται οι διατϊξεισ 

των παρακϊτω νομοθετημϊτων: 

- Σου ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- Σων ϊρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ 
δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ εργοληπτικών 
επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 
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 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

 - ηνπ λ. 4250/2014 «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν 
και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ 
πςθμίζειρ» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην Ϊξζξν 1 απηνχ, 

 -(Μϋχρι τισ 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικό προςταςύα κατϊ τη ςύναψη δημοςύων 
ςυμβϊςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλύου τησ 21γσ 
Ιουνύου 1989 (L 395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλύου τησ 25ησ Φεβρουαρύου 1992 (L 76), 
όπωσ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου 
τησ 11ησ Δεκεμβρύου 2007 (L335)», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνϋδριο».  
 - του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ 

των μελών τουσ με κλόρωςη», 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…» . 
  - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 

πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ».  
-(Μϋχρι τισ 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ”, όπωσ 
ιςχύει 

  
7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων κατϊ τη 

διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 
διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη 
ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του 
Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ 
και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων 
του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ 
και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν 
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 
7.4 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που 

αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των 
διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε 
διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ 
παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. 

 
 

Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ (Κ.Α.Δ.:11.02.02.04) 
 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ 

κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν.  4013/2011.   

 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ κ.λ.π. 

καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  
  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν.  4412/2016 και το αντύςτοιχο ϊρθρο 

τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
Άρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
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Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα 
πιςτοποιητικϊ που ϋχουν παραληφθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 310 και 315  του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ  
 
Απόφαςη με αρ.πρωτ.  134 για την ανϊληψησ υποχρϋωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2017  και με αρ.  134 
καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

 
11.1.        Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΓΟΪΡΑΝΗ, 

ΥΔΡΟΤ, ΜΟΤΡΙΩΝ». 
 
  
11.2. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 
 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε  64.480,00 Ευρώ και 
αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών :  38.240,00 € 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 6.883,20 € 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15 επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 6.768,48 € 
που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  
(Αναθεώρηςη: 108,32 €) 
Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ: 12.480,00 € 
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11.3.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Οι  Δημοτικϋσ Ενότητεσ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΔΟΪΡΑΝΗ, ΦΕΡΟΤ, ΜΟΤΡΙΩΝ     
11.4.        Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  

 τα πλαύςια του ϋργου πρόκειται να πραγματοποιηθεύ η αποκατϊςταςη τομών αςφϊλτου  ςε τομϋσ που ϋχουν 

πραγματοποιηθεύ από επεμβϊςεισ τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ ςτισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΔΟΪΡΑΝΗ, 

ΦΕΡΟΤ, ΜΟΤΡΙΩΝ οπουδόποτε (εύτε ςε εντόσ εύτε ςε εκτόσ ςχεδύου περιοχϋσ).  

Πιο ςυγκεκριμϋνα οι εργαςύεσ που θα πραγματοποιηθούν για την πλόρη επαναφορϊ ενόσ τετραγωνικού μϋτρου 

αποξηλωθϋντοσ αςφϊλτου εύναι: 

1. Ευθύγραμμη και ςυνεχό τομό ςε οποιουδόποτε πϊχουσ και τύπου αςφαλτοςκυρόδεμα ό ϊοπλο ό οπλιςμϋνο 

ςκυρόδεμα με χρόςη αςφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό. 

2.  Εκςκαφό τησ προσ αποκατϊςταςη επιφανεύασ με τα χϋρια ό με μηχανικϊ μϋςα. 

3.  Υορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ όλων των προιόντων εκςκαφόσ ςε τόπο που θα υποδειχθεύ απο την υπηρεςύα 

ςε οποιαδόποτε απόςταςη. 

4. Καταςκευό υπόβαςησ από αμμοχαλικώδη υλικϊ ςυλλεκτϊ ό θραυςτϊ προιόντα λατομεύου  πϊχουσ 20 εκ (όταν το 

τμόμα αποκατϊςταςησ διαθϋτει αυτό την  υπόβαςη τότε θα παραλεύπεται αυτό η ςτρώςη χωρύσ απομεύωςη τιμόσ του 

ϊρθρου και θα πραγματοποιεύται ςυμπλόρωςη διαβροχό και πλόρη κυλύνδρωςη τησ υπϊρχουςασ ςτρώςησ). 

5. Καταςκευό ςτρώςησ βϊςησ οδοςτρωςύασ με αδρανό υλικϊ λατομεύου ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 20εκ με την 

μεταφορϊ του αργού υλικού ςτον τόπο των ϋργων, ςύμφωνα με την ΠΣΠ Ο-155. 

6. Αςφαλτικό προεπϊλειψη με αςφαλτικό διϊλυμα τύπου ME - O κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ςτισ ΠΣΠ Α-11 και   Α-201 

ορύζεται.  

7. Αςφαλτικό ςτρώςη κυκλοφορύασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα παραςκευαζόμενο ςε μόνιμη εγκατϊςταςη, 

ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 50 mm κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ςτην Π.Σ.Π. Α-265 ορύζεται. 

 

Οι καλούμενεσ τϊξησ εργοληπτικών επιχειρόςεων θα πρϋπει να υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ςτην Α1 
τϊξη και ϊνω, για ϋργα κατηγορύασ ΟΔΟΠΟΙΟΙΑ.   
 

Επιςημαύνεται ότι, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ Ϋξγσλ  δεν πρϋπει να 
μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4 του 
ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 337 ν. 
4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  
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 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών του 
ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του ϋργου ούτε, 
αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., 
αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται 
υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε  ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), μειώνουν 
ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. Για τη 
χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη γνώμη του τεχνικού 
ςυμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε Ομϊδεσ 
Εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του τεχνικού 
αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτό ϋκπτωςησ 
ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οπούα μετϊ 
την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, προςδιορύζονται οι Ομϊδεσ Εργαςιών ανϊ 
κατηγορύα ϋργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε ϋξι μόνεσ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1  Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 του 

ν.4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.  
 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 
  
13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  
  
 
Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 302 του ν.4412/2016, 
εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 1 .038,00 ευρώ.  

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον 
όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που 
ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη και ότι όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 
αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. 
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15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα i:  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) την ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ προσ την οπούο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  
 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του 

οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ 
παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη 
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ 
χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ ό πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ και την 
ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγ-

γύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου 
προσ τον οπούο απευθύνεται.  

 
15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη 

του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 19-1-2018 , 
ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, 
να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ 
προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

 
15.4  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του Σεχνικού 

υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ και 
ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ. 
Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςού τησ 
εγγυόςεωσ. 

  
15.5  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο  με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ 
 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ μετϊ:  
 α) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό την ϋκδοςη απόφαςησ  
 επύ αςκηθεύςασ προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και  
 β) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων ό την ϋκδοςη  
 απόφαςησ επ’ αυτών, και 
 γ) την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, ςύμφωνα  
 με το ϊρθρο 302 ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτεύται.  
 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1 Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.  
16.2 Δεν προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη  
 
Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
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Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 

ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται 

αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 

ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ 

εκτόσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό  όλων 

των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του κυρύου του ϋργου ϋναντι του 

αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του 

Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ  την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του 

αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςού τησ 

εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ .  

ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  

Άρθρο 17Α: Έκδοςη εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-
μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να 
εκδύδονται από το  Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθη κών και Δανεύων 
με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο 
παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων ζύκθωλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ 
λ. 4412/2016, , τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται 
μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ 
τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   
 
Άρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 
 
Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η …/…/2017, ημϋρα Σρύτη Ώρα 
λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.  

το ςυνοπτικό διαγωνιςμό, η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών ανϋρχεται ςε δώδεκα (12) 
ημϋρεσ από την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ.  

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη 
μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα 
αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη 
αυτό κοινοποιεύται εγγρϊφωσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, ςε όςουσ 
οικονομικούσ φορεύσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, και αναρτϊται, κατϊ περιπτωςη, ςτην ΕΕΕΕ, ςτο 
ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα 
δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ 
και νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  
 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

 



 

 

48 

 

Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 
ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα 3 μηνών, από την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών.   
 
Άρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

   
 Β. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο  

 Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.     
 Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται, και ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 66ν. 4412/2016, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ / αναθϋτοντα φορϋα (www. 
deyak.gr) ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.   

  
 Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ δημοπραςύασ 

ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο λογαριαςμό 
πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών για την ανϊθεςη 
του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου δημοςιεύςεων βαρύνουν την 
αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό  

  
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςτο 
γνωςτικό αντικεύμενο εύτε των υδραυλικών ϋργων εύτε Η/Μ ϋργων υπό πύεςη και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,  

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 
καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  

 

21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 

 

21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 254 και τησ 
παρ. 1 (ε) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μόρφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που 
να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 

 

Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
 

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ. τθν περίπτωςθ 

ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 22 Α και Β πρζπει να ικανοποιείται από όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά από 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού  

Κάκε προςφζρων  αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο 

πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται 

περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  
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β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα 
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου 
τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, 
ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,  

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, 

αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 
2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό 
απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ 

Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη 
νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 

25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 
αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 

ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η 
υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τουσ διαχειριςτϋσ’  

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.  

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα   

ό/και  

η αναθϋτουςα αρχό  μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ 
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 
αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό 

τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό 
τουσ.  

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:  
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(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν 
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε 
εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου,  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε 
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,  

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεύ 

να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών φορϋων 
κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 
ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με 
αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα 
τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη 
των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 

πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,  

(θ) Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε αμφιβολύα 
την ακεραιότητϊ του,. 

22.Α.5.  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 

οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005 
(εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού). 

 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 1, 2  και 4.   

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 1 
και 4 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να 
αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν 
επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που 

λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ 
περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται 

ςτον οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με 
τελεςύδικη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν 
λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.  
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22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ 

δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό). 

 

22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την 
τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που 
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 4412/2016 ό με 
την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτούνται οι 
ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι φορεύσ 
εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ζνωςθ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων 

ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (για τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα κριτιρια 

ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα).  

Η εκτϋλεςη του ϋργου γύνεται υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ 

οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 
 
 

[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016: Υπεύθυνη 
δήλωςη του ν. 1599/1986 (Α΄75) ςύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 

 
 Κατϊ την υποβολό προςφορών ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων κϊτω των ορύων, οι 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ δϋχονται ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 (Α 75) ςύμφωνα με την παρ. 2 
του ϊρθρου 79 ν. 4412/2016, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που 
εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ 
ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,  
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ,  
γ) εφόςον η εκτιμώμενη αξύα τησ υπό ανϊθεςησ ςύμβαςησ υπερβαύνει το ϋνα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτόσ ΥΠΑ, ότι δεν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 
30). 

 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ προςφϋροντεσ 
να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό 
διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
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την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων,  
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] η υπεύθυνη 
δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016   
υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό περιςςότερων 
φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του, 
 
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] υπεύθυνη 
δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016  για κϊθε φορϋα ςτισ ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 

 
 

23.1 Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 22 τησ 
παρούςασ, κρύνονται κατϊ την ημερομηνύασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών του ϊρθρου 18, 
κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α) και κατϊ την ςύναψη τησ ςύμβαςησ 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (β) τησ παρούςασ. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν 
προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των δικαιολογητικών, θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ 
εντόσ των ϋξι μηνών που προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 18. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν 
προςκομύζονται για αναπλόρωςη δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ των ϋξι μηνών 
που προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 18. 
 
Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. Η 
πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεύ να ικανοποιεύται από ϋνα εκ των μελών τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται ο 
προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα 
ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Γ – Ε).  
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου ςτηρύζεται, 
εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού 
των παραγρϊφων 1 και 2  του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και 
ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ 
πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ 
Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, 
ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε 
εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  
 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016]   
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ.  
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει 
αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
23.2 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομιζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει 
αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό 
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τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 
αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων δύο εδαφύων  τελευταύου εδαφύου τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 
22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού φορϋα, όςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό 
την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
που υποβϊλλονται εύναι  

 φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον 
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη,  

 αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. 

(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα 
ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελεύ υπό πτώχευςη ό  υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη εκδύδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό 
εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ 
Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε 
εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο ό 
το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ 
μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν 
εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ.  

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται επικαιροποιημϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν ςυντρϋχουν οι ςχετικού λόγοι αποκλειςμού.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που 
εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητόρια και 
φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που 
ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

23.3 Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 

 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι προςφϋροντεσ 
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ςτην Α1 τϊξη και ϊνω, 
για ϋργα κατηγορύασ ΟΔΟΠΟΙΟΙΑ.   

  
 (β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προςκομύζουν 
τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) 
ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 
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καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την 
περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από 
ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη 
δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό 
αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα του 
ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 

 
23.4 Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων  

 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό 
το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν λόγω 
οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω κατϊλογο.   
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον 
αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το 
πιςτοποιητικό.  
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον προςκομύζουν «ενημερότητα 
πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών  
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ  για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
ύμβουλο 
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ  
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ  
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου 22. Α.4. 
(θ) 
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό 
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην ενημερότητα πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋ χη του 
πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων προςκομύζει 
επιπλϋον τησ ενημερότητασ πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη αυτϊ.  
    

23.5 Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη δϊνειασ εμπειρύασ του ϊρθρου 22.Σ 

  
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, η 
απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την προςκόμιςη ςχετικού 
ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.  
 
   
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
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ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 
 

24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα ακόλουθα:  
 

 
[Β] Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία θάηω ηωλ νξίωλ ηνπ άξζξνπ  5 ηνπ λ. 4412/2016]  

 
- α) υπεύθυνη δόλωςη ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016 ηνπ Ϊξζξνπ 23.1  τησ παρούςασ 
- β) εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ,  
- γ) τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα και  
- δ) παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο τουσ.  

 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω κατϊ 
περύπτωςη δικαιολογητικϊ τησ υποπεριπτ. (γ), για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 
την υπεύθυνη δόλωςη που υποβϊλλει η ϋνωςη οικονομικών φορϋων προςδιορύζεται η ϋκταςη και το 
εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ 
μεταξύ τουσ), καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ . 

 

Σα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, 
πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα 
με τη νομικό μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη 
ςύςταςη του νομικού προςώπου, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού  (νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.) καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του διοικητικού 
οργϊνου. 

 

 
24.3 Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το χορηγηθϋν  από την αναθϋτουςα 

αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (ε)  τησ παρούςασ. 
 

Επιςημαύνεται ότι:  

α) αποκλεύονται από τον διαγωνιςμό προςφορϋσ, ςτισ οπούεσ δεν αναγρϊφεται ϋςτω και ϋνα επιμϋρουσ 
ποςοςτό ϋκπτωςησ ομϊδασ εργαςιών του εντύπου τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ςτην περιπτ. (α) τησ παρ. 2 
του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016 ό το ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτην περιπτ. (β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 
του ν. 4412/2016, ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ.  

β) η ολόγραφη αναγραφό των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ υπεριςχύει τησ αντύςτοιχησ 
αριθμητικόσ.  

γ) Αν παρουςιαςτούν ελλεύψεισ ςτην αναγραφό των ςτοιχεύων τησ οικονομικόσ προςφορϊσ (πλην εκεύνων 
που επιφϋρουν αποκλειςμό), διαφορϋσ μεταξύ τησ ολόγραφησ και τησ αριθμητικόσ τιμόσ ό λογιςτικϊ 
ςφϊλματα ςτα αθρούςματα, τα γινόμενα ό τη ςτρογγυλοπούηςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμού διορθώνει τα 
ςφϊλματα και αναγρϊφει την ορθό οικονομικό προςφορϊ.   

 

24.4  Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει 
κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν 
την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο.  

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Άρθρο 25: Τπεργολαβύα 
 

25.1 Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που 
προτεύνει.  

25.2  Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει 
την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 

 
25.3    Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό 

υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%)  τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό 

 α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για 
τουσ υπεργολϊβουσ, με  

 [Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου  5 του ν. 4412/2016] την 
υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 και τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23, κατϊ 
περύπτωςη. 

 β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από την 
ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του 

  
Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 135/2017 

Απόφαςη Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
 
  
      Κιλκίσ, …-…-2017 
 

                   ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

 

 

 

Γιοβανούδησ Φρόςτοσ 

MSc Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

    ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προώςτϊμενοσ Σ.Τ. τησ ΔΕΤΑ 
Κιλκύσ 

 

 

Παραγιόσ Ιωϊννησ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

 
 
 
 
 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-135/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 12Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-136/30-05-2017. 
 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ 
ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6’’ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ  ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΔΝΓΝΠΗΑ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ).» 
πξνϋπνινγηζκνύ: 2.200,80€ πιένλ Φ.Ξ.Α.  

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο πξνκήζεηαο 
κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ  ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6’’  ΠΡΖ 

ΓΔΩΡΟΖΠΖ  ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΔΝΓΝΠΗΑ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ).», ζχκθσλα ,ε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 6’’ ΣΖ ΓΔΩΣΡΖΖ  

ΟΗΚΗΜΟΤ ΘΔΟΓΟΗΑ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΒΟΤΝΟ) 
 
 

ΚΟΠΟ 
 

Ζ πξνκάζεηα αθνξΪ ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηάκαηνο πνπ βξέζθεηαη εγθαηεζηεκΫλν  

ζηελ γεψηξεζε ηνπ νηθηζκνχ Θενδνζέσλ, πεξηνρά Αξηζηεέδε βνπλφ. 

Σν ελ ιφγσ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηξνθνδνηεέ ηα θέιηξα απνζηδάξσζεο Διιεληθνχ θαη απφ εθεέ πδξνδνηνχληαη νη 

νηθηζκνέ Διιεληθφ, Θενδφζηα, Ίζσκα θαη ΡηδαλΪ. 

Υξάδεη Ϊκεζεο αληηθαηΪζηαζεο, δηφηη νη δχν   εθεδξηθΫο  γεσηξάζεηο  δελ θαιχπηνπλ  ηελ θαηαλΪισζε ησλ 

παξαπΪλσ νηθηζκψλ.  

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ Ϋγηλε κε βΪζε ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ζηνλ 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 23553,2 Ϋηνπο 2016 

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ) 

ΓΑΠΑΝΖ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ         

1 

Τπνβξχρηα αληιέα 6΄΄,  πηεξσηΫο θαη 
δηαρχηεο απφ αλνμεέδσην ρΪιπβα , 
αλνμεέδσην Ϊμνλα θαη αλνμεέδσην 
θέιηξν, θαηΪιιειε γηα νξηδφληηα 

ηνπνζΫηεζε,   παξνράο  Q =12 M3/H 
θαη καλνκεηξηθνχ H = 240 m. (ηχπνο 

OSP SS 06010/33) 

ηεκ 1 557,00 557,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ         

2 
Τπνβξχρηνο θηλεηάξαο 6" ηζρχνο 20 

ΖΡ 
ηεκ 1 520,00 520,00 

 ΧΛΖΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ     

3 
Μαζηφο δηαηνκάο 3’’ ζχλδεζεο 

ππνβξχρηαο αληιέαο κε ηε ζηάιε 
ζηάξημεο 

Σεκ 1 15,00 15,00 

  
ΤΠΖΡΔΗΔ - ΔΡΓΑΗΔ         

4 

Δμαγσγά ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηάκαηνο   απφ γεψηξεζε  

(ειΪρηζηε ρξΫσζε 100 κ) θαη 
κεηαθνξΪ ηνπ παιηνχ αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηάκαηνο ζηελ απνζάθε ηεο 
ΓΔΤΑΚ 

κ.κ. 168 3,30 554,40 
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5 

ΣνπνζΫηεζε ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηάκαηνο εληφο γεψηξεζεο 

(ειΪρηζηε ρξΫσζε 100 κ) θαη 
ζχλδεζε θαισδέσλ κε ηαηλέα 3Μ. 

κ.κ. 168 3,30 554,40 

 
   ύλνιν  : 2200,80 

 
   ΦΠΑ 24 % : 528,19 

 
   Άζξνηζκα : 2728,99 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκάζεηαο θαη ηνπνζΫηεζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2200,80   € πιΫνλ Φ.Π.Α. 

24%. 

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

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ. 

 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ 

ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6’’ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ  ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΔΝΓΝΠΗΑ 

(ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ)», κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.200,80 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

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

ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε 

ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6’’ ΠΡΖ 

ΓΔΩΡΟΖΠΖ  ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΔΝΓΝΠΗΑ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ)» πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-136/30-05-2017  

 

Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο: 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 6’’ ΣΖ ΓΔΩΣΡΖΖ  
ΟΗΚΗΜΟΤ ΘΔΟΓΟΗΑ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΒΟΤΝΟ) 

Παξαθαιψ φπσο καο απνζηεέιεηε ζπκπιεξσκΫλν ην  Ϋληππν νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο.   Ζ 
πξνζθνξΪ ζα βξέζθεηαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν θαη ζα θαηαηεζεέ κέρξη ηελ Σξίηε 6 Ηνπλίνπ 

2017 θαη ώξα 12:00πκ ζην πξωηόθνιιν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Ο θΪθεινο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζα εέλαη ζθξαγηζκΫλνο θαη ζα αλαγξΪθεη εμσηεξηθΪ ηα 
ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηέηιν  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 6’’ ΣΖ ΓΔΩΣΡΖΖ  
ΟΗΚΗΜΟΤ ΘΔΟΓΟΗΑ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΒΟΤΝΟ)» 

 

Σν Ϊλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 12:15. Όζνη επηζπκνχλ 

κπνξνχλ λα εέλαη παξφληεο. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Γηα ην ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ:  

Αξκφδηνο γηα δηεπθξηλάζεηο θαη πιεξνθνξέεο εέλαη ν θ. Κνξθνηέδεο Κσλζηαληέλνο, Ζιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο ΠΔ.  
ΣειΫθσλν επηθνηλσλέαο: 23410 29330 (ηειεθσληθφ θΫληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο).  
Ώξεο επηθνηλσλέαο 8:00 – 14:30 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 6’’ ΣΖ ΓΔΩΣΡΖΖ  
ΟΗΚΗΜΟΤ ΘΔΟΓΟΗΑ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΒΟΤΝΟ)» 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ) 

ΓΑΠΑΝΖ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ         

1 

Τπνβξχρηα αληιέα 6΄΄,  πηεξσηΫο θαη 
δηαρχηεο απφ αλνμεέδσην ρΪιπβα , 

αλνμεέδσην Ϊμνλα θαη αλνμεέδσην θέιηξν, 
θαηΪιιειε γηα νξηδφληηα ηνπνζΫηεζε,   

παξνράο  Q =12 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 240 m. (ηχπνο OSPSS 06010/33) 

ηεκ 1 557,00 557,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ         

2 Τπνβξχρηνο θηλεηάξαο 6" ηζρχνο 20 ΖΡ ηεκ 1 520,00 520,00 

 ΧΛΖΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ     

3 
Μαζηφο δηαηνκάο 3’’ ζχλδεζεο 

ππνβξχρηαο αληιέαο κε ηε ζηάιε ζηάξημεο 
Σεκ 1 15,00 15,00 

  
ΤΠΖΡΔΗΔ - ΔΡΓΑΗΔ         

4 

Δμαγσγά ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηάκαηνο   απφ γεψηξεζε  

(ειΪρηζηε ρξΫσζε 100 κ) θαη κεηαθνξΪ 
ηνπ παιηνχ αληιεηηθνχ ζπγθξνηάκαηνο 

ζηελ απνζάθε ηεο ΓΔΤΑΚ 

κ.κ. 168 3,30 554,40 

5 

ΣνπνζΫηεζε ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηάκαηνο εληφο γεψηξεζεο 

(ειΪρηζηε ρξΫσζε 100 κ) θαη ζχλδεζε 
θαισδέσλ κε ηαηλέα 3Μ. 

κ.κ. 168 3,30 554,40 

 
   ύλνιν  : 2200,80 

 
   ΦΠΑ 24 % : 528,19 

 
   Άζξνηζκα : 2728,99 

Παξαηεξήζεηο : 

ην Ϋληππν πξνζθνξΪο ζα αλαγξΪθεηαη ε κΪξθα, ν ηχπνο ηεο αληιέαο,  ηνπ θηλεηάξα. 

 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ : 

Λφγσ ηνπ επεέγνληνο ραξαθηάξα ηνπ Ϋξγνπ, ζα αλαγξαθεέ ππνρξεσηηθΪ ν ρξφλνο παξΪδνζεο 
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Ζ κε αλαγξαθά ηνπ ρξφλνπ παξΪδνζεο εέλαη ιφγνο απνθιεηζκνχ. 
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ΘΔΚΑ 13Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-137/30-5-2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΦΠΘΑΠ». πξνϋπνινγηζκνύ: 4.600,00€ πιένλ 
Φ.Ξ.Α. Θ.Α.: 12.01. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηoκέινο ηεο ΔΓ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο Ζιία 
Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ, ΓΓ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξόπν 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΦΠΘΑΠ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή 

Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΦΤΚΑ 

 
ΚΟΠΟ 

 
Ζ πξνκάζεηα αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πέλαθα (ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ), ηελ πξνκάζεηα θαη 

ηνπνζΫηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηά TF5 EUROWATER, θαη ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ θαισδέσλ θινηΫξ. ζηα θέιηξα Φχζθαο. 

ΜεηΪ απφ πξνζθνξΪ ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξεέαο ησλ θέιηξσλ απνζηδάξσζεο  ζπληΪρζεθε ν παξαθΪησ πξνυπνινγηζκφο.  

 

Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΚΩΓΗΚΟ 
CPV 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

1 Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε Ζιεθηξηθνχ πέλαθα  
ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ γηα ην θέιηξν  
απνζηδάξσζεο Διιεληθνχ, θαηΪιιεινο γηα ηα 
παξαθΪησ κεραλάκαηα : 

4. Μια αντλία τροφοδοςίασ 2,2 KW monoblock 
5. Μια αντλία αντίςτροφθσ πλφςθσ 3 KW 

(monoblock) 
6. Ζνα φυςθτιρα αντίςτροφθσ πλφςθσ 1,5 KW 
7. Ζνα αεροςυμπιεςτι ιςχφοσ 3 HP.  

Δπέζεο ζα πεξηιακβΪλεη ην θχθισκα απηνκαηηζκνχ 
γηα λα αλνηγνθιεέλεη ηηο βαιβέδεο αΫξα, ηηο 
αξηζκεκΫλεο θιΫκεο  θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 
ειεθηξνινγηθφ ζρΫδην.  

31211100-9 ηεκ 1 2000,00 2000,00 

2 Απνμάισζεο παιηνχ πξνγξακκαηηζηά θέιηξνπ TF5, 
πξνκάζεηα   ηνπνζΫηεζε θαηλνχξγηνπ 
πξνγξακκαηηζηά, δηαζχλδεζε κε ηνλ ειεθηξηθφ πέλαθα 
ηζρχνο θαη παξακεηξνπνέεζε Ϋηνηκνο ζε πιάξε 
ιεηηνπξγέα 

45315600-4 ηεκ 1 2500,00 2500,00 

3 Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε δχν ειεθηξνδέσλ ηχπνπ 
κπνπδέ ζηα δνρεέα αλαξξφθεζεο, πξνκάζεηα θαη 
ηνπνζΫηεζε 32 κΫηξα θαιψδην εχθακπην 3x1,5 mm2, 
καδέ κε ηνπο ζσιάλεο πξνζηαζέαο ηχπνπ ρΫιηθιεμ. 

31211100-9 ηεκ 1 100,00 100,00 



 

 

63 

 

     ύλνιν: 4600,00 

     ΦΠΑ 24% : 1104,00 

     Άζξνηζκα: 5704,00 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκάζεηαο θαη ηνπνζΫηεζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ  4600,00  € πιΫνλ Φ.Π.Α. 

24%. 

 ρεηηθφ CPV 31211100-9, 45315600-4. 

 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία. 
 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΦΠΘΑΠ», κε πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  4.600,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα 
βαξχλεη ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ 

ΦΗΙΡΟΑ ΦΠΘΑΠ» πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο (Δπηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-137/30-5-2017. 
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Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο: 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΦΤΚΑ 

Παξαθαιψ φπσο καο απνζηεέιεηε ζπκπιεξσκΫλν ην  Ϋληππν νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο.   Ζ 
πξνζθνξΪ ζα βξέζθεηαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν θαη ζα θαηαηεζεέ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 9 

Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 13:00πκ ζην πξωηόθνιιν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Ο θΪθεινο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζα εέλαη ζθξαγηζκΫλνο θαη ζα αλαγξΪθεη εμσηεξηθΪ ηα 
ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηέηιν  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΦΤΚΑ» 

 

Σν Ϊλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα 13:15. Όζνη επηζπκνχλ 

κπνξνχλ λα εέλαη παξφληεο. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Γηα ην ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ:  

Αξκφδηνο γηα δηεπθξηλάζεηο θαη πιεξνθνξέεο εέλαη ν θ. Κνξθνηέδεο Κσλζηαληέλνο, Ζιεθηξνιφγνο 
Μεραληθφο ΠΔ.  
ΣειΫθσλν επηθνηλσλέαο: 23410 29330 (ηειεθσληθφ θΫληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο).  
Ώξεο επηθνηλσλέαο 8:00 – 14:30 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΦΤΚΑ» 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΚΩΓΗΚΟ 

CPV 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣ. ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

1 Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε Ζιεθηξηθνχ πέλαθα  
ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ γηα ην θέιηξν  
απνζηδάξσζεο Διιεληθνχ, θαηΪιιεινο γηα ηα 
παξαθΪησ κεραλάκαηα : 

1. Μια αντλία τροφοδοςίασ 2,2 KW 
monoblock 

2. Μια αντλία αντίςτροφθσ πλφςθσ 3 KW 
(monoblock) 

3. Ζνα φυςθτιρα αντίςτροφθσ πλφςθσ 1,5 KW 
4. Ζνα αεροςυμπιεςτι ιςχφοσ 3 HP.  

Δπέζεο ζα πεξηιακβΪλεη ην θχθισκα 
απηνκαηηζκνχ γηα λα αλνηγνθιεέλεη ηηο βαιβέδεο 
αΫξα, ηηο αξηζκεκΫλεο θιΫκεο  θαη ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ ειεθηξνινγηθφ ζρΫδην.  

31211100-
9 

ηεκ 1 2000,00 2000,00 

2 Απνμάισζεο παιηνχ πξνγξακκαηηζηά θέιηξνπ 
TF5, πξνκάζεηα   ηνπνζΫηεζε θαηλνχξγηνπ 
πξνγξακκαηηζηά, δηαζχλδεζε κε ηνλ ειεθηξηθφ 
πέλαθα ηζρχνο θαη παξακεηξνπνέεζε Ϋηνηκνο ζε 
πιάξε ιεηηνπξγέα 

45315600-
4 

ηεκ 1 2500,00 2500,00 

3 Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε δχν ειεθηξνδέσλ 
ηχπνπ κπνπδέ ζηα δνρεέα αλαξξφθεζεο, 
πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε 32 κΫηξα θαιψδην 
εχθακπην 3x1,5 mm2, καδέ κε ηνπο ζσιάλεο 
πξνζηαζέαο ηχπνπ ρΫιηθιεμ. 

31211100-
9 

ηεκ 1 100,00 100,00 

     ύλνιν: 4600,00 

     ΦΠΑ 24% 
: 

1104,00 

     Άζξνηζκα: 5704,00 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ : 

Λφγσ ηνπ επεέγνληνο ραξαθηάξα ηνπ Ϋξγνπ, ζα αλαγξαθεέ ππνρξεσηηθΪ ν ρξφλνο παξΪδνζεο 
πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Ζ κε αλαγξαθά ηνπ ρξφλνπ παξΪδνζεο εέλαη ιφγνο απνθιεηζκνχ. 

 

ΘΔΚΑ 14Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-138/30-5-2017. 

Έγθξηζε ηνπ πξώηνπ πξαθηηθνύ κε ζέκα «άλνηγκα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη 
ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ» ηεο ΔΓ ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ κε 
ηίηιν «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίωλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίωλ θηλεηήξωλ γηα ην έηνο 

2017», πξνϋπνινγηζκνύ  97.935,00 €  ΣΩΟΗΠ Φ.Ξ.Α 24%. 
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Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκαηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηoκέινο ηεο ΔΓ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο Ζιία 

Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ, ΓΓ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελέγθξηζε 
ηνπ πξψηνπ πξαθηηθνχ κε ζέκα «άλνηγκα δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ» ηεο ΔΓ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα 
ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017»πνπέρεη σο εμήο : 

 
1

ν 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ  ΔΓ 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ηελ Παξαζθεπά12 Μαένπ 2017θαη ψξα 11:35  ζπλεδξέαζε ε επηηξνπά 

δηαγσληζκνχ πξνθεηκΫλνπ λα απνζθξαγέζεη ειεθηξνληθΪ ηηο πξνζθνξΫο πνπ ππνβιάζεθαλ ζηνλ ππ’αξηζκφ40446,1 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ  κε αξ. πξση. 842/30-3-2017 ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο γηα ηελ «Πξνκάζεηα ππνβξπρέσλ αληιηψλ 

θαη ππνβξπρέσλ θηλεηάξσλ γηα ην Ϋηνο 2017». ηε  ζπλεδξέαζε ηεο επηηξνπάο παξΫζηεζαλ νη εμάο :    

 Κνξθνηέδε Κσλ/λν ειεθηξνιφγν κεραληθφ, ππΪιιειν ηερληθάο ππεξεζέαο ΓΔΤΑ Κηιθέο 

 Αβξακέδε Ζιέα  Υεκηθφ Μεραληθφ,  Γ. Γηεπζπληά ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο 

 Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα, νηθνλνκνιφγν, ππΪιιειν ηεο δηνηθεηηθάο ππεξεζέαο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 
 

Όπσο θαζνξέδεηαη ζηελ απφθαζε 4-48/09-03-2017 «Πξνκάζεηα ππνβξπρέσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρέσλ θηλεηάξσλ γηα 

ην Ϋηνο 2017»  ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

Ο δηαγσληζκφο ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθάξπμεο δηεμάρζε ειεθηξνληθΪ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηά, κΫζσ ηνπ 

ΔΖΓΖ θαη Ϋρεη ιΪβεη αχμνληα αξηζκφ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζπζηάκαηνο ηνλ αξηζκφ 40446,1. Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr  ηνπ ζπζηάκαηνο ΔΖΓΖ άηαλ ε 8-5-2017 θαη ψξα 

17:00. 

ηελ ζπλΫρεηα ε Δπηηξνπά, γηα ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπλδΫζεθε ζην ζχζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηάξηα 

(φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) ησλ κειψλ, θαη πξνρψξεζε ζηελ απνζθξΪγηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ. πγθεθξηκΫλα απνζθξαγέζηεθαλ νη ππνθΪθεινη «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ησλ 

πξνζθνξψλ, ελψ νη ππνθΪθεινη «νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο» δελ απνζθξαγέζζεθαλ αθνχ ζχκθσλα κε ηελ δηαθάξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγηζζνχλ ζε κεηαγελΫζηεξν ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Καηφπηλ ε επηηξνπά κε ην ππ’ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1361/12-05-2017 Ϋγγξαθν ελεκΫξσζε κε απνζηνιά Fax,  φινπο ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ φηη Ϋγηλε απνζθξΪγηζε ησλ θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθάο πξνζθνξΪο.  

ΜεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπά δηαπέζησζε φηη νη πξνζθνξΫο εέραλ ιΪβεη απφ ην ζχζηεκα, ηνπο 

παξαθΪησ αλαθεξφκελνπο θσδηθνχο α/α ζπζηάκαηνο : 

 

Α/Α Πξνκεζεπηάο Ζκεξνκελέα θαη ψξα 

πξνζθνξΪο 

Α.Α. πξνζθνξΪο 

ζπζηάκαηνο 

1 CAPRARIHELLAS ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΣΛΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

08/05/2017 11:25:36 63762 

2 ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΑΝΣΛΗΧΝ 

5/05/2017 13:30:37 62746 

3 ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

08/05/201716:39:35 63931 

http://www.promitheus.gov.gr/
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4  ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΛΖΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

08/05/2017 15:41:31 63454 

5 Υ ΓΑΝΧΣΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ 08/05/2017 16:39:55 63340 

 

Ζ επηηξνπά παξΫιαβε ηνπο ζθξαγηζκΫλνπο θαθΫινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο πνπ εέραλ 

θαηαηεζεέ ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζέαο, ηνπο αξέζκεζε κε βΪζε ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα θαηΪζεζεο, 

ηνπο απνζθξΪγηζε θαη ηνπο κνλφγξαςε. Καηφπηλ πξνρψξεζε ζε αληηπαξαβνιά ησλ ειεθηξνληθΪ 

θαηαηεζεηκΫλσλ  κε ηα εληχπσο θαηαηεζεηκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ.  

ηελ ζπλΫρεηα ε επηηξνπά  Ϋιεγμε ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ηνπο κε βΪζε ηα νξηδφκελα ζηελ 

δηαθάξπμε θαη πξνρψξεζε ζηελ παξαθΪησ θαηαγξαθά ηνπο : 

 

1
ε
CAPRARI HELLAS ΔΗΑΓΩΓΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΣΛΗΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 Γελ πξνζθόκηζε ζηελ Τπεξεζία θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ , ώζηε λα ιάβεη αξηζκό πξωηνθόιινπ 

FAX : 2310798510  e-mail: sales@caprari.gr 
 

2
ε
ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΣΛΗΩΝ 

Αξ. πξωηνθόιινπ θαθέινπ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία 1266/8-5-2017 

Αξ. Γ.Δ.ΜΖ:29944013000 
 

1. Δγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ ΣΑΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΧΝ, ΓΡΑΜΜΑΣΗΟ 
ΤΣΑΔΧ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΖ Νν 112, πνζνχ 1958,70 €. 

2. ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (ΣΔΤΓ) Ν. 4412/2016, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν απφ 
ANDREASFLINOS 

3. Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ, Δπηκειεηάξην Αξγνιέδαο, Σκάκα Μεηξψνπ / Τπεξεζέα Γ.Δ.ΜΖ, κε αξηζκφ πξση. 
362836.513487, 10-4-2017. 

4. Έγγξαθν κε ζΫκα «ρεηηθΪ κε ηξνπνπνηάζεηο Καηαζηαηηθνχ θαη κε Λχζε Αλψλπκεο Δηαηξεέαο» απφ 
ΠεξηθΫξεηα Πεινπνλλάζνπ - Γεληθά Γηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο – Γηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο Π.Δ. Αξγνιέδαο – Σκάκα 
Δκπνξένπ θαη Σνπξηζκνχ, κε αξηζ. Πξση. 1634 17-05-2013. 

5. Καηαζηαηηθφ κε αξηζκφ 16489, χζηαζεο Αλψλπκεο Δηαηξεέαο ππν ηελ Δπσλπκέα «ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ – Κ 
ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ». 

6. Πξαθηηθφ Νν 150 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο «ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ – Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ» ηεο 4 Μαένπ 
2017, γηα ζπκκεηνρά ζε Γηαγσληζκφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο ζηηο 12-05-2017. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ  Ν. 1599/1986, γνϊςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ,  υπογεγραμμζνθ από Ανδρζασ Φλίνοσ 05-
05-2017. 

8. Τπεφκυνθ διλωςθ  Ν. 1599/1986, τεχνικϊν φυλλαδίων,  υπογεγραμμζνθ από Ανδρζασ Φλίνοσ 05-05-2017. 
9. ΣερληθΪ θπιιΪδηα ζχλνιν 89 ζειέδσλ . 

 
FAX :2751091009,  (e-mail: info@anavalos.gr). 

 
 

3
ε
ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

Αξ. πξωηνθόιινπ θαθέινπ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία 1305/10-5-2017 

Αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ:35063516000 
 

1. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά ζπκκεηνράο ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο θαηΪζηεκαΚΪησ Αραΐαο  κε αξηζκφ 3637012241, 
πνζνχ 1958,70 €  θαη ιάμε 1-5-2018 

mailto:sales@caprari.gr
mailto:info@anavalos.gr
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2. ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (ΣΔΤΓ) Ν. 4412/2016, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν απφ 
ΛηαξνκκΪηεο Παλαγηψηεο. 

3. ΦΔΚ ζχζηαζεο αξηζκφο θχιινπ 2758 /13-10-1983. 
4. Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ, Δπηκειεηάξην Αραΐαο , Σκάκα Μεηξψνπ / Τπεξεζέα Γ.Δ.ΜΖ, κε αξηζκφ πξση. 

369236.522714 06-04-2017. 
5. Έγγξαθν  απφ ΠεξηθΫξεηα Γπηηθάο ΔιιΪδαο – Γεληθά Γηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο – Γηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο Π.Δ. 

Αραΐαο – Σκάκα Δκπνξένπ θαη Σνπξηζκνχ, κε αξηζ. Πξση. 23450/2644, 29-1-2013, πξνο Δπηκειεηάξην 
Αραΐαο, κε ζΫκα «Γηαβέβαζε ζηνηρεέσλ/δεδνκΫλσλ ηεο Α.Δ. ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν ηεο Τπεξεζέαο 
ζαο θιπ» 

6. ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 3510 5-9-1980, ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 791/19-5-1987, ΦΔΚ 
θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 7507/23-9-1998, ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 6149/27-7-1999, ΦΔΚ 
θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 8097/28-7-2003, ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 452/24-1-2005, ΦΔΚ 
θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 1501/9-3-2005, ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 10626/29-9-2006, ΦΔΚ 
θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 14009/29-12-2006, ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 615/28-1-2008, ΦΔΚ 
θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 11051/23-9-2010,  ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 11822/12-10-2010, ΦΔΚ 
θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 6558/15-7-2011, ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 9368/6-9-2011, ΦΔΚ 
θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 3680/4-12-1985, ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 2528/30-7-1984, ΦΔΚ 
θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 13641/31-12-2014. 

7. Βεβαέσζε Δπηκειεηάξην Αραέαο, Σκάκα Μεηξψνπ, Τπεξεζέα ΓΔΜΖ, κε αξηζ. Πξση. 2798/16-02-2015. 
8. Πξαθηηθφ Γεληθάο πλΫιεπζεο ηεο 20-2-2017, κε ζΫκα «Δθινγά ΝΫνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ». 
9. Πξαθηηθφ πλεδξέαζεο ηεο 20-2-2017, κε ζΫκα «πγθξφηεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ζε ζψκα» θαη 

«Δθπξνζψπεζε». 
10. Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ 5-5-2017 γηα ζπκκεηνρά ζε Γηαγσληζκφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο 
11. Τπεχζπλε δάισζε  Ν. 1599/1986, γλψζεο φξσλ ηεο δηαθάξπμεο,  ππνγεγξακκΫλε απφ Παλαγηψηεο 

ΛηαξνκκΪηεο, 8-5-2017. 
12. Τπεχζπλε δάισζε  Ν. 1599/1986, ηερληθψλ θπιιαδέσλ,  ππνγεγξακκΫλε απφ Παλαγηψηεο ΛηαξνκκΪηεο, 

8-5-2017. 
13. ΣερληθΪ θπιιΪδηα ζχλνιν 69 ζειέδεο. 

 
FAX :2693031435 (e-mail: nikos@liarommatis.gr). 
 

 ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΛΖΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

4
εΑξ. πξσηνθφιινπ θαθΫινπ πνπ θαηαηΫζεθε ζηελ ππεξεζέα 1337 

 
Αξηζκφο ΓΔΜΖ: 038334905000 
 

1. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά ζπκκεηνράο ηεο ALRHA ΣξΪπεδαο θαηΪζηεκαηαπξνππφιεσο, κε 
αξηζκφ GRΕ103184, πνζνχ 1958,70 κε ηζρχ κΫρξη θαη ηελ 8-5-2018. 

2. ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (ΣΔΤΓ) Ν. 4412/2016, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν 
απφ έκν Αηβαδέδε. 

3. Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ, Βηνηερληθφ  Δπηκειεηάξην Θεζζαινλέθεο  , Σκάκα Μεηξψνπ - Γ.Δ.ΜΖ, 
κε αξηζκφ πξση. 306845.434109. 

4. Έγγξαθν  απφ ΠεξηθΫξεηα Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο – Γεληθά Γηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο – 
Γηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο Μ.Δ. Θεζζαινλέθεο  – Σκάκα Δκπνξένπ θαη Σνπξηζκνχ, κε αξηζ. 
Πξση. 4628 19-4-2013, πξνο Βηνηερληθφ Δπηκειεηάξην Θεζζαινλέθεο , κε ζΫκα «ΑλΪθιεζε 
θαη δηαβέβαζε Αλψλπκεο Δηαηξεέαο ζην Γ.Δ.ΜΖ» 

5. Πηζηνπνηεηηθφ  Βηνηερληθφ Δπηκειεηάξην Θεζζαινλέθεο κε αξηζκφ πξση. 160711/09-02-
2017. 

6. ΦΔΚ θαηαρψξεζεο ζην κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, κε αξηζκφ θχιινπ 8226, 23-12-1996. 
7. Πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο, κε αξηζκφ πξση. 337736.477745 
8. ΝΫν θεέκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξεέαο «. ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ», κε αξηζκφ 

ΜΑΔ37007/62/Β/96/270. 
9. ΠξΪμε πξνΫγθξηζεο επσλπκέαο θαη δηαθξηηηθνχ ηέηινπ γηα ηξνπνπνέεζε / ιχζε εηαηξεέαο κε 

αξ. πξση. 4451/24-10-2013. 
10. Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ Νν 480 / 8-5-2017. 
11. Τπεχζπλε δάισζε  Ν. 1599/1986, γλψζεο φξσλ ηεο δηαθάξπμεο,  ππνγεγξακκΫλε απφ έκν 

Αηβαδέδε 8-5-2017. 
12. ΣερληθΪ θπιιΪδηα ζχλνιν ζειέδσλ 185 ζειέδεο. 

mailto:nikos@liarommatis.gr
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FAX :2310692110 (e-mail: info@aivazidis.gr). 
 

5
ε
Υ.  ΓΑΝΩΣΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ 

Αξ. πξωηνθόιινπ θαθέινπ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία 1308/10-5-2017 

 

ΑξηζκφοΓΔΜΖ: 7526601000 

1. Δγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο απφ ΣΜΔΓΔ  κε αξ.1726136, πνζνχ 1958,70θαη ηζρχ Ϋσο 31-05-
2018. 

2. ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (ΣΔΤΓ) Ν. 4412/2016, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν απφ 
Υξάζηνο Γαλψηεο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθεένπ Αζελψλ κε αξηζκ. Πξση. 25495/2013. 
4. Ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ ζπζηΪζεσο νκφξξχζκνπ εηαηξεέαο,   εκεξνκελέαο 3-5-2007. 
5. Βεβαέσζε-Θεψξεζε Δκπνξηθφ θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηάξην Αζελψλ, αξ. πξση. 11286 /3-5-2007. 
6. Σξνπνπνέεζε θαηαζηαηηθνχ ηεο νκφξξχζκνπ εηαηξεέαο «ΥΡΖΣΟ ΓΑΝΧΣΖ- ΜΑΡΗΑ ΜΠΑΛΣΑ – 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΓΑΝΧΣΖ Ο.Δ.», 8-5-2007. 
7. Βεβαέσζε-Θεψξεζε Δκπνξηθφ θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηάξην Αζελψλ, αξ. πξση. 11830/ 9-5-2007. 
8. Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηξνπνπνέεζεο θαηαζηαηηθνχ ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξεέαο «Υ ΓΑΝΧΣΖ Κ ΗΑ 

ΟΔ», κε εκεξνκελέα 22-12-2010 
9. Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό τροποποίθςθσ καταςτατικοφ τθσ ομορρφκμου εταιρείασ «Χ ΓΑΝΩΣΗ Κ ΙΑ ΟΕ», με 

θμερομθνία 21-06-2012. 
10. Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό τροποποίθςθσ καταςτατικοφ τθσ ομορρφκμου εταιρείασ «Χ ΓΑΝΩΣΗ Κ ΙΑ ΟΕ», με 

θμερομθνία 11-03-2014. 
11. Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό τροποποίθςθσ καταςτατικοφ τθσ ομορρφκμου εταιρείασ «Χ ΓΑΝΩΣΗ Κ ΙΑ ΟΕ», με 

θμερομθνία 14-7-2015. 
12. Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό τροποποίθςθσ καταςτατικοφ τθσ ομορρφκμου εταιρείασ «Χ ΓΑΝΩΣΗ Κ ΙΑ ΟΕ», με 

θμερομθνία 02-11-2015. 
13. Ανακοίνωςθ Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν με αρικμό πρωτ. 243070/ 3-11-2015. 
14. Πξαθηηθφ ηεο Δ.Δ. «Υ ΓΑΝΧΣΖ Κ ΗΑ ΟΔ», ζπκκεηνράο ηεο εηαηξεέαο ζην δηαγσληζκφ ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθέο. 
15. Τπεφκυνθ διλωςθ  Ν. 1599/1986, γνϊςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ,  υπογεγραμμζνθ από Χριςτο Γανϊτθ, 5-5-

2017. 
16. Τπεφκυνθ διλωςθ  Ν. 1599/1986, τεχνικϊν φυλλαδίων,  υπογεγραμμζνθ από Χριςτο Γανϊτθ, 5-5-2017. 
17. ΣερληθΪ θπιιΪδηα ζχλνιν ζειέδσλ 224. 

 
FAX:210 5752507 

 
ΜεηΪ ηελ θαηαγξαθά θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθέσλ αλαδφρσλ θαη ηνλ 
Ϋιεγρν γηα ηελ ζπκθσλέα ησλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβιάζεθαλ  κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο, ε 
επηηξνπά πξνηεέλεη : 

 

1. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ CAPRARI HELLAS ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟ-ΡΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΣΛΙΩΝ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑνα  αποκλειστεί για το επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ (άνοιγμα οικονομικϊν 
προςφορϊν) διότι δεν προςκόμιςε ςτθν υπθρεςία φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το 
άρκρο 11  τθσ διακιρυξθσ. 

2. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΣΛΗΧΝ  λα γέλεη δεθηφο 
γηα ην επφκελν ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ (Ϊλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ). 

3. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο    ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ     λα γέλεη δεθηφο γηα ην επφκελν ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ (Ϊλνηγκα 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ). 

mailto:info@aivazidis.gr


 

 

70 

 

4. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο     . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 
ΚΑΗ ΑΝΣΛΖΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ       λα γέλεη δεθηφο γηα ην επφκελν ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Ϊλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ). 

5. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο   Υ ΓΑΝΧΣΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ   λα γέλεη δεθηφο γηα ην επφκελν ζηΪδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ (Ϊλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ). 

 

Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηπρφλ αληηξξάζεηο επέ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ εληφο 
πΫληε εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο. 

 

Πξνηεέλεηαη λα γέλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ζηνλ κεηνδφηε. 
 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξψην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ζέκα «άλνηγκα δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ» ηεο ΔΓ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην 

έηνο 2017». 
 

 Ρελ ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ ζην επφκελν ζηάδην (άλνηγκα νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ). 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-138/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 15Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-139/30-5-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: 
«ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΖΠ ΚΔΙΑΛΘΗΝ ΚΔ ΡΖ ΚΔΘΝΓΝ ΡΝ AIRLIFT». 

πξνϋπνινγηζκνύ: 1518,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή 

ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. 
αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΖΠ 
ΚΔΙΑΛΘΗΝ ΚΔ ΡΖ ΚΔΘΝΓΝ ΡΝ AIRLIFT» πνπ έρεη σο εμήο : 

 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
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ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζάκεξα ηελ Σξίηε 24 Μαΐνπ 2017 θαη ψξα 12:00, 
ζπλεδξηΪδεη ε επηηξνπά δηαγσληζκνχ απνηεινχκελε απφ ηνπο : 

 
1) Αβξακίδε Ηιία, ΠΔ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
2) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
3) Κνξθνηίδε Κωλζηαληίλν, ΠΔ Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

 
ΠαξνπζηΪζηεθαλ νη παξαθΪησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλΪδεημε κεηνδφηε ηεο εξγαζέαο: 

 «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΔΛΑΝΘΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ AIRLIFT» 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 1.518,00 Δπξώ (ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α.) 
 
θαη παξΫδσζαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο. 
 
Παξαιάθηεθαλ απφ ηελ επηηξνπά νη θΪθεινη  πνπ πεξηΫρνπλ ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ.  
 
Καηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ νη ΟηθνλνκηθΫο ΠξνζθνξΫο πνπ πεξηΫρνληαη ζηνπο θαθΫινπο θαη 
κνλνγξΪθηεθαλ ηα Ϋγγξαθα απηΪ. 
 
 
ΠαξΫδσζαλ πξνζθνξΫο νη θΪησζη ελδηαθεξφκελνη: 

1. ΡΔΠΠΟ Π. ΝΙΚΟΛΑΟ 

 

 Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο  
 
 
FAX: 23430 22696 

 
 

2. ΣΙΝΣΙΝΗ ΘΔΟΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

 

 Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο  
 

 

FAX: 23940 24554 

 

Ζ Δ.Γ. εμέηαζε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξΪθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο Δ.Γ. θαη 
αλαθνηλψζεθαλ επηκΫξνπο ζηνηρεέα ηνπο γηα θΪζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο 
θαηαρσξεζάθαλ, κεηΪ απφ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαέεο δηνξζψζεηο, ζε πέλαθα θαηΪ ηε ζεηξΪ 
κεηνδνζέαο (αξρέδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξΪ), ν νπνένο Ϋρεη σο εμάο: 
 

 

1. ΡΔΠΠΟ Π. ΝΙΚΟΛΑΟ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΜΟΝ . 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟ. 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 
Καζαξηζκφο –  δνθηκαζηηθά Ϊληιεζε 

γεψηξεζεο  βΪζνπο 276m κε ζπζθεπά airlift 
κΫηξα 276 4,20 1.159,20 

ΤΝΟΛΟ 1.159,00 

Φ.Π.Α.  24 % 278,21 

ΤΝΟΛΟ 1.437,41 

1. ΣΙΝΣΙΝΗ ΘΔΟΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΝ . ΠΟ. ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
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Καηφπηλ ε Δ.Γ., Ϋιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηΪ ηελ έδηα ζεηξΪ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 
λ. 4412/16 Ϊξζξα 95 θαη 98.  

 

Μεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεέα «ΡΔΠΠΟ Π. ΝΗΚΟΛΑΟ» κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 1.159,00 € 
(ρωξίο ΦΠΑ). 
 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηπρφλ αληηξξάζεηο επέ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ εληφο 
πΫληε εκεξψλ.   

 
Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ: 1 / 2017 

 

Πξνηεέλεηαη λα γέλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ζηνλ κεηνδφηε. 

 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΖΠ 
ΚΔΙΑΛΘΗΝ ΚΔ ΡΖ ΚΔΘΝΓΝ ΡΝ AIRLIFT». 
 

 Ρελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε: «ΡΕΠΠΟ Π. ΝΙΚΟΛΑΟ», κε ΑΦΚ: 066954222, 

έδξα: ΒΗ.ΞΑ. Ξνιπθάζηξνπ θαη ΓΝ : Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 1.159,20 

€ (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 61.93.15 (ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΡΟΗΡΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-139/30-5-2017. 

 

ΜΔΣΡ. ΜΟΝΑΓΟ 

1 
Καζαξηζκφο –  δνθηκαζηηθά Ϊληιεζε 

γεψηξεζεο  βΪζνπο 276m κε ζπζθεπά airlift 
κΫηξα 276 4,80 1.324,80 

ΤΝΟΛΟ 1.324,80 

Φ.Π.Α.  24 % 317,952 

ΤΝΟΛΟ 1.642,752 
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ΘΔΚΑ 13Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-140/30-5-2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΦΔΓΟΗΘΝ ΞΝΒΟΣΗΝ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΙΝΦΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ ΑΓΗΝ ΓΔΩΟΓΗΝ». 
πξνϋπνινγηζκνύ: 300,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΘΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΦΔΓΟΗΘΝ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 
ΓΗΑ ΙΝΦΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ ΑΓΗΝ ΓΔΩΟΓΗΝ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε 

πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΦΔΓΡΗΚΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ 

ΛΟΦΟ  ΔΚΚΛΖΗΑ ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ 
 

 
ΚΟΠΟ 

 
Ζ πξνκάζεηα αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα εθεδξηθνχ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηάκαηνο γηα ηελ ηξνθνδνζέα  ηεο 

δεμακελάο ηεο εθθιεζέαο ζην Λφθν ηνπ Αγ. Γεσξγένπ. 

Δπεηδά απφ ηελ ελ ιφγσ δεμακελά, εθηφο απφ ηελ εθθιεζέα Αγ. Γεσξγένπ,  πδξνδνηνχληαη πΫληε νηθνδνκΫο πνπ 

βξέζθνληαη ζηα ςειΪ ζεκεέα ηεο πφιεο θνληΪ ζην χςνο ηεο θεληξηθάο δεμακελάο, ιφγσ ρακειάο πέεζεο ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κάλεο, θαη πξνθεηκΫλνπ λα ππΪξρεη δπλαηφηεηα Ϊκεζεο ηξνθνδνζέαο κε λεξφ ζε πεξέπησζε 

βιΪβεο ηεο θχξηαο αληιέαο, θξέλεηαη απαξαέηεηε ε ηνπνζΫηεζε εθεδξηθάο αληιέαο. 

Σν εθεδξηθφ  ππνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα  ζα εέλαη δηαηνκάο 4΄΄  θαη  ηζρχνο 3 ΖΡ. 

 

ΜεηΪ απφ ζρεηηθά Ϋξεπλα αγνξΪο ζπληΪρζεθε ν παξαθΪησ ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ) 

ΓΑΠΑΝΖ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ         

1 

Τπνβξχρηα αληιέα 4΄΄,  πηεξσηΫο απφ polycarbonate LEXAN, 
δηαρχηεο απφ NORYL,   , αλνμεέδσην Ϊμνλα θαη αλνμεέδσην 
θέιηξν,  παξνράο  Q = 4  M3/H θαη καλνκεηξηθνχ H = 70 m. 
ΔλαιιαθηηθΪ κπνξεέ ε αληιέα λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλε  
εμνινθιάξνπ απφ αλνμεέδσηε ιακαξέλα. 

ηεκ. 1 150,00 150,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ         

2 
Τπνβξχρηνο θηλεηάξαο 4" ηζρχνο 3 ΖΡ 

ηεκ. 1 150,00 150,00 

  
  ύλνιν  : 300,00 
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  Φ.Π.Α. 24% : 72,00 

  
  Άζξνηζκα : 372,00 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκάζεηαο θαη ηνπνζΫηεζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 300,00€ πιΫνλ Φ.Π.Α. 

24%. 

 ρεηηθφ CPV 42122130-0, 31110000-0. 

 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Ζ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΦΔΓΟΗΘΝ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ 
ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΙΝΦΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ ΑΓΗΝ ΓΔΩΟΓΗΝ». πξνυπνινγηζκνχ: 300,00€ 
πιένλ Φ.Ξ.Α. ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ κεηνδφηε ηνπ ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε ηίηιν : 

«Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017» 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-140/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 10Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-141/30-5-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο δεκνπξαζίαο ηεο εξγαζίαο «ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΚΦΑΘΔΙΩΠΖ 
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 2017» πξνϋπνινγηζκνύ 11.708,36 € πιένλ Φ.Ξ.Α.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Νηθνλνκηθήο- Γηνηθεηηθήο 
πεξεζίαο, ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 

πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο: «ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΚΦΑΘΔΙΩΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 2017» 
πξνυπνινγηζκνχ: 11.708,36 € πιένλ Φ.Ξ.Α. πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΖΝ  ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
Σίηινο: «Δθηύπωζε – Δκθαθέιωζε Λνγαξηαζκώλ Ύδξεπζεο Έηνπο 2017» 

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζάκεξα ηελ Γεπηέξα 22ε Μαΐνπ 2017 θαη ψξα 14:00, 
ζπλεδξηΪδεη ε επηηξνπά δηαγσληζκνχ Τπεξεζηψλ θαη Δξγαζηψλ - ε  νπνέα νξέζηεθε κε ηελ Απφθαζε 2-
27/31-01-2017 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο - απνηεινχκελε απφ ηνπο : 
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4) Κπξηαδίδε Μηραήι, ΠΔ Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
5) Αζιαλίδε Υξήζην, ΠΔ Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
6) Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΣΔ Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

ΠαξνπζηΪζηεθαλ νη παξαθΪησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλΪδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζέαο : 
 «Δθηύπωζε – Δκθαθέιωζε Λνγαξηαζκώλ Ύδξεπζεο Έηνπο 2017» 

Πξνϋπνινγηζκνύ 11.708,36 Δπξώ (ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α.) 
 
θαη παξΫδσζαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο. 
 
Παξαιάθηεθαλ απφ ηελ επηηξνπά νη θΪθεινη  πνπ πεξηΫρνπλ: α) Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. 
ηνπ Ν.1599/1986 (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79, παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016) θαη β) ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ.  
 
Καηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο πνπ πεξηΫρνληαη ζην θΪθειν θαη 
κνλνγξΪθηεθαλ ηα Ϋγγξαθα απηΪ. 
 
 
ΠαξΫδσζαλ πξνζθνξΫο νη θΪησζη ελδηαθεξφκελνη: 
 

1. ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΛΤΔΙ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν INSS LTD 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιά πξνζθνξψλ : 

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. ηνπ Ν.1599/1986 (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79, παξ.4 ηνπ 
Ν.4412/2016)  

 Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο  
 
 
FAX: 2111049999 

 
 

2. ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΣΩΝΙΟΤ Μ.Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν PAN DIREKT 

 Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιά πξνζθνξψλ 

: 

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. ηνπ Ν.1599/1986 (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79, παξ.4 ηνπ 
Ν.4412/2016)  

 Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο  
 

 

FAX: 2394071363 

 
 

3. ΓΙΟΤΝΙΠΡΙΝΣ ΑΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΝΣΤΠΩΝ κε δηαθξηηηθό ηίηιν UNIPRINT 
A.E. 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιά πξνζθνξψλ : 

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. ηνπ Ν.1599/1986 (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79, παξ.4 ηνπ 
Ν.4412/2016)  

 Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο  
 
FAX: 2310796422 
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Ζ Δ.Γ. θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ηεο Τπεχζπλεο Γάισζεο ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. ηνπ Ν.1599/1986 δηαπέζησζε φηη 
γηα φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο δε βξΫζεθαλ ζθΪικαηα θαη επνκΫλσο Ϋγηλαλ δεθηνέ γηα ην επφκελν ζηΪδην 
ηεο εμΫηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  
ηε ζπλΫρεηα εμεηάζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξΪθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε 
ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκΫξνπο ζηνηρεέα ηνπο γηα θΪζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο 
θαηαρσξεζάθαλ, κεηΪ απφ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαέεο δηνξζψζεηο, ζε πέλαθα θαηΪ ηε ζεηξΪ 
κεηνδνζέαο (αξρέδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξΪ), ν νπνένο Ϋρεη σο εμάο: 
 
 
 
 

1) ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΛΤΔΙ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν INSS LTD 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ -€-  
(ρωξίο ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ -€- 

(ρωξίο 
ΦΠΑ) 

Παξαγσγά, Δθηχπσζε, 
ΔκθαθΫισζε Λνγαξηαζκψλ 

Ύδξεπζεο 
157.500,00 ηεκΪρηα 0,048 7.560,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 7.560,00 

ΦΠΑ 24% 1.814,40 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΦΠΑ 9.374,40 

 

2)ΓΙΟΤΝΙΠΡΙΝΣ ΑΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΔΝΣΤΠΩΝ κε δηαθξηηηθό ηίηιν UNIPRINT A.E. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ -€-  
(ρωξίο ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ -€- 

(ρωξίο 
ΦΠΑ) 

Παξαγσγά, Δθηχπσζε, 
ΔκθαθΫισζε Λνγαξηαζκψλ 

Ύδξεπζεο 
157.500,00 ηεκΪρηα 0,05055 7.961,625 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 7.961,625 

ΦΠΑ 24% 1.1910,79 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΦΠΑ 9.872,415 

 

3) ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΣΩΝΙΟΤ Μ.Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν: PAN DIREKT 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ -€-  
(ρωξίο ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ -€- 

(ρωξίο 
ΦΠΑ) 

Παξαγσγά, Δθηχπσζε, 
ΔκθαθΫισζε Λνγαξηαζκψλ 

Ύδξεπζεο 
157.500,00 ηεκΪρηα 0,076 11.970,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 11.970,00 

ΦΠΑ 24% 2.872,80 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΦΠΑ 14.842,80 

 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξΪ κεηνδνζέαο  Ϋιεγμε ηελ Ϋγθπξε 
ζπκκεηνρά ησλ ππνςεθέσλ, ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ηνπο ζηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιά πξνζθνξψλ. 

ΜεηΪ ηνλ Ϋιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φινη νη ππνςάθηνη ηεξνχλ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ππνβνιάο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκΫλσο  γέλνληαη δεθηνέ ζηελ πξφζθιεζε εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο. 

 

Μεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεέα «ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΛΤΔΗ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθό 
ηίηιν INSS LTD» κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 7.560,00 € (ρωξίο ΦΠΑ). 
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Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηπρφλ αληηξξάζεηο επέ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ εληφο 
πΫληε εκεξψλ.   

 
Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ: 1 / 2016 

 
 

 
 

Πξνηεέλεηαη λα γέλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεέ ε εξγαζέα ζηνλ κεηνδφηε. 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΚΦΑΘΔΙΩΠΖ 
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 2017». 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν : 

«ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΚΦΑΘΔΙΩΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 2017» πξνυπνινγηζκνχ 
11.708,36 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.03.01 (ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΚΦΑΙΔΙΩΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ 

ΓΟΔΠΖΠ) ζηελ επηρείξεζε : «ΘΑΗΛΝΡΝΚΔΠ ΙΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ Δ.Ξ.Δ. κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν INSS LTD»,  κε Α.Φ.Κ. : 800350628,  Γ.Ν.. : Θνξσπίνπ,  Γηεχζπλζε : 
Ήθαηζηνπ 33Α, Θνξσπί,  Ρ.Θ. 19400,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 7.560,00 επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

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

ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.03.01 (ΔΘΡΞΩΠΖ ΔΚΦΑΙΔΙΩΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ), ηνπ 

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

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-141/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 18Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-142/30-05-2017. 
 
Θεζκνζέηεζε ηξόπνπ δηαθαλνληζκνύ κεγάιωλ νθεηιώλ ηωλ θαηαλαιωηώλ ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο 
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Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΝΓΓΝΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Νηθνλνκηθήο- Γηνηθεηηθήο 
πεξεζίαο, ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ 
ζεζκνζέηεζε  δηαδηθαζίαο ξχζκηζεο απνπιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο κε 

κεγάιεο νθεηιέο, ζχκθσλα  κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

Κχξηε Πξφεδξε  θαη θ.θ. ΜΫιε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο, 

ζαο ππνβΪιινπκε ηελ παξνχζα εηζάγεζε ιακβΪλνληαο ππ φςηλ ηελ νηθνλνκηθά θξέζε πνπ καζηέδεη 
ηελ ρψξα καο επέ επηΪ ζπλαπηΪ Ϋηε θαη Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ θησρνπνέεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 
ζπκπνιηηψλ καο θαη κε ην δεδνκΫλν φηη ε ππεξεζέα καο Ϋρεη θνηλσθειά θαη αληαπνδνηηθφ ραξαθηάξα 
εθ ηνπ λφκνπ. Άιισζηε ζηα πιαέζηα ηεο Δηαηξηθάο Κνηλσληθάο Δπζχλεο νθεέινπκε λα αληαπνθξηζνχκε 
ζηηο ηξΫρνπζεο αλΪγθεο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο θαζηεξψλνληαο ηελ δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκνχ ησλ 
νθεηιψλ. 

Δπέζεο θ. Πξφεδξε θαη θ.θ. ΜΫιε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζΫηνπκε ππ φςηλ ζαο ηνλ παξαθΪησ πέλαθα  
φπνπ θαηαγξΪθνληαη νη Βεβαηψζεηο θαηαλαιψζεσλ θαη νη ζπλνιηθΫο ΔηζπξΪμεηο γηα ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα : 

 ΒΔΒΑΗΩΔΗ ΔΗΠΡΑΞΔΗ 
 ΠΟΟΣΟ 

ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΔΝΑΝΣΗ 
ΒΔΒΑΗΩΔΗΩΝ 

2014 4.200.154,14 € 3.895.685,96 € 92 % 

2015 4.464.937,63 € 3.865.452,98 € 86 % 

2016 4.695.868,04 € 4.236.384,86 € 90 % 

ΤΝΟΛΟ 13.360.959,81 € 11.997.523,80 € 89 % 

Αθφκε ζΫηνπκε ππ φςηλ ζαο  ηα εμάο νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα γηα ηα ππφινηπα ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθέο : 

1. Σν ινγηζηηθφ ππφινηπν ησλ θαηαλαισηψλ ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2016 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 

4.011.743,82 €, 

2. Οη θαζπζηεξνχκελεο νθεηιΫο ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2016 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 3.320.159,41 €, 

3. Οη θαζπζηεξνχκελεο νθεηιΫο ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2013 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 799.769,68 €. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα, ην χςνο ησλ θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ ησλ 
θαηαλαισηψλ ππΫξ-ηεηξαπιαζηΪζηεθε, γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη ελ πνιινέο ζηελ δπζρεξά νηθνλνκηθά 
θαηΪζηαζε πνπ Ϋρνπλ πεξηΫιζεη νη ζπκπνιέηεο καο θαηαλαισηΫο, ιφγσ ηεο επηαεηνχο νηθνλνκηθάο θξέζεο 
ζηελ ρψξα καο φπσο πξναλΫθεξα θαη ζηελ αξρά ηεο εηζάγεζεο. 

Με δεδνκΫλε ινηπφλ ηελ δπζρεξά νηθνλνκηθά ζΫζε ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ Ϋρεη σο ζπλΫπεηα ηελ κεέσζε 
ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζέκσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο πηζηεχνπκε πσο θξέλεηαη επηβεβιεκΫλε ε ζΫζπηζε ελφο 
παγένπ ηξφπνπ ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ησλ θαηαλαισηψλ, νχησο ψζηε απηνέ λα ξπζκέζνπλ ηηο νθεηιΫο ηνπο 
κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα ηηο απνπιεξψζνπλ γηα  λα κελ πξνρσξάζνπκε ζε δηαθνπά πδξνδφηεζεο, 
φπσο νξέδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ χδξεπζεο.  
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Ζ εκπεηξέα ηνπ ηκάκαηνο δηαρεέξηζεο θαη εμππεξΫηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, καο δεέρλεη φηη ν ηξφπνο 
ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ πξΫπεη λα Ϋρεη δχν βΪζεηο : α) ηελ πξννδεπηηθά θιέκαθα δηαγξαθάο ησλ 
πξνζαπμάζεσλ θαη β) ηελ νξηνζΫηεζε ηνπ πνζνχ ηεο ειΪρηζηεο δφζεο. Γελ εέλαη ηπραέν Ϊιισζηε φηη ζε 
απηΫο ηηο δχν βΪζεηο ζηεξέρζεθε ε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ 4321/2015 θαη εέρε ηα θαιχηεξα απνηειΫζκαηα απφ 
θΪζε Ϊιιε ξχζκηζε πνπ εθαξκφζηεθε θαηΪ θαηξνχο. 

Πξνηεέλεηαη ινηπφλ ν παξαθΪησ ηξφπνο ξχζκηζεο θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ: 

ΠΗΝΑΚΑ  ΓΟΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΡΤΘΜΗΖ ΟΦΔΗΛΩΝ ΠΡΟ ΣΖΝ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΓΟΔΗ ΔΛΑΥΗΣΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΓΟΖ 
ΠΟΟΣΟ ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

ΠΡΟΑΤΞΖΔΩΝ 

ΔΦΑΠΑΞ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ 
φηαλ ε νθεηιά αθνξΪ ζηα δχν 

ηειεπηαέα Ϋηε 
- 98 % 

ΔΦΑΠΑΞ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ 
φηαλ ε νθεηιά αθνξΪ πΪλσ απφ 

δχν Ϋσο πΫληε ηειεπηαέα Ϋηε 
- 97 % 

ΔΦΑΠΑΞ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ 
φηαλ ε νθεηιά αθνξΪ πΪλσ απφ 

ηα πΫληε ηειεπηαέα Ϋηε 
- 95 % 

2 - 6 30,00 € 70 % 

7 - 12 30,00 € 60 %  

13 - 24 30,00 € 40 %  

25 - 36 30,00 € 20 % 

κε ηνπο παξαθΪησ φξνπο : 

 

- Γελ απαηηεέηαη πξνθαηαβνιά γηα ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ, 

- Οη δφζεηο ηεο ξχζκηζεο νξέδνληαη αλΪ Ϋλα κάλα, 

- Ζ θαηαβνιά ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο εέλαη θαη ε Ϋλαξμε ηζρχνο ηεο, 

- Ζ κε πιεξσκά δχν δφζεσλ ζεκαέλεη αθχξσζε ηεο ξχζκηζεο, 

- Ζ ξχζκηζε αθπξψλεηαη φηαλ δελ πιεξψλνληαη νη ηξΫρνπζεο νθεηιΫο, 

- Ζ δηαγξαθά ησλ πξνζαπμάζεσλ γέλεηαη φηαλ απνπιεξσζνχλ φιεο νη δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, 

- Οη νθεηιΫο Ϊλσ ηνπ πνζνχ ησλ 5.000,00 € ξπζκέδνληαη ζε Ϋσο θαη 48 δφζεηο  κε απαιιαγά 

ηνπ 20% ησλ πξνζαπμάζεσλ θαη ηελ ηάξεζε ησλ αλσηΫξσ επέ κΫξνπο φξσλ, 

- Οη νθεηιΫο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην κεησκΫλν ηηκνιφγην ησλ εππαζψλ 

νκΪδσλ ά εέλαη πνιχηεθλνη ξπζκέδνληαη ζε Ϋσο θαη  48 δφζεηο, κε ειΪρηζηε δφζε 20,00 € θαη 

κε απαιιαγά φισλ ησλ πξνζαπμάζεσλ θαη ηελ ηάξεζε ησλ αλσηΫξσ επέ κΫξνπο φξσλ, 

- Οη θαηαλαισηΫο πνπ Ϋρνπλ ζην παξειζφλ ξπζκέζεη ηηο νθεηιΫο ηνπο κε φπνηα Ϊιιε 

δηαδηθαζέα εθηφο ησλ  Νφκσλ 4304/2014 θαη 4321/2015, δηθαηνχληαη λα ξπζκέζνπλ εθ λΫνπ 

ηηο νθεηιΫο ηνπο κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε, 

- ηελ πεξέπησζε πνπ θαηαλαισηάο ξπζκέδεη ηηο νθεηιΫο ηνπ κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη γηα 

ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ά Ϊιιν ιφγν δελ κπνξεέ λα αληαπεμΫιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξΫνπλ απφ απηάλ, Ϋρεη ην δηθαέσκα λα αηηεζεέ κέα θαη κφλν αθφκε εθ λΫνπ ξχζκηζε. 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρνλ ηξφπν ξχζκηζεο θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

ΠΗΝΑΚΑ  ΓΟΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΡΤΘΜΗΖ ΟΦΔΗΛΩΝ ΠΡΟ ΣΖΝ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΓΟΔΗ ΔΛΑΥΗΣΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΓΟΖ 
ΠΟΟΣΟ ΑΠΑΛΛΑΓΖ 

ΠΡΟΑΤΞΖΔΩΝ 

ΔΦΑΠΑΞ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ 
φηαλ ε νθεηιά αθνξΪ ζηα δχν 

ηειεπηαέα Ϋηε 
- 98 % 

ΔΦΑΠΑΞ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ 
φηαλ ε νθεηιά αθνξΪ πΪλσ απφ 

δχν Ϋσο πΫληε ηειεπηαέα Ϋηε 
- 97 % 

ΔΦΑΠΑΞ ΔΞΟΦΛΖΖ ΟΦΔΗΛΖ 
φηαλ ε νθεηιά αθνξΪ πΪλσ απφ 

ηα πΫληε ηειεπηαέα Ϋηε 
- 95 % 

2 - 6 30,00 € 70 % 

7 - 12 30,00 € 60 %  

13 - 24 30,00 € 40 %  

25 - 36 30,00 € 20 % 

κε ηνπο παξαθάησ φξνπο : 

 

- Γελ απαηηείηαη πξνθαηαβνιή γηα ηελ ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ, 

- Νη δφζεηο ηεο ξχζκηζεο νξίδνληαη αλά έλα κήλα, 

- Ζ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο είλαη θαη ε έλαξμε ηζρχνο ηεο, 

- Ζ κε πιεξσκή δχν δφζεσλ ζεκαίλεη αθχξσζε ηεο ξχζκηζεο, 

- Ζ ξχζκηζε αθπξψλεηαη φηαλ δελ πιεξψλνληαη νη ηξέρνπζεο νθεηιέο, 

- Ζ δηαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ γίλεηαη φηαλ απνπιεξσζνχλ φιεο νη δφζεηο ηεο 

ξχζκηζεο, 

- Νη νθεηιέο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ 5.000,00 € ξπζκίδνληαη ζε έσο θαη 48 δφζεηο  κε 

απαιιαγή ηνπ 20% ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ επί κέξνπο 

φξσλ, 

- Νη νθεηιέο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην κεησκέλν ηηκνιφγην ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ ή είλαη πνιχηεθλνη ξπζκίδνληαη ζε έσο θαη  48 δφζεηο, κε 

ειάρηζηε δφζε 20,00 € θαη κε απαιιαγή φισλ ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ αλσηέξσ επί κέξνπο φξσλ, 

- Νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζην παξειζφλ ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπο κε φπνηα άιιε 

δηαδηθαζία εθηφο ησλ  Λφκσλ 4304/2014 θαη 4321/2015, δηθαηνχληαη λα 

ξπζκίζνπλ εθ λένπ ηηο νθεηιέο ηνπο κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε, 

- Πηελ πεξίπησζε πνπ θαηαλαισηήο ξπζκίδεη ηηο νθεηιέο ηνπ κε ηελ παξνχζα 

ξχζκηζε θαη γηα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ή άιιν ιφγν δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 
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ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, έρεη ην δηθαίσκα λα αηηεζεί κία θαη 

κφλν αθφκε εθ λένπ ξχζκηζε. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-142/30-05-2017 

 

ΘΔΚΑ 19Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-143/30-5-2017. 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ππεξεζίαο επηζθεπήο  ηωλ ππνδνκώλ πιεξνθνξηθήο / 
απηνκαηηζκώλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2.400 επξώ. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΛΑΡΝ ζέκαηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγνθαη 

Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηνvηξφπν 
εθηέιεζεο ππεξεζίαο επηζθεπήο  ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο / απηνκαηηζκψλ ηεο Γ.Δ..Α. 
Θηιθίο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.400 επξψ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή 

Έθζεζεπνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  
 

   Δπηζθεπά  ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθάο / απηνκαηηζκψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο. 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:ΠΡΟΦΟΡΔ 

3. ΚΟΠΟ:  

Δηάζηα ζχκβαζε ππνζηάξημεο θαη ζπληάξεζεο hardware, δηθηχσλ θαη Ζ/Τ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: 

Ζ ππεξεζέα πεξηιακβΪλεη ηα εμάο: 

 

Δπηζθεπά βιαβψλ πιηθνχ (hardware) ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο   

Δπηζθεπά βιαβψλ ινγηζκηθνχ (software) ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο  

ΔγθαηΪζηαζε λΫσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  

Δπηζθεπάο θαη ξχζκηζεο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ εληφο ηνπ θηηξένπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο 

Δπηζθεπά βιαβψλ πιηθνχ (hardware) ζηα ζπζηάκαηα απηνκαηηζκψλ (scada, θιπ) 

Δπηζθεπά βιαβψλ πιηθνχ (hardware) ζηα ειεθηξνληθΪ ζπζηάκαηα νρεκΪησλ (εγθεθΪινπο) 

ΓηΪγλσζε βιαβψλ νρεκΪησλ κε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηά (δηαγλσζηηθνχ) 
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Οη ππεξεζέεο  ζα παξΫρνληαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ αλαγγειέα ηεο βιΪβεο,  

Σν πξσηνγελΫο αέηεκα αθνξΪ απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν ηελ παξνρά ππεξεζηψλ θαη φρη ηελ πξνκάζεηα ηπρφλ 

αληαιιαθηηθψλ πνπ ελδερνκΫλσο λα απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιάξσζε θΪπνηαο  ππεξεζέαο. 

 

 
 

Ζ ζπγθεθξηκΫλε ππεξεζέα, απαηηεέ ακεζφηεηα, επεηδά πιΫνλ φιεο νη εξγαζέεο γξαθεένπ απαηηνχλ ηε ρξάζε 
Ζ/Τ. θαη θΪζε πξφβιεκα ζην δέθηπν ππνινγηζηψλ απηφκαηα ζΫζεη εθηφο ιεηηνπξγέαο ηελ δηνηθεηηθά 
ππεξεζέα, αθφκε θαη ηηο πιεξσκΫο ινγαξηαζκψλ πνπ γέλνληαη ειεθηξνληθΪ. 

ΔπνκΫλσο, ν παξΫρσλ ηηο ππεξεζέεο πξΫπεη λα εέλαη ηνπηθά επηρεέξεζε εέηε λα Ϋρεη ππνθαηΪζηεκα ζην 
Κηιθέο, λα Ϋρεη επαξθά εκπεηξέα θαη πςειά ηερληθά θαηΪξηηζε. 

Σα παξαπΪλσ πξνζφληαδηαζΫηεη ε  ζπλεξγαδφκελε κε ηε ΓΔΤΑ Κηιθέο εηαηξέα θαη επεηδά ην πνζφ εέλαη ζην 
φξην ηεο απεπζεέαο αλΪζεζεο, πξνηεέλεηαη απηάε ζεκαληηθά ζπλεξγαζέα λα ζπλερηζηεέ σο Ϋρεη. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Δγθξίλεη  ηνληξφπν εθηέιεζεο ππεξεζίαο επηζθεπήο  ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο / 
απηνκαηηζκψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.400 επξψ. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ Γακηαλίδε Απφζηνινκε δηαθξηηηθφ 

ηίηιν:«DAMWAREDEVELOPMENT», κε Α.Φ.Κ. : 151353122, Έδξα : Ξεξηθιένπο 14  Γ.Ν.. 
: Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 2.350,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 2017. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.350,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.04 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 62.07.01.04 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Α/Α ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΓΑΞΑΛΖ 

1. 

Δπηζθεπά  ησλ ππνδνκψλ 
πιεξνθνξηθάο / απηνκαηηζκψλ 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο. 
 

Σεκ. 1 2.350,00 2.350,00 

      

      

      

ΠΛΝΙΝ 2.350,00 

    Φ.Ξ.Α. 24%   564,00 

ΑΘΟΝΗΠΚΑ 2.914,00 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-143/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 20Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-144/30-5-2017. 
 
 

Έγθξηζε εμόδωλ κεηαθίλεζεο ηεο Ξξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαη ηνπ 
πξνϊζηακέλνπ Γηνηθεηηθήο & Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηελ εηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δ.Γ.Δ..Α. ζηελ Άξηα (1-2-3 Ηνπλίνπ 2017). 
Απόθαζε  
 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΗΘΝΠΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 

Αβξακίδε,  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο  

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 

1. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΔΝΧΖ  

2. ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΖ Δ.Γ.Δ.Τ.Α..  

3. ΚΟΠΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΔΝΧΖ ΓΤΟ ΑΣΟΜΧΝ ( ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. & 
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ) 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΓΤΟ ΓΗΚΛΗΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ ΓΗΑ ΓΤΟ ΖΜΔΡΔ, 
 2 ΖΜΔΡΔ  Υ 2 ΑΣΟΜΑ  Υ 50,00 € ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΖ / ΖΜΔΡΑ  = 200,00 € 
ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΑΖ 355 ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ  
2 Υ 355ΥΗΛ Υ 0,15 € = 106,50 € 
ΖΜΔΡΖΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ : 2 ΑΣΟΜΑ Υ 40,00 € Υ 2 ΖΜΔΡΔ = 160,00 € 
ΓΗΟΓΗΑ :  40,00 € 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  :  506,50 € 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
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 Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ Γηνηθεηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζηελ Άξηα απφ 01-06-2017 έσο  03-06-2017. 

 

 Δγθξίλεη ηα έμνδα δαπαλψλ κεηαθίλεζεο  Ξξντζηακέλνπ Γηνηθεηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο 

πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ζηελ Άξηα, ζπλνιηθνχ πνζνχ: 253,25 €. 

 

 Δγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ηεο Ξξνέδξνπ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζηελ Άξηα απφ 01-06-2017 έσο  

03-06-2017. 

 

 Δγθξίλεη ηα έμνδα δαπαλψλ κεηαθίλεζεο  ηεο Ξξνέδξνπ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ζηελ Άξηα, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ: 253,25 €. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  506,50  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 64.01 (ΔΜΝΓΑ ΡΑΜΗΓΗΩΛ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-144/30-5-2017. 

 

ΘΔΚΑ 1ν – ΑΞΝΦΑΠΖ 9-145/30-05-2017 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ  

Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο ππεξεζίαο «Γηαθνπή 
πδξνκέηξωλ ιόγω νθεηιήο». Θωδηθόο Ξξνϋπνινγηζκνύ : 61.93.17 θαη  πνζό 
πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Νηθνλνκηθήο- Γηνηθεηηθήο 
πεξεζίαο, ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 

πξαθηηθφ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Γηαθνπή πδξνκέηξσλ 
ιφγσ νθεηιήο», κε θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ : 61.93.17 θαη  πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00 
€ πιένλ Φ.Ξ.Α, πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΖΝ  ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
Σίηινο: «Γηαθνπή πδξνδόηεζεο ιόγω κεγάιεο νθεηιήο» 

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζάκεξα ηελ Γεπηέξα 22ε Μαΐνπ 2017 θαη ψξα 14:00, 
ζπλεδξηΪδεη ε επηηξνπά δηαγσληζκνχ Τπεξεζηψλ θαη Δξγαζηψλ - ε  νπνέα νξέζηεθε κε ηελ Απφθαζε 2-
27/31-01-2017 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο - απνηεινχκελε απφ ηνπο : 

 
7) Κπξηαδίδε Μηραήι, ΠΔ Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
8) Αζιαλίδε Υξήζην, ΠΔ Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
9) Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΣΔ Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
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ΠαξνπζηΪζηεθαλ νη παξαθΪησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλΪδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζέαο : 
 «Γηαθνπή πδξνδόηεζεο ιόγω κεγάιεο νθεηιήο» 

Πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 Δπξώ (ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α.) 
 
θαη παξΫδσζαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο. 
 
Παξαιάθηεθαλ απφ ηελ επηηξνπά νη θΪθεινη  πνπ πεξηΫρνπλ: α) Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. 
ηνπ Ν.1599/1986 (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79, παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016) θαη β) ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ.  
 
Καηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο πνπ πεξηΫρνληαη ζην θΪθειν θαη 
κνλνγξΪθηεθαλ ηα Ϋγγξαθα απηΪ. 
 
 
ΠαξΫδσζαλ πξνζθνξΫο νη θΪησζη ελδηαθεξφκελνη: 
 

1. ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΑΦΜ:104469202) 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιά πξνζθνξψλ : 

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. ηνπ Ν.1599/1986 (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79, παξ.4 ηνπ 
Ν.4412/2016)  

 Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο  
 
 

 
 

2. ΜΙΑΗΛΙΓΗ Υ. ΙΟΡΓΑΝΗ (ΑΦΜ:046042069) 

 Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιά πξνζθνξψλ 

: 

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. ηνπ Ν.1599/1986 (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79, παξ.4 ηνπ 
Ν.4412/2016)  

 Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο  
 

 

3. ΦΡΔΓΓΙΓΗ Λ. ΑΓΓΔΛΟ (ΑΦΜ:051906227) 

Ζ επηηξνπά βξάθε ηα εμάο δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιά πξνζθνξψλ : 

 Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. ηνπ Ν.1599/1986 (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79, παξ.4 ηνπ 
Ν.4412/2016)  

 Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο  
 
FAX: 2341075119 

 
Ζ Δ.Γ. θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ηεο Τπεχζπλεο Γάισζεο ηνπ Ϊξζξνπ 8, παξ.4. ηνπ Ν.1599/1986 δηαπέζησζε φηη 
γηα φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο δε βξΫζεθαλ ζθΪικαηα θαη επνκΫλσο Ϋγηλαλ δεθηνέ γηα ην επφκελν ζηΪδην 
ηεο εμΫηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  
ηε ζπλΫρεηα εμεηάζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξΪθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε 
ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκΫξνπο ζηνηρεέα ηνπο γηα θΪζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο 
θαηαρσξεζάθαλ, κεηΪ απφ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαέεο δηνξζψζεηο, ζε πέλαθα θαηΪ ηε ζεηξΪ 
κεηνδνζέαο (αξρέδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξΪ), ν νπνένο Ϋρεη σο εμάο: 
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2) ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΑΦΜ:104469202) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ -€-  
(ρωξίο ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ -€- 

(ρωξίο 
ΦΠΑ) 

Γηαθνπά πδξνδφηεζεο 
ιφγσ κεγΪιεο νθεηιάο ΓΔ 

ΚΗΛΚΗ 

800 ηεκΪρηα 9,80 7.840,00 

Γηαθνπά πδξνδφηεζεο 
ιφγσ κεγΪιεο νθεηιάο ΓΔ 
ΓΑΛΛΗΚΟΤ, ΓΟΨΡΑΝΖ, 
ΚΡΟΤΧΝ, ΜΟΤΡΗΧΝ, 

ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ, ΥΔΡΟΤ 

800 ηεκΪρηα 14,70 11.760,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 19.600,00 

ΦΠΑ 24% 4.704,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΦΠΑ 24.304,00 

 
 

2) ΜΙΑΗΛΙΓΗ Υ. ΙΟΡΓΑΝΗ (ΑΦΜ:046042069) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ -€-  
(ρωξίο ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ -€- 

(ρωξίο 
ΦΠΑ) 

Γηαθνπά πδξνδφηεζεο 
ιφγσ κεγΪιεο νθεηιάο ΓΔ 

ΚΗΛΚΗ 

800 ηεκΪρηα 9,80 7.840,00 

Γηαθνπά πδξνδφηεζεο 
ιφγσ κεγΪιεο νθεηιάο ΓΔ 
ΓΑΛΛΗΚΟΤ, ΓΟΨΡΑΝΖ, 
ΚΡΟΤΧΝ, ΜΟΤΡΗΧΝ, 

ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ, ΥΔΡΟΤ 

800 ηεκΪρηα 14,85 11.880,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 19.720,00 

ΦΠΑ 24% 4.732,80 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΦΠΑ 24.452,80 

 

3) ΦΡΔΓΓΙΓΗ Λ. ΑΓΓΔΛΟ (ΑΦΜ:051906227) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ -€-  
(ρωξίο ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ -€- 

(ρωξίο 
ΦΠΑ) 

Γηαθνπά πδξνδφηεζεο 
ιφγσ κεγΪιεο νθεηιάο ΓΔ 

ΚΗΛΚΗ 

800 ηεκΪρηα 9,90 7.920,00 

Γηαθνπά πδξνδφηεζεο 
ιφγσ κεγΪιεο νθεηιάο ΓΔ 
ΓΑΛΛΗΚΟΤ, ΓΟΨΡΑΝΖ, 
ΚΡΟΤΧΝ, ΜΟΤΡΗΧΝ, 

ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ, ΥΔΡΟΤ 

800 ηεκΪρηα 14,85 11.880,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 19.800,00 

ΦΠΑ 24% 4.752,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΦΠΑ 24.552,00 

 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξΪ κεηνδνζέαο  Ϋιεγμε ηελ Ϋγθπξε 
ζπκκεηνρά ησλ ππνςεθέσλ, ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο ηνπο ζηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιά πξνζθνξψλ. 
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ΜεηΪ ηνλ Ϋιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φινη νη ππνςάθηνη ηεξνχλ ηηο ηππηθΫο πξνυπνζΫζεηο ππνβνιάο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκΫλσο  γέλνληαη δεθηνέ ζηελ πξφζθιεζε εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο. 

Μεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρεέξεζε «ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ» (ΑΦΜ:104469202)» κε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 19.600,00 € (ρωξίο ΦΠΑ). 
 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηπρφλ αληηξξάζεηο επέ ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ εληφο 
πΫληε εκεξψλ.   

 
Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ: 1 / 2017 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο ππεξεζίαο «Γηαθνπή 

πδξνκέηξσλ ιφγσ νθεηιήο». 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν : 
«Γηαθνπή πδξνκέηξσλ ιφγσ νθεηιήο» πξνυπνινγηζκνχ 20.000,00 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 

61.93.17 (ΓΗΑΘΝΞΖ ΓΟΝΚΔΡΟΩΛ ΙΝΓΩ ΝΦΔΗΙΖΠ) ζηελ επηρείξεζε : 
«ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ»,  κε Α.Φ.Κ. : 104469202,  Γ.Ν.. : Θηιθίο,  

Γηεχζπλζε : Θ. Απφζηνινη, Θηιθίο,  Ρ.Θ. 61100,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
19.600,00 € επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο. 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
ηεο Ξξφζθιεζεο γηα ππνβνιή  πξνζθνξψλ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Ζ δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.93.17 (ΓΗΑΘΝΞΖ ΓΟΝΚΔΡΟΩΛ ΙΝΓΩ ΝΦΔΗΙΖΠ), ηνπ 

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

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-145/30-05-2017 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 

ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-146/30-5-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
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Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΑ ΑΙΙΑΓΖΠ ΞΔΟΚΑΛΗΡΖ ΠΡΝ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ Λν1 ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ 

ΓΑΙΙΗΘΝ ΞΝΡΑΚΝ»  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 

Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο  έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηνv ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΑ ΑΙΙΑΓΖΠ ΞΔΟΚΑΛΗΡΖ ΠΡΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ Λν1 ΠΡΝ 

ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ ΓΑΙΙΗΘΝ ΞΝΡΑΚΝ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

ΘΔΜΑ: ΔΡΓΑΗΑ ΑΛΛΑΓΖ ΠΔΡΜΑΝΗΣΖ ΣΟ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ Νν1 ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ 
ΚΗΛΚΗ ΣΟ ΓΑΛΛΗΚΟ ΠΟΣΑΜΟ 

 
1 ΚΟΠΟ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Σν  ππνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα  ηζρχνο 100 ΖΡ πνπ βξέζθεηαη ηνπνζεηεκΫλν θΪζεηα , ζηελ ζΫζε Νν1, ζην 
θεληξηθφ αληιηνζηΪζην Κηιθέο ζην Γαιιηθφ πνηακφ, Ϋρεη δηαξξνά ιφγσ θαηεζηξακκΫλνπ πεξκαλέηε ζηεγαλνπνέεζεο  
ζηελ Ϋμνδν ηεο αληιέαο . πγθεθξηκΫλα ην πεξηζζφηεξν λεξφ ηεο αληιέαο επηζηξΫθεη πέζσ ζηελ δεμακελά 
ζπιινγάο. 
Απαηηεέηαη λα γέλεη  εξγαζέα εμαγσγάο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηάκαηνο  Νν1, αιιαγά πεξκαλέηε θαη  αθνινχζσο 
επαλαηνπνζΫηεζε. 
 Σν θεληξηθφ αληιηνζηΪζην   Κηιθέο ζην Γαιιηθφ πνηακφ ηξνθνδνηεέ ηελ πφιε ηνπ Κηιθέο θαη Ϋρεη εθεδξεέα ζε 
αληιέεο 50 %, δειαδά Ϋρσ δχν αληιέεο ζε απηφκαηε ιεηηνπξγέα θαη κηα εθεδξηθά. Οη παξαπΪλσ εξγαζέεο αθνξνχλ 
ηελ εθεδξηθά αληιέα. 
 

2 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ(€)  

ΓΑΠΑΝΖ 

1 

Δμαγσγά ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηάκαηνο ηζρχνο 100 ΖΡ, θΪζεηα 
ηνπνζεηεκΫλνπ εληφο δεμακελάο ζπιινγάο, 
ζηελ ζΫζε Νν1 ζην θεληξηθφ αληιηνζηΪζην 
Γαιιηθνχ, αιιαγά πεξκαλέηε   ζηελ Ϋμνδν 
ηεο αληιέαο  θαη αθνινχζσο 
επαλαηνπνζΫηεζε ζηελ έδηα ζΫζε. ηελ 
ηηκά πεξηιακβΪλνληαη ν πεξκαλέηεο Φ125 
θαη νη  θνριέεο κε ηα παμηκΪδηα. 

ηεκ 1 350,00 350,00 

  ΤΝΟΛΟ  : 350,00 

  ΦΠΑ 24% : 84,00 

  ΑΘΡΟΗΜΑ : 434,00 

 

3 ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ησλ εξγαζηψλ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ  350,00  € πιΫνλ Φ.Π.Α. 24%. 
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 ρεηηθφ CPV  50511000-0 (Τπεξεζέεο επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο αληιηψλ) 

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Δγθξίλεη  ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο εξγαζίαο «ΔΟΓΑΠΗΑ ΑΙΙΑΓΖΠ ΞΔΟΚΑΛΗΡΖ ΠΡΝ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ Λν1 ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ 
ΓΑΙΙΗΘΝ ΞΝΡΑΚΝ». 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «Βαξδφπνπινο Λ. & Πηα Δ.Δ.», κε 
Α.Φ.Κ. : 091385610, Έδξα : Κνλαζηεξίνπ 322, Δχνζκνο, Θεζζαινλίθε  Γ.Ν.. : 
Ακπεινθήπσλ Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 350,00 € (πιένλ 

Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 2017. 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  350,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.15 (ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΡΟΗΡΩΛ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.93.15 (ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΡΟΗΡΩΛ) 
ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-146/30-5-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 9-147/30-5-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΠΘΑΦΖ ΡΑΦΟΝ ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 
ΑΓΩΓΝ Φ125»  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: 

«ΔΘΠΘΑΦΖ ΡΑΦΟΝ ΓΗΑ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΑΓΩΓΝ Φ125», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή 
Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 



 

 

90 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 

ΣΗΣΛΟ: «ΔΚΚΑΦΖ ΣΑΦΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΓΩΓΟΤ Φ125» 
 

ΚΟΠΟ: Δπεέγνπζεο εξγαζέεο πδξνδφηεζεο Σ.Κ. Σεξπχιινπ ιφγσ αξζεληθνχ , ζηελ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:Ζ εθζθαθά ζα πξαγκαηνπνηεζεέ γηα λα ηνπνζεηεζεέ αγσγφο πνιπαηζπιελένπ Φ125, 

16αηκ. θαη κάθνπο 220 κΫηξσλ, απφ ην αληιηνζηΪζην Δπηαιφθνπ Ϋσο ην αληιηνζηΪζην 

Σεξπχιινπ. 

 Σν βΪζνο εθζθαθάο ζα εέλαη απφ 1,5 Ϋσο 2 κΫηξα θαη πεξηιακβΪλεηαη ε θΪζεηε δηΫιεπζε ηνπ 

Γαιιηθνχ πνηακνχ θαζψο θαη ε επαλαπιάξσζε ηνπ ζθΪκκαηνο κε ηα θαηΪιιεια πξντφληα. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:Ζ δαπΪλε γηα ην Ϋξγν πξνυπνινγέδεηαη ζηα  1.000€ (πιΫνλ Φ.Π.Α.) θαη ζα 

θαιπθζεέ απφ ηνπο έδηνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο Κηιθέο. 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ρεηηθφ CPV: 45112400-9 (Δξγαζέεο εθζθαθψλ). 

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «Αθνί Πηδεξίδε», κε Α.Φ.Κ. : 

099797831, Έδξα : Δι Βεληδέινπ 69 , Θηιθίο,  Γ.Ν.. : Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά: 1.000,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 2017. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  1.000,00 € ζε βάξνο ηνπ 11.02.02.14 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΩΛ 

ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ (ΔΘΡΝΠ Ρ.Θ. ΔΘΑΟΞΗΑΠ & ΓΗΒΝΛΝ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 11.02.02.14 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΩΛ 

ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ (ΔΘΡΝΠ Ρ.Θ. ΔΘΑΟΞΗΑΠ & ΓΗΒΝΛΝ) ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-147/30-5-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

ΘΔΚΑ 4ν – ΑΞΝΦΑΠΖ 9-148/30-05-2017 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ  

Ρξόπνο εθηέιεζεο ηνπ δηαγωληζκνύ: «Ξξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο 
ηεο Ρ.. έηνπο 2017»  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν θαη 

Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ πξνκήζεηα 
γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Ρ.. έηνπο 2017, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησΡερληθή 
Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ: ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 
ΑΠΟ 01/06/2017 Ϋσο 31/12/2017. 
 
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 1216/03-05-2017 ΣΖ ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΤΚΑΚΖ Α.Δ. 

 

3. ΚΟΠΟ: Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεέ ζηελ πξνκάζεηα γΪιαθηνο ζχκθσλα κε ηε Κιαδηθά πιινγηθά χκβαζε 

Δξγαζέαο. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεέ ζηελ πξνκάζεηα γΪιαθηνο ζχκθσλα κε ηελ Κιαδηθά πιινγηθά 

χκβαζε Δξγαζέαο κεηαμχ ηεο Έλσζεο Γεκνηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α) θαη 

ηεο Παλειιάληαο Οκνζπνλδέαο ΔξγαδνκΫλσλ ζηηο ΓεκνηηθΫο Δπηρεηξάζεηο Ύδξεπζεο θαη ΑπνρΫηεπζεο 

φιεο ηεο Υψξαο (Π.Ο.Δ.-Γ.Δ.Τ.Α.), κε ηελ κε αξηζκφ πξΪμε  θαηΪζεζεο 9/06-04-2017 , ζηελ νπνέα 

πξνβιΫπεηαη κεηαμχ Ϊιισλ θαη ε πξνκάζεηα γΪιαθηνο απφ 01-01-2017 Ϋσο 31-12-2017, επεηδά 

απνθαζέζηεθε λα ηζρχζνπλ θαη γηα ην Ϋηνο 2017 νη παξνρΫο ζε εέδνο πνπ έζρπαλ κΫρξη 31-12-2016, ρσξέο 

θακέα αιιαγά.  

Ζ δαπΪλε αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα αγλνχ θξΫζθνπ αγειαδηλνχ παζηεξησκΫλνπ νκνγελνπνηεκΫλνπ πιάξνπο 

γΪιαθηνο κε φια ηα ιηπαξΪ ζε πγηεηλά  ζπζθεπαζέα 1 ιέηξνπ θαη  ηε ρνξάγεζά ηνπ ζε 16 εξγαδφκελνπο ηεο 

ππεξεζέαο γηα θΪζε εξγΪζηκε εκΫξα.  

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπΪλε γηα ηελ πξνκάζεηα πξνυπνινγέδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.728,64 Δπξώ          

πιΫνλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεέ απφ ηδένπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο 

Κηιθέο.   

 



 

 

92 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ  ΑΠΟ  01-06-2017 ΔΩ 31-12-2017. 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *21 
εκΫξεο- ΗΟΤΝΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 336,00 0,73 € 245,28 € 

2 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη 

*21εκΫξεο ΗΟΤΛΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 336,00 0,73 € 245,28 € 

3 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *22 

εκΫξεο ΑΤΓΟΤΣΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 352,00 0,73 € 256,96 € 

4 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *21 

εκΫξεο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη) ΣΔΜ 336,00 0,73 € 245,28 € 

5 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *22 

εκΫξεο ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη) ΣΔΜ 352,00 0,73 € 256,96 € 

6 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *22 

εκΫξεο ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 352,00 0,73 € 256,96 € 

7 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *19 

εκΫξεο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 304,00 0,73 € 221,92 € 

  
 
ΤΝΟΛΟ 

 2.368,00 0,73 1.728,64€ 

  
  
  
  
  
  

ΤΝΟΛΟ 
1.728,64 € 

Φ.Π.Α. 13%      224,72 € 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   1.953,36 € 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Ρ.. έηνπο 2017 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-06-2017 έσο 31-12-2017 πνζφηεηαο 2.368,00 
ζπζθεπαζηψλ 1 ιίηξνπ αγειαδηλφ γάια πιήξεο ιεπθφ γηα ηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο, φπσο ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ  ΑΠΟ  01-06-2017 ΔΩ 31-12-2017. 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *21 
εκΫξεο- ΗΟΤΝΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 336,00 0,73 € 245,28 € 
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2 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη 

*21εκΫξεο ΗΟΤΛΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 336,00 0,73 € 245,28 € 

3 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *22 

εκΫξεο ΑΤΓΟΤΣΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 352,00 0,73 € 256,96 € 

4 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *21 

εκΫξεο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη) ΣΔΜ 336,00 0,73 € 245,28 € 

5 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *22 

εκΫξεο ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη) ΣΔΜ 352,00 0,73 € 256,96 € 

6 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *22 

εκΫξεο ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 352,00 0,73 € 256,96 € 

7 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ  
ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 δηθαηνχρνη *19 

εκΫξεο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 304,00 0,73 € 221,92 € 

  
 
ΤΝΟΛΟ 

 2.368,00 0,73 1.728,64€ 

  
  
  
  
  
  

ΤΝΟΛΟ 
1.728,64 € 

Φ.Π.Α. 13%      224,72 € 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  1.953,36 € 

 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 
ζηελ επηρείξεζε: «ΦΑΟΚΑ ΘΝΘΑΘΖ Α.Δ.» κε έδξα: Θάησ απφζηνινη Λ. Θηιθίο, κε Α.Φ.Κ.: 
999811294, Γ.Ν..: Θηιθίο, ζην πνζφ ησλ 1.728,64 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 

 Γεζκεχεη πίζησζε  1.728,64 €ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 60.02.01 (ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ 
ΞΑΟΝΣΔΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ K.Α. 60.02.01 (ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ 
ΞΑΟΝΣΔΠ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-148/30-05-2017 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 

ΘΔΚΑ 5ν - ΑΞΝΦΑΠΖ  9-149.2/30-5-2017 
 
 
Αηηήκαηα Γεκνηώλ. 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  
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Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αίηεζε ηεο κε Αξ. Ξξση. : 877/3-4-2017 
θαο Νξθαλίδνπ Γήκεηξαο, γηα έθπησζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο 
ιφγσ ηνπ φηη ε νηθία είλαη αθαηνίθεηε απφ ην έηνο 2014 θαη έσο ηνλ Κάξηην ηνπ έηνπο 2017 
ρξεψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο πάγην.  
 
Ζ Ρηκνινγηαθή Ξνιηηηθή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο απφ ην έηνο 2016 νξίδεη φηη ζε ινγαξηαζκνχο νη 
νπνίνη έρνπλ κεδεληθή θαηαλάισζε δελ ζα ρξεψλεηαη ην πάγην.   
 
 
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε αθαίξεζε παγίνπ ησλ 20 θπβηθψλ γηα ινγαξηαζκνχο απφ 
πξνεγνχκελα έηε έσο ην ηεηξάκελν 2015/3. 

 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 Λα γίλεη αθαίξεζε παγίνπ ησλ 20 θπβηθψλ γηα ινγαξηαζκνχο απφ πξνεγνχκελα έηε έσο ην 

ηεηξάκελν 2015/3.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αίηεζε ηνπ κε Αξ. Ξξση. : 223/2-2-2017 θ. 

Οακπίδε Γεσξγίνπ, γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ θξπθήο δηαξξνήο ε νπνία 

δελ έγηλε αληηιεπηή απφ ηνλ ίδην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε εληφπηζε ηνπ εγθαίξσο. 

Κεηά απφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πδξνλνκέα ηεο Δπηρείξεζεο, ε βιάβε 

εληνπίζηεθε θαη δηνξζψζεθε. Γηαπηζηψζεθε θαηαλάισζε ιφγσ δηαξξνήο 241 θπβηθψλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 06-04-2016 έσο 21-09-2016. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ηνπ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηή. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
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 Λα 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. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αίηεζε ηνπ κε Αξ. Ξξση. : 1385/15-05-

2017 θ. Φαρνπξίδε Θσλζηαληίλνπ, αθαίξεζε πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζχλδεζεο, ιφγσ ηνπ φηη 

δελ γλψξηδε φηη ην πδξφκεηξν είρε θιαπεί θαη ππέβαιιε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1384/15-

05-2017 αίηεζε δηαθνπήο πδξνκέηξνπ, ψζηε λα πξνρσξήζεη ε Ρερληθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο ζην ηάπσκα ηεο παξνρήο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Λα γίλεη αθαίξεζε ηνπ πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζχλδεζεο ζηνλ ελ ιφγσ θαηαλαισηή θαη 

ηάπσκα ηεο παξνρήο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 9-149/30-5-2017 

 

ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 149/30-05-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Αηηήκαηα δεκνηώλ. 

Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήηωλ (Ξιπληήξην 

Απηνθηλήηωλ) ηνπ Κπεδαλίδε Γεωξγίνπ, ζηελ νδό Γ. Αξγπξίνπ 7-9, Θηιθίο, 
Γήκνπ Θηιθίο.  

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. έζεζε 
ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ εηζήγεζε κε ΑΞ 1578/30-05-2017 ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθνιάνπ, Σεκηθνχ 
Κεραληθνχ, ππεπζχλνπ φισλ ησλ ΔΔΙ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαη νξηζζέληνο λα πξνβαίλεη ζε 
έιεγρν θαη απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ - 

πιπληεξίσλ – πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έδξα εληφο ηνπ ζρεδίνπ 
πφιεσο, νη νπνίνη αηηνχληαη λα παξνρεηεχζνπλ ηα απφβιεηά ηνπο ζην δίθηπν αθαζάξησλ :  

Ζ επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε.   
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1. Ζ πνηόηεηα ηωλ απνβιήηωλ ζαο ζα παξαθνινπζείηαη κε αλαιύζεηο πνπ ζα 

γίλνληαη από ηελ εηαηξεία ζαο ζηελ έμνδν ηεο κνλάδαο ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην 

έηνο. Ρα απνηειέζκαηα ηωλ ρεκηθώλ αλαιύζεωλ θαηαρωξνύληαη ζε βηβιίν. 

2. Ζ δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο ηιχνο (πξνζσξηλή απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηάζεζε, 

αμηνπνίεζε θιπ.) λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 50910/2727 ΦΔΘ 1909 Β’/22.12.2003. 

Ρα παξαπξντφληα ηνπ ειαηνιαζπνζπιιέθηε (ηιχο, πεηξειαηνεηδή) ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη 

ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη λα ηεξείηαη αξρείν δηαθίλεζεο, ην νπνίν ζα είλαη ζηε 

δηάζεζε  καο  θαη ζε φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ξξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ 

επηηξέπεηαη ε απφξξηςε ηιχνο θαη ζηεξεψλ ππνιεηκκάησλ  ζην δίθηπν αθαζάξησλ ή 

φκβξησλ (θξεάηηα πδξνζπιινγήο) ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο.   

3. Ζ Γ.Δ..Α Θηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ζαο θαζψο θαη ζε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

απηψλ, νπνηαδήπνηε κέξα θαη ψξα.  

4. Νη ππεχζπλνη ηεο κνλάδαο νθείινπλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

αξκνδίσλ πεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ θαηά ην δπλαηφ ην έξγν ηνπο. Δπίζεο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

5. Πε πεξίπησζε βιάβεο ηεο εγθαηάζηαζεο ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζωο 

κε Fax ή κε έγγξαθν ηελ ππεξεζία καο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο. 

6. Πε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ ή ησλ πνηνηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα επεξεάδεηαη ε απφδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε επηρείξεζε νθείιεη 

λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε θαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

έξγσλ. 

Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη έρνληαο ππφςε: 

α) Ρελ αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζην δίθηπν 
αθαζάξησλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  

β) Ρελ κειέηε δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ. 
γ) Ρελ θάηνςε-ηνκή ηνπ θξεαηίνπ. 
δ) Ρελ άδεηα Νηθνδνκήο. 

ε) Ρν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ελ ιφγσ Δπηρείξεζεο. 
δ) Ρελ βεβαίσζε πδξνδφηεζεο-απνρέηεπζεο. 

ε) Ρελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Κπεδαλίδε Γεσξγίνπ πξνο ηνλ Σαξηησλίδε Εήζε ηνπ Πππξίδσλα 
φπσο θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο ηεο ελ ιφγσ Δπηρείξεζεο ζηε 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

ζ) Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο ηνπ Σαξηησλίδε Εήζε ηνπ Πππξίδσλα. 
η) CD πνπ πεξηέρεη φια ηα αλσηέξσ ειεθηξνληθά. 

πξνηείλεηαη ζην Γ.Π. ε ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ (Ξιπληήξην Απηνθηλήησλ) 
ηνπ Κπεδαλίδε Γεσξγίνπ, ζηελ νδφ Γ. Αξγπξίνπ 7-9, Θηιθίο, Γήκνπ Θηιθίο.  
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 
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απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθνιάνπ. 

 

 Ρελ έθδνζε άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ  
 

Ρελ ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο άδεηαο ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, γηα ηε δηάζεζε 
ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπ Ξιπληεξίνπ Απηνθηλήησλ ηνπ Κπεδαλίδε Γεσξγίνπ, πνπ εδξεχεη 

ζηελ νδφ Γ. Αξγπξίνπ 7-9, Θηιθίο, Γήκνπ Θηιθίο κε ΑΦΚ: 128437235, αθνχ έιαβε ππφςε: 

α) Ρελ αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζην δίθηπν 
αθαζάξησλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  

β) Ρελ κειέηε δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ. 
γ) Ρελ θάηνςε-ηνκή ηνπ θξεαηίνπ. 

δ) Ρελ άδεηα Νηθνδνκήο. 
ε) Ρν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ελ ιφγσ Δπηρείξεζεο. 
δ) Ρελ βεβαίσζε πδξνδφηεζεο-απνρέηεπζεο. 

ε) Ρελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Κπεδαλίδε Γεσξγίνπ πξνο ηνλ Σαξηησλίδε Εήζε ηνπ Πππξίδσλα 
φπσο θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο ηεο ελ ιφγσ Δπηρείξεζεο ζηε 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
ζ) Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο ηνπ Σαξηησλίδε Εήζε ηνπ Πππξίδσλα. 
η) CD πνπ πεξηέρεη φια ηα αλσηέξσ ειεθηξνληθά. 

θ) Ρελ απηνςία, πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν θαη ηελ ζεηηθή εηζήγεζε 
ηνπ γηα έθδνζε αλαλέσζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζην δίθηπν 

αθαζάξησλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.   
ι) Ρν άξζξν 8 ηνπ ΦΔΘ 192/14/03/1997 Ρεχρνο 2ν. 
 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 149/30-05-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 
 

30 Καΐνπ 2017 
                                                      

 


