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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  23/2017 

Σεο κε αξηζκό 23/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ 2017 

θαη ώξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Παξαζθεπή, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   5829/22-12-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
Ν.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 
4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 
2) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

 

Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην αθνύ βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία, αθνύ από ηνπο ΔΠΣΑ ζπκβνύινπο είλαη παξόληεο 
νη ΠΔΝΣΔ  απνηεινύληεο ηελ λόκηκε απαξηία (άξζξν 4 παξ. 3 Ν. 1069/80) εηζέξρεηαη ζηε ζπδήηεζε ησλ 
ζεκάησλ.  

ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

 

ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΖ 23-356/29-12-2017. 
 

Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ με απιθμό ππυηοκόλλος 3476/27-09-2017 αίηηζηρ ηηρ Κοςπηίδος οθίαρ 
κλπ (ζύνολο 10 άηομα) πεπί καηάηαξήρ ηοςρ ζε θέζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος αοπίζηος σπόνος 
ζηην Γ.Δ.Τ.Α. Κιλκίρ ζύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 4483/2017. 

 

Ζ  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Ζιία Αβξακίδε, Γ.Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γ. ηε ιήςε απόθαζεο επί ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3476/27-09-2017 αίηεζεο ηεο Κνπξηίδνπ 
νθίαο θιπ (ζύλνιν 10 άηνκα) πεξί θαηάηαμήο ηνπο ζε ζέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ 
ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4483/2017. Ήδε έλαο εθ ησλ δέθα αηηνύλησλ έρεη 
παξαηηεζεί από ηελ αίηεζή ηνπ κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζή ηνπ.  

Δπίζεο παξνπζίαζε ζην Γ ηελ από 28-12-2017 γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο θαη 
ηεο Δπηρείξεζεο ε νπνία έρεη σο εμήο: 

Πξνο 

ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο (ΓΔΤΑΚ) 

Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Σ Η  Η 

ηακαηίνπ Καληαξηδή, Γηθεγφξνπ ΑΜ-ΓΚ:65 

ΘΔΜΑ: “Αίηεζε άξζξνπ 13 Ν.4483/2017”. 

Κηιθίο, 28-12-2017 

Μνπ εηέζε απφ ηελ πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑΚ ην ζέκα ηεο ππ΄αξ. πξση.3476/27-9-2017 θνηλήο αηηήζεσο 
δέθα εξγαδνκέλσλ, κε ηνπο νπνίνπο ε ΓΔΤΑΚ έρεη ζπλάςεη επαλεηιεκκέλσο ζπκβάζεηο δηαθφξσλ 
λνκηθψλ κνξθψλ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ. Ήδε έλαο εμ απηψλ έρεη 
παξαηηεζεί ηεο αηηήζεψο ηνπ κε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζή ηνπ. 

Η αίηεζε ππεβιήζε βάζεη ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 13 Ν.4483/2017 εληφο ηεο πξνβιεπνκέλεο 
δίκελεο πξνζεζκίαο, δεηείηαη δε λα ηνπο θαηαηάμεη ε Δπηρείξεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 13 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: “Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε κε 
ζρέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ λ. 1069/1980 (Α' 191) θαη δελ θαηαηάρζεθε ζε 
ζέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87), 
εθφζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζπγρψλεπζεο είρε ελεξγή ζρέζε εξγαζίαο ζηηο ζπγρσλεπζείζεο επηρεηξήζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνξξνθψζαο, θαηαηάζζεηαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, ζε ζέζεηο ανξίζηνπ 
ρξφλνπ κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Οη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3801/2009 (Α' 163) εθαξκφδνληαη θαη' αλαινγία θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο απηνχο." 

Πεξαηηέξσ, ζηελ ππ΄αξ.33/2017 εγθχθιην Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

"Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ζθνπείηαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αλέθπςε κε κέξνο ηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ, ελψ ππεξεηνχζε κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ λ. 1069/80 (Α' 191) νη 
νπνίεο ζπγρσλεχζεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 109 ηνπ λ. 3852/10η, ελ ηνχηνηο δελ θαηαηάρζεθε ζε ζέζεηο 
ΙΓΑΥ ηεο λέαο επηρείξεζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 
ρξφλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ (επνκέλσο θαη ηεο απνξξνθήζαζαο εηαηξείαο), 
κεηαθέξεηαη ζηε λέα επηρείξεζε θαη θαηαηάζζεηαη ζε ζέζεηο ΙΓΑΥ, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ηεο.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ δελ κεηαθέξζεθε κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο -ηδίσο ιφγσ εξκελεπηηθψλ 
ακθηζβεηήζεσλ πνπ είραλ αλαθχςεη, σο πξνο ην δήηεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
δηάηαμεο θαη ηεο απνξξνθψζαο, πέξαλ ηεο απνξξνθψκελεο επηρείξεζεο-, κπνξεί λα θαηαηαγεί ζε ζέζεηο 
ανξίζηνπ ρξφλνπ. 
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Πξνυπφζεζε : 

Σν πξνζσπηθφ λα είρε ελεξγή ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπγρψλεπζεο ζηηο 
ζπγρσλεπζείζεο επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνξξνθψζαο επηρείξεζεο. 

Δλέξγεηεο: 

- αίηεζε ησλ ππαγνκέλσλ ζηελ ξχζκηζε εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
λφκνπ απηνχ (ελδεηθηηθή). 

- Καηάηαμε ζε ζέζεηο κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαδξνκηθά απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα 
πξνθχπηεη ε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχ ζρέζεο εξγαζίαο ησλ αηηνχλησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζπγρψλεπζεο, ε νπνία κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή λα βεβαηψλεηαη 
απφ ηνλ ίδην ην θνξέα. Σνλίδεηαη, επίζεο, φηη ε θαηάηαμε ησλ ππαιιήισλ ζπληειείηαη ήδε κε ηελ απφθαζε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ελέξγεηα ή έγθξηζε. Αλ δελ 
ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ επηρείξεζε, ζπζηήλνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ. 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ηζρχνπλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3801/2009 (Α' 163) θαη 
γηα ην πξνζσπηθφ απηφ. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη λφκηκε ε κεηαθνξά θαη θαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ 
αλεμαξηήησο ηξφπνπ πξφζιεςεο. Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ζεκεηψλεηαη φηη 
α) ζχκθσλα κε ηελ λνκηθή επηζηήκε θαη ζεσξία, ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηα ad hoc 
Πξαθηηθά ησλ αξκνδίσλ Κιηκαθίσλ ηνπ Διεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ (γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 109 λ. 
3852/2010), σο ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ελλνείηαη ε πξαγκαηηθή απαζρφιεζε σο γεγνλφο, 
αλεμαξηήησο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη β) φηη, σο «απνξξνθψζα επηρείξεζε» 
θαηά ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ, ζεσξνχληαη νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλέλσζεο ησλ 
Γήκσλ κε ηνλ Καιιηθξάηε απνξξφθεζαλ ινηπέο ΓΔΤΑ ή επέθηεηλαλ εδαθηθά ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Σφζν 
ε δηάηαμε απηή, φζν θαη νη πξνγελέζηεξεο ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλεη απνζθνπνχλ, αθελφο ζηε δηαηήξεζε 
φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΓΔΤΑ πνπ ζπγρσλεχνληαη θαη αθεηέξνπ ζηελ 
εμππεξέηεζε ησλ δηεπξπκέλσλ εδαθηθά πιένλ αλαγθψλ ησλ ΓΔΤΑ. Ωο εθ ηνχηνπ κε ηελ δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 13 λ. 4483/2017 επηρεηξείηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο εηο βάξνο εξγαδνκέλσλ πθηζηάκελσλ 
ΓΔΤΑ, νη νπνίνη απαζρνινχληαλ κε ηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο κε ινηπνχο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ 
πξνέξρνληαλ απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο ΓΔΤΑ θαη νη νπνίνη θαηεηάγεζαλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ 
ρξφλνπ." 

Α. ηελ έλλνηα ηεο ζπγρσλεχζεσο ΓΔΤΑ ζπλελσζέλησλ Γήκσλ δχλαηαη λνκίκσο λα ππαρζεί θαη ε 
πεξίπησζε ηεο επέθηαζεο ηεο εδαθηθήο αξκνδηφηεηνο ηεο ΓΔΤΑ εθφζνλ δελ ππήξραλ πεξηζζφηεξεο 
επηρεηξήζεηο χδξεπζεο απνρέηεπζεο ζηνπο ζπλελσζέληεο Γήκνπο. Η ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα αθελφο 
νξίδεηαη ξεηψο ζηελ παξαπάλσ εγθχθιην ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ θαη αθεηέξνπ ζπλάγεηαη επζέσο εθ ηνπ 
ζθνπνχκελνπ απφ ηνλ λνκνζέηε απνηειέζκαηνο ηεο άξζεο ησλ αδηθηψλ, άιισο ζα ππήξρε 
αδηθαηνινγήησο άληζε λνκνζεηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ζα εμαξηάην απφ ην 
ηπραίν γεγνλφο ηεο χπαξμεο ή κε πεξηζζφηεξσλ ΓΔΤΑ ζηνπο δήκνπο πνπ ζπλελψζεθαλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε επέθηαζε ηεο εδαθηθήο αξκνδηφηεηνο ηεο ΓΔΤΑΚηιθίο ζπληειέζζεθε 
κε ηε δεκνζίεπζε ηεο 7753/9-7-2012 Απφθ ΓΓ ΑΓΜΘ (ΦΔΚ 2162/18-7-12 η.Β') ζηελ ΔηΚ ζηηο 18-7-2012 . 

Β. Απφ ηελ επαθξηβή γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 13 “....είρε ελεξγή ζρέζε 
εξγαζίαο...” πξνθχπηεη φηη ν λνκνζέηεο δελ εμαξηά ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο απφ ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχ ζχκβαζεο εξγαζίαο, αιιά απφ ηελ ελεξγή ζρέζε εξγαζίαο, ε νπνία 
δελ απνηειεί ζέκα λνκηθήο εξκελείαο, αιιά ζπληζηά δηαπίζησζε ηνπ πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο ηεο ζρέζεσο 
εξγαζίαο. Μάιηζηα ζηελ σο άλσ εγθχθιην, θαη' επίθιεζε ηεο λνκηθήο επηζηήκεο θαη ζεσξίαο, ηεο πάγηαο 
λνκνινγίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ησλ ad hoc πξαθηηθψλ ησλ αξκνδίσλ Κιηκαθίσλ ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 109 λ.3852/2010, ζεσξείηαη επαξθήο ε δηαπίζησζε ηεο 
πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο σο αληηθεηκεληθφ γεγνλφο, ε νπνία επνκέλσο δελ απαηηείηαη λα εμαξηάηαη εθ ηεο 
ηππηθήο θαη λνκηθήο κνξθήο ησλ ζπκβάζεσλ. Όλησο κε ηελ ππ΄αξ.157/2012 Πξάμε Δι.πλ.Σκ.1 θξίζεθε 
φηη: ”...γηα ηελ κεηαθνξά ηεο, αξθεί ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο απαζρφιεζήο ηεο ζηε ιπζείζα επηρείξεζε 



4 
 

κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απαζρφιεζή ηεο 
κε ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε εξγαζίαο Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ αζθεί επηξξνή ζηε λνκηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ 
κεηαθνξάο θαη ε απφθαζε ηνπ Α..Δ.Π., κε ηελ νπνία θξίζεθε φηη ε αλσηέξσ δελ πιεξνχζε ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ είρε θαηά ηελ 19ε.7.2004 κε ηελ επηρείξεζεο 
ζε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ/ηνο 164/2004". Αθνινχζσο κε 
ηελ ππ΄αξ. 208/2011 πξάμε Διπλ, Σκήκα 1, έγηλε δεθηφ φηη: “Γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ 
κεηαθνξάο αξθεί ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ζηε ιπζείζα 
θνηλσθειή επηρείξεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ 
ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφζιεςε ή κεηαθνξά ηνπ ζ' απηήλ, αθνχ ηέηνηα πξνυπφζεζε δελ 
ηάζζεηαη ξεηά, νχηε άιισζηε ζπλάγεηαη απφ ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε φισλ ησλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιχνληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο 
ηνπ λ. 3852/2010 θαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζ΄ απηέο” 

Δπίζεο κε ηελ ππ΄αξ.194/2013 Γλσκνδφηεζε ΝΚ επί ηνπ ζέκαηνο κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ δεκνηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ ιχνληαη, ην νπνίν θέξεη θνηλά βαζηθά ζηνηρεία κε ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, νκνίσο 
γίλεηαη δεθηφ φηη αξθεί ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο απαζρφιεζεο, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σέινο, θαη΄εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ, ε δηαπίζησζε ηνπ παξαπάλσ νπζηψδνπο πξαγκαηηθνχ 
γεγνλφηνο, αλήθεη φρη κφλν ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ αιιά θαη ζηνλ ίδην ην θνξέα, ελ πξνθεηκέλσ 
ζηε ΓΔΤΑΚηιθίο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 13 Ν.4483/17 δελ απαηηείηαη 
κφλνλ αλαγλσξηζηηθή ή δηαπιαζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε πεξί αλαγλψξηζεο ή δεκηνπξγίαο δηθαηψκαηνο, 
αιιά πξφθεηηαη γηα δηάγλσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο ηεο απαζρφιεζεο, αζρέησο δηαδηθαζίαο 
πξφζιεςεο, νπφηε κπνξεί λα εθαξκνζζεί νηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ δηαπίζησζή ηεο θαη φρη 
απνθιεηζηηθψο δηθαζηηθή απφθαζε. 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ κνπ απεζηάιεζαλ απφ ηελ ΓΔΤΑΚ, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 
απαζρφιεζεο ησλ ελλέα αηηνχλησλ ζηε ΓΔΤΑΚηιθίο έρνπλ σο εμήο: 

1. νθία Κνπξηίδνπ: 

απφ 1-12-08 έσο 30-9-08 

απφ 1-10-2009 έσο 30-9-2010 

απφ 14-12-2011 έσο 13-12-2012 

απφ 22-3-13 έσο 31-12-13 

απφ 10-2-14 έσο 10-2-15 

απφ 19-1-15 έσο 19-4-15 

απφ 7-12-15 έσο 6-8-16 

απφ 27-9-16 έσο 26-11-16 

2. πκεψλ Καιατηζίδεο: 

απφ 12-5-2008 έσο 12-11-2008 

απφ 25-11-2008 έσο 25-5-2009 

απφ 7-9-2010 έσο 6-9-2011 

απφ 14-12-2011 έσο 13-12- 2012 
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απφ 1-4-2013 έσο 31-12-2013 

απφ 10-2-2014 έσο 10-2-2015 

απφ 19-1-2015 έσο 19-4-15 

απφ 20-4-15 έσο 20-7-15 

απφ 27-9-15 έσο 27-10-15 

 

3. Νηθφιανο Κνηζαπνπτθίδεο: 

απφ 18-9-2007 έσο 17-2-2008 

απφ 25-11-2008 έσο 24-4-2009 

απφ 7-9-2010 έσο 6-9-2011 

απφ 1-4-2012 έσο 31-12-2012 

απφ 1-4-2013 έσο 31-12-2013 

απφ 10-2-2014 έσο 10-2-2015 

απφ 19-1-2015 έσο 19-4-2015 

απφ 19-3-2015 έσο 19-6-2015 

απφ 24-7-2015 έσο 30-9-2015 

απφ 7-12-2015 έσο 6-8-2016 

απφ 27-9-2016 έσο 10-12-2016 

 

4. Γεψξγηνο Μαξαληίδεο 

απφ 1-12-2006 έσο 30-11-2008 

απφ 2-12-2009 έσο 1-12-2010 

απφ 7-9-2010 έσο 6-9-2011 

απφ 14-12-2011 έσο 13-12-2012 

απφ 1-4-2013 έσο 31-12-2013 

απφ 10-2-2014 έσο 10-2-2015 

απφ 19-1-2015 έσο 19-4-2015 

απφ 20-3-2015 έσο 19-6-2015 
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απφ 24-7-2015 έσο 30-9-2015 

απφ 7-12-2015 έσο 6-8-2016 

απφ 27-9-2016 έσο 27-11-2016 

απφ 26-7-2017 έσο 31-12-2017 

 

5. Ινξδάλεο Μηζαειίδεο 

απφ 1-12-2006 έσο 30-11-2008 

απφ 2-12-2009 έσο 1-12-2010 

απφ 2-12-2010 έσο 30-11-2011 

απφ 14-12-2011 έσο 13-12-2012 

απφ 1-4-2013 έσο 31-12-2013 

απφ 2-12-2013 έσο 2-12-2014 

απφ 12-2-2014 έσο 10-2-2015 

απφ 19-1-2015 έσο 19-4-2015 

απφ 19-3-2015 έσο 19-6-2015 

απφ 8-3-2016 έσο 25-1-2017 

 

6. Θεαλψ Νηθνιαΐδνπ 

απφ 11-8-2006 έσο 10-8-2008 

απφ 21-10-2009 έσο 20-10-2010 

απφ 21-10-2010 έσο 20-10-2011 

απφ 14-12-2011 έσο 13-12-2012 

απφ 1-4-2013 έσο 31-12-2013 

απφ 10-2-2014 έσο 10-2-2015 

απφ 19-1-2015 έσο 19-4-2015 

απφ 20-3-2015 έσο 20-6-2015 

απφ 22-6-2015 έσο 25-1-2016 

απφ 4-3-2016 έσο 3-6-2016 
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απφ 27-9-2016 έσο 26-11-2016 

 

7. Κσλ/λνο Μπξηαλίδεο 

απφ 4-6-2011 έσο 31-12-2011 

απφ 1-4-2012 έσο 31-12-2012 

απφ 19-1-2015 έσο 19-4-2015 

απφ 19-3-2015 έσο 19-6-2015 

απφ 24-7-2015 έσο 30-9-2015 

απφ 7-12-2015 έσο 6-8-2016 

απφ 27-9-2016 έσο 3-12-2016 

 

8. Αζαλάζηνο Παπιίδεο 

απφ 7-3-2008 έσο 6-9-2008 

απφ 25-11-2008 έσο 24-5-2009 

απφ 7-9-2010 έσο 8-9-2011 

απφ 14-12-2011 έσο 13-12-2012 

απφ 1-4-2013 έσο 31-12-2013 

απφ 10-2-2014 έσο 10-2-2015 

απφ 19-1-2015 έσο 19-4-2015 

απφ 20-3-2015 έσο 19-6-2015 

απφ 27-9-2016 έσο 26-11-2-16 

 

9. Αλαζηάζηνο Σαγθαιίδεο 

απφ 6-11-2011 έσο 31-12-2011 

απφ 1-4-2012 έσο 31-12-2012 

απφ 1-4-2013 έσο 31-12-2013 

απφ 10-2-2014 έσο 10-2-2015 

απφ 19-3-2015 έσο 18-6-2015 
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απφ 24-7-2015 έσο 30-9-2015 

απφ 7-12-2015 έσο 6-8-2016 

απφ 27-9-2016 έσο 3-12-2016 

 

Απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

Όιεο νη ζπκβάζεηο θαη νη ζρέζεηο εξγαζίαο ήηαλ ελεξγέο θαηά ηελ 18-7-2012 κε ηελ επέθηαζε ηεο 
εδαθηθήο αξκνδηφηεηνο ηεο ΓΔΤΑΚηιθίο 

Όιεο νη ζπκβάζεηο έρνπλ σο αληηθείκελν εθηέιεζε εξγαζηψλ-παξνρή ππεξεζηψλ αφξηζηεο πνζφηεηαο 
θαη φγθνπ, κε θξηηήξην εθηίκεζεο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζε 
θαζεκία, ελψ θακκία απνιχησο ζχκβαζε δελ αθνξά θαηαζθεπή έξγνπ. 

Οη ζπκβάζεηο επαλαιακβάλνληαη ζε εμαηξεηηθά ηαθηηθνχο ξπζκνχο. Μάιηζηα, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ 
ην πξνεθηεζέλ ηζηνξηθφ ηεο απαζρφιεζεο, πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη θαζφινπ ρξνληθφ θελφ κεηαμχ δχν 
ζπκβάζεσλ ή κεζνιαβεί θελφ ιίγσλ εβδνκάδσλ ή ελφο-δχν κελψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δελ 
εμππεξεηνχληαη πεξηνδηθέο ή επνρηαθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε θαηάξηηζε 
πεξηζζφηεξσλ ζπκβάζεσλ, αιιά ηφζν απφ πιεπξάο ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ζηα νπνία εθηείλνληαη, 
θαιχπηνληαο πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο θαη φρη πάληνηε ζπγθεθξηκέλεο επνρέο, φζν θαη εθ ησλ 
αληηθεηκέλσλ ηνπο, πνπ θαηά θαλφλα παξακέλεη επαθξηβψο ην ίδην ή παξεκθεξέο, δχλαηαη λα ζπλαρζεί ην 
ζπκπέξαζκα θαη ζπλαθνινχζσο λα δηαπηζησζεί απφ ην αξκφδην Γ φρη κφλν ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο 
απαζρφιεζεο αιιά θαη φηη θαιχπηνληαη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΚηιθίο. 

ην αλσηέξσ ζπκπέξαζκα ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο φηη ζην νξγαλφγξακκα ηεο ΓΔΤΑΚ πθίζηαληαη 
αληίζηνηρεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε ππεξεζία έρεη πξνβιέςεη θαη έρεη 
αλαγλσξίζεη ηε κφληκε χπαξμε ησλ αλαγθψλ πνπ εμππεξεηνχληαη κε ηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο. 

Δπηπξνζζέησο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κηιθίο κε ηελ ππ΄αξ.476/2016 απφθαζή ηνπ αλαγλψξηζε φηη 
θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 

Βάζεη ησλ πξνεθηεζέλησλ έρσ ζρεκαηίζεη ηε γλψκε φηη ην δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΚηιθίο, 
δχλαηαη λνκίκσο λα απνδερζεί ηελ αίηεζε ησλ αλσηέξσ ελλέα εξγαδνκέλσλ. 

 

Η παξνχζα απνηειεί γλψκε ηνπ ζπληάμαληνο βαζηδφκελε ζηελ νηθεία λνκνζεζία θαη ζηα έγγξαθα πνπ 
ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή κνπ, δχλαηαη λα πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηελ εληνιέα κνπ 
ΓΔΤΑΚηιθίο θαη δελ απνηειεί δεκφζην έγγξαθν θαζψο αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, 
γη΄απηφ θαη δελ δχλαηαη λα ρνξεγεζεί ζε ηδηψηε. 

Δάλ παξφια ηαχηα, δεκνζηεπζεί ή βξεζεί γηα νηνλδήπνηε ιφγν ζηελ θαηνρή ηξίηνπ πξνζψπνπ, 
απαγνξεχεηαη ξεηψο ε δηθαζηηθή ή εμψδηθε ρξήζε ηεο, είηε απηνχζηα, είηε ελζσκαησκέλε ζε Απφθαζε Γ, 
ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ζπληάθηε. 

ν Ννκηθφο χκβνπινο 

ηνπ Γήκνπ Κηιθίο 

ηακάηηνο Καληαξηδήο 

ΓΙΚΗΓΟΡΟ 
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ηε ζπλέρεηα ν Γελ. Γληήο εμέζεζε ην ηζηνξηθό απαζρόιεζεο ησλ 9 (ελληά) εξγαδνκέλσλ θαη αλέθεξε όηη νη 
πξνζθεξόκελεο εξγαζίεο ησλ παξαπάλσ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ην ππάξρνλ 
πξνζσπηθό, όηη νη αλσηέξσ εξγαδόκελνη έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο θαη εκπεηξία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη δελ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε άιινπο επαγγεικαηίεο ζηελ ειεύζεξε αγνξά, όηη 
θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη θξίλεηαη σο επηβεβιεκέλε θαη επηηαθηηθή ε 
αλάγθε απαζρόιεζεο ησλ αλαθεξόκελσλ εξγαδνκέλσλ ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο θαη εμαηξεηηθόηεηαο ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
αδηάθνπεο πδξνδόηεζεο ησλ θαηνίθσλ, ηελ πξόιεςε πξόθιεζεο δεκηώλ ζηα δίθηπα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 
δεκόζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο πξόηεηλε ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηόο ηνπο κε ην ζθεπηηθό πνπ 
εθηίζεηαη ζηελ παξαπάλσ γλσκνδόηεζε ηνπ λνκ.ζπκβνύινπ, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Έρνληαο ππόςε: 

1)Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3476/27-09-2017 αίηεζεο ηεο Κνπξηίδνπ νθίαο θιπ (ζύλνιν 10 άηνκα) πεξί 
θαηάηαμήο ηνπο ζε ζέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 13 ηνπ Ν. 4483/2017, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππ΄αξ. πξση.5650/11-12-2017 ππεύζπλε δήισζε 
παξαίηεζεο ηνπ Υαξαιακπίδε Κσλζηαληίλνπ. 

2)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1069/1980 

3)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4483/2017 (Α΄107) 

4)Σελ κε αξηζκό 80/2012 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κηιθίο πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκό 
7753/9-7-2012 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη 
δεκνζηεύηεθε ζηελ Δ.η Κ. κε αξ.2162/18.7.2012, η.Β', κε ζέκα «ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΩΝ ΣΖ ΓΔΤΑΚ 
ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΓΑΛΛΗΚΟΤ, ΓΟΗΡΑΝΖ, ΚΡΟΤΩΝ, ΜΟΤΡΗΩΝ, ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ ΚΑΗ 
ΥΔΡΟΤ» 

5)Σηο δηαζέζηκεο πηζηώζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο κηζζνδνζίαο ηνπο όπσο βεβαηώλεηαη από ηελ 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζίαο. 

6)Σηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηελ ύπαξμε θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζηνλ ηζρύνληα Οξγαληζκό 
Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

7)Σν γεγνλόο όηη νη αηηνύληεο θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

8)Σν γεγνλόο, όηη ε εξγαζηαθή ζρέζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ, σο δηαπηζησκέλε πξαγκαηηθή 
απαζρόιεζε, ήηαλ ελεξγή θαηά ην ρξόλν δεκνζίεπζεο ζηελ Δ.ηΚ. ηεο κε αξηζκό 7753/9-7-2012 απόθαζεο 
ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο κε ηελ νπνία επεθηάζεθε ε 
εδαθηθή αξκνδηόηεηα ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζηηο ινηπέο δεκνηηθέο ελόηεηεο ηνπ εληαίνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

9)Σν γεγνλόο, όηη ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ησλ αηηνύλησλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 
4483/2017 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 
 
Σελ απνδνρή ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3476/27-09-2017 αίηεζεο ησλ παξαθάησ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο 
ιόγνπο πνπ εθηίζεληαη ζηελ από 28-12-2017 γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο θαη ηεο 
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Δπηρείξηζεο θαη θαηαηάζζεη απηνύο ζε νξγαληθέο ζέζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηηο 
θάησζη εηδηθόηεηεο θαη θιάδνπο σο εμήο: 
 

A/A ΟΝΟΜΑ  ΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΚΛΑΓΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

1 ΟΦΗΑ  ΚΟΤΡΣΗΓΟΤ ΛΔΩΝΗΓΑ ΠΔ ΥΖΜΗΚΟ 

2 ΤΜΔΩΝ ΚΑΛΑΗΣΕΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

3 ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΟΣΑΠΟΤΗΚΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

4 ΓΔΩΡΓΗΟ  ΜΑΡΑΝΣΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ΓΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

5 ΗΟΡΓΑΝΖ  ΜΗΑΖΛΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΔ ΔΡΓΑΣΖ ΤΓΡΔΤΖ 

6 ΘΔΑΝΩ  ΝΗΚΟΛΑΗΓΟΤ ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔ ΤΓΡΟΝΟΜΔΩΝ 

7 ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  ΜΤΡΗΑΝΗΓΖ ΜΩΤΖ ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

8 ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΑΤΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΤΔ ΔΡΓΑΣΖ ΤΓΡΔΤΖ 

9 ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 

 

ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο απόθαζεο απηήο θαη ηελ απνζηνιή ηεο όπνπ απαηηείηαη.  

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 23-356/29-12-2017. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 23-357/29-12-2017. 
 
 

Σξόπνο εθηέιεζεο ππεξεζίαο νξηζκνύ  νξθωηώλ ινγηζηώλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθνύ 
δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηα νηθ. Έηε  2015-16-17.  
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ 
ηξφπν εθηέιεζεο  ππεξεζίαο  νξηζκνχ  νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθνχ 
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηα νηθ. έηε  2015-16-17. 

 
 

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

 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη επεηδή δελ παξνπζηάζηεθε εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 23-357/29-12-2017. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΗ 23-358/29-12-2017. 
 



1
1 

 

 

Οξηζκόο πξνζωπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνγξαθήο. 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 
ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ 

Οξηζκφ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνγξαθήο. 
 
 

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

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθωλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Κπξηαδίδε Μηραήι. 

 Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά, ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή 
εηζήγεζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 23-358/29-12-2017. 
 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΗ 23-359/29-12-2017. 
 
Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «ΑΦΑΛΙΗ 
ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2018» . 

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

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

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΓΙΑ ΣΟ 
ΔΣΟ 2018» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σεηάξηε 27 Γεθεκβξίνπ  2017 θαη ψξα 12:00  

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ππεξεζίαο  θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

Σν απνηέιεζκα ηεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο ππεξεζίαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 
πνπ αθνινπζεί: 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΝΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ο σιλιόμεηπο ππορ Ξηπόβπςζη, ζηην απιζηεπή πλεςπά, 61100 Κιλκίρ  
ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 2341 02933 FAX: 2341 029320  
Email: info@deyak.gr  Ηζηοζελίδα: www.deyak.gr 

 
 Κηιθίο - 27-12-2017 

 

mailto:info@deyak.gr
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ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
«ΑΦΑΛΗΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 2018» 

 Πποϋπολογιζμού 4730,00 Δςπώ (Οι σπηρεζίες αζθάλιζης δεν σπόκεινηαι ζε ΦΠΑ). 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Σεηάξηε 27 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 12:15   ζπλεδξίαζε 

ε επηηξνπή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ  ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : «ΑΦΑΛΗΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 2018» απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε, Οηθνλνκνιόγν, Πξνηζηάκελν Γ.Τ ηεο  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Απνζηνιίδεο Νηθόιανο Υεκηθό Μεραληθό ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε Πνιηηηθό Μεραληθό Σ.Δ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο θαθέινπο ησλ  πξνζθνξώλ από ην πξσηόθνιιν ηνπο αξίζκεζε  θαη ζπλέηαμε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξώλ. 

 

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκό πξσηνθόιινπ 

1 ΑΦΟΗ ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ Α.Δ. 5820/ 22-12-2017 

2 ΝΔΟ ΠΟΔΗΓΩΝ Α.Δ.Α.Δ. 5799/ 21-12-2017 

3 INTERLIFE  ΑΑΔΓΑ 5841/ 27-12-2017 

4 ΗΝΣΔΡΑΛΟΝΗΚΑ 5843/ 27-12-2017 

5 ΤΓΡΟΓΔΗΟ Α.Α.Α.Δ. 5844/ 27-12-2017 

 

1η   ΑΦΟΗ ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ Α.Δ.  

Αξηζκόο κεηξώνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   17693 Αξηζκόο Γεκή:122070519000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ζην θάθειν ηεο εηαηξείαο: 

 Πηζηνπνηεηηθό  κε αξ.πξση.:2342/10-08-2017 ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε 
εγγξαθή ηνπ ζε απηό κε ζπλαθέο αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο θαη ηζρύεη κέρξη 31-12-2017. 

 ΦΔΚ 8508/ 10-8-2012, Αλαθνίλσζε θαηαρώξεζεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών ηεο ζύζηαζεο ηεο 
Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΑΦΟΗ ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ ΑΔ 

 ύκβαζε πξαθηνξεύζεσο 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό από Δπηκειεηήξην Γξάκαο, αξ. πξση. 423893.601184 / 14-07-2017 

 Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο από Δπηκειεηήξην Γξάκαο, κε αξ. πξση. 232886.330020/ 
14-07-2016 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Μελά  Αξβαληηηδε 
Πξόεδξν Γ.. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπιν, σο   λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία  δειώλεη  
όηη  ζε πεξίπησζε πηώρεπζεο ηεο Αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ εθπξνζσπνύκε, ζα αλαιάβνπλε ηελ 
αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζε άιιε εηαηξεία ρσξίο ηε ρξέσζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, ΔΦΚΑ,  κε αξ. πξση. 457393/ 13-10-2017, κε ηζρύ κερξη 12-04-
2018. 

 Βεβαίσζε κε νθεηιήο Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ, από ΣΔΑ-ΔΑΠΑΔ, αξ. πξση. 1712/ 07-07-2017, κε 
ηζρύο κέρξη 07-01-2018. 

  Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κε α/α:5341/11-12-2017 κε ηζρύ κέρξη 11-01-2018. 

 Σερληθή πξνζθνξά 

 Φάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 25210-30222 
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2η   NP INSURANCE -  ΝΔΟ ΠΟΔΗΓΩΝ  Α.Δ.Α.Δ 
Αξηζκόο κεηξώνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην: 15104                                       Αξηζκόο Γεκή: 044319107000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ζην θάθειν ηεο εηαηξείαο : 

 Πηζηνπνηεηηθό  κε αξ. πξσηνθόιινπ: 4715/07-06-2017 ηνπ Δκπνξηθνύ θαη βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
Πεηξαηώο, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζε απηό, κε ζπλαθέο αληηθείκελν 
δξαζηεξηόηεηαο θαη ηζρύεη κέρξη 31-12-2017. 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κε αξ.πξ:64151065/4-12-2017 κε ηζρύ κέρξη 4-1-2018. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ΔΦΚΑ κε αξ.πξ:467663/19-10-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 18-04-
2018. 

 Βεβαίσζε κε νθεηιήο Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ, από ΣΔΑ-ΔΑΠΑΔ, αξ. πξση. 1609/ 06-07-2017, κε ηζρύ 
κέρξη 06-01-2018. 

 Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 

FAX: 210 4173345, 2310 508164 

3η   INTERLIFE   ΑΑΔΓΑ 
Αξηζκόο κεηξώνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:26487                                             Αξηζκόο Γεκή:57606004000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ζην θάθειν ηεο εηαηξείαο: 

 Πηζηνπνηεηηθό  κε αξ. πξσηνθόιινπ: 0000255252/10-10-2017 ηνπ Δκπνξηθνύ θαη βηνκεραληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο   ζε απηό, κε ζπλαθέο 
αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο θαη ηζρύεη κέρξη 31-12-2017. 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο  κε αξ.πξση: 64154650/5-12-2017 κε ηζρύ κέρξη 05-01-2018 

  Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ΔΦΚΑ  κε αξ.πξ:554631/04-12-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 1- 6-
2018 

  Βεβαίσζε κε νθεηιήο Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ, από ΣΔΑ-ΔΑΠΑΔ, αξ. πξση. 2781/08-11-2017, κε ηζρύ 
εσο 8-2-2018. 

 ΦΔΚ 4481 Σεο 14/11/1991 (ζύζηαζεο) 

 ΦΔΚ 7943 ηεο 10-9-2001 (δεκνζίεπζεο θαηαζηαηηθνύ) 

 Κσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο (INTERLIFE) 

 Πξαθηηθό Γ.. ηεο 27-12-2016 ηεο INTERLIFE ΑΑΔΓΑ 

 Αλαθνίλσζε θαηαρώξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ πξαθηηθνύ Γ.. κε αξ. πξση. 743631/28-12-2016 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό ηεο Γεληθήο γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή κε αξ. πξση. 
686260/08-11-2017 

 Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ, κε αξ. πξση. 
482806.686263/08-11-2017 

 ΦΔΚ 860 ηεο 4-2-2002 

 ΦΔΚ 1618 ηεο 7-3-2006 

 ΦΔΚ 13080 ηεο 24-11-2008 

 ΦΔΚ 261 ηεο 14-01-2009 

 ΦΔΚ 9276 ηεο 5-9-2012 

 Φάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

FAX: 2310 499099 

4η   ΗΝΣΔΡΑΛΟΝΗΚΑ ΑΔΓΑ 
Αξηζκόο κεηξώνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:35218 Αξηζκόο Γεκή:57987904000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ζην θάθειν ηεο εηαηξείαο: 

 Δμνπζηνδόηεζε λόκηκνπ Δθπξόζσπνπ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Μηραήι Μηραιάθε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο, 
ππνγεγξακκέλν ζηηο 21-12-2017. 

 Πηζηνπνηεηηθό  κε αξ. πξσηνθόιινπ: 255075/05-09-2017 ηνπ Δκπνξηθνύ θαη βηνκεραληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο  κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζε απηό, κε ζπλαθέο 
αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο θαη ηζρύεη κέρξη 31-12-2017. 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κε αξ.πξ:64238864/20-12-2017 κε ηζρύ κέρξη 20-1-2018 
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 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ΔΦΚΑ κε αξ.πξ:520128/15-11-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 14-05-
2018. 

 Βεβαίσζε  κε αξ πξ:2916/22-11-2017 κε νθεηιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από ΣΔΑΔΑΠΑΔ (Σακείν 
Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιηζεο - Δπηθνύξεζεο Αζθαιηζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ Αζθαιηζηηθώλ 
Δπηρεηξήζεσλ), κε ηζρύ έσο 22-2-2018. 

 Καηαζηαηηθό ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο ΗΝΣΔΡΑΛΟΝΗΚΑ Α.Δ.Γ.Α. 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό από Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή κε αξ. πξση. 
496909.706584/01-12-2017. 

 Βεβαίσζε Λεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο κε αξ.πξ:1012/01-12-2017 από Σξάπεδα ηεο 
Διιάδνο, Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο. 

 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Γηεπζπλζε Αζθ/θσλ επ/ζεσλ θαη Αλ/θεο κε εκεξνκεληαο 29-1-
1996, Αξ. πξση Κ3-962 πεξί ζπγρώλεπζεο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ. 

 Σερληθή πξνζθνξά. 

 Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 

FAX: 2310 465219 

5η   ΤΓΡΟΓΔΗΟ 
Αξηζκόο κεηξώνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην: 124775 Αξηζκόο Γεκή:124480101000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά  ζην θάθειν ηεο εηαηξείαο: 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Παύιν  Καζθαξέιε, 
Αληηπξόεδξν Γ, Γηεπζύλσλ ύκβνπιν θαη Νόκηκν εθπξόζσπν ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ. 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Αλαζηάζην Καζθαξέιε, 
Πξόεδξν ηνπ Γ ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Λνπθά Κνξνκπηιε, 
Μέινο ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Ησάλλε νπξιή, Μέινο 
ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Υξήζηνο Υαηδεεπζπκηνπ, 
Μέινο ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Υαξίιανο Γακαζθόο, 
Μέινο ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Ησάλλεο Βαθεηάδεο, 
Μέινο ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Ησάλλεο Κνπηαιηαλόο, 
Μέινο ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Υξήζηνο Νηηλόπνπινο, 
Μέινο ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Κσλζηαληίλν Καλέιιν, 
Μέινο ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Αλαζηάζην Μπεγηνγινπ, 
Μέινο ηνπ Γ..  ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε ζηηο 21-12-2017 από ηνλ Παύιν  Καζθαξέιε, 
Αληηπξόεδξν Γ, Γηεπζύλσλ ύκβνπιν θαη Νόκηκν εθπξόζσπν ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΑΑΔ, πεξί 
ζπκκεηνρήο ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Ρσκαλίδε Λνπθά. 

 Αλαθνίλσζε από Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζία Καηαλαισηή,  κε αξ. πξση. 92705/24-07-
2015, πεξί θαηαρώξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη θαηαζηαηηθό ηεο ΤΓΡΟΓΔΗΟ Α.Α.Α.Δ. 

 Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο από Γ/λζε Δηαηξεηώλ & ΓΔΜΖ (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 
& Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή), κε αξ. πξση. 494112.702559/27-11-2017. 

 Αλαθνίλσζε ηεο Γεληθή Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή κε αξ. Πξση. 28988/13-3-
2015, θαηαρώξεζεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ΤΓΡΟΓΔΗΟ. 

 ΦΔΚ 1571/18-3-2015. 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, κε αξ. πξση. 
494109.702556/28-11-2017. 

 Βεβαίσζε Λεηηνπξγίαο Αζθαιηζηηθήο Δπηρείξεζεο από Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε αξ. 814/6-10-2017 
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 Πηζηνπνηεηηθό  κε αξ. πξσηνθόιινπ: 8205/11-10-2017 ηνπ Δκπνξηθνύ θαη βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
Αζελώλ  κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζε απηό, κε ζπλαθέο αληηθείκελν 
δξαζηεξηόηεηαο θαη ηζρύεη κέρξη 31-12-2017 

 Βεβαίσζε ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο, κε αξ. πξση. 208562/497 εκεξ. 25-10-2017 

 πκθσλία Άκεζνπ Γηαθαλνληζκνύ Εεκηώλ από Σξνραίν Αηύρεκα, κε αξηζ πξση. 208554/25-10-2017 

 Απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξν ην δεκόζην, κε αξ. πξση. 64187584/12-12-2017, πνπ ηζρύεη 
κέρξη 12-01-2018 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ΗΚΑ, κε αξ. πξση. 341564/01-08-2017, πνπ ηζρύεη κέρξη 31-
01-2018. 

 Σερληθή Πξνζθνξά 

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
 

FAX: 2109590048 

 
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ε επηηξνπή πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
 

 

Α/Α 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

1 ΑΦΟΗ ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ Α.Δ. 2936,00 

2 NP INSURANCE -  ΝΔΟ ΠΟΔΗΓΩΝ  
Α.Δ.Α.Δ 

3538,00 

3 INTERLIFE ΑΑΔΓΑ 3637,80 

4 ΗΝΣΔΡΑΛΟΝΗΚΑ ΑΔΓΑ 3381,00 

5 ΤΓΡΟΓΔΗΟ 3100,00 

 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη όιεο νη πξνζθνξέο γίλνληαη απνδεθηέο επνκέλσο πποζυπινόρ 
μειοδόηηρ είναι η επισείπηζη με επυνςμία ΑΦΟΗ ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ Α.Δ.  κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2936,00 € 
(Οη ππεξεζίεο αζθάιηζεο δελ ππόθεηληαη ζε ΦΠΑ). 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 

Κπξηαδίδεο Μηράιεο 

 

 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο 

 

 

Απνζηνιίδεο Νηθόιανο 

 

 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. ΦΑΚΔΛΟ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

2. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 Σν πξαθηηθφ ηεο Σ.Τ. ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 

 Σελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2018», Κ.Α. 62.05 (ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΟΥΗΜΑΣΩΝ & ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ) ζηελ επηρείξεζε : «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ», 

κε Α.Φ.Μ.: 800429918, Γ.Ο.Τ.: ΓΡΑΜΑ, Γηεχζπλζε: Θ. ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ 31-33, ΓΡΑΜΑ,  Σ.Κ. 
66100, κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 2936,00€. 

 

 Αλαζέηεη ζηελ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  θ. Αλαζηαζηάδνπ Διέλε ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ Α.Δ. – ΑΦΑΛΔΙΔ. 

 

 Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Κ.Α. 62.05 (ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ & ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ)  ηνπ 

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

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 23-359/29-12-2017. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΗ 23-360/29-12-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Σνπνζέηεζε πξνζωπηθνύ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε ζέζεηο ηνπ λένπ ΟΔΤ (άξζξν 71 ΟΔΤ ΓΔΤΑ 
Κηιθίο – (ΦΔΚ Β’ 1615/10-5-2017). 

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

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ηιία Αβξακίδε, Γ.Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν 

νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ηνπνζέηεζε πξνζσπηθνχ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε ζέζεηο ηνπ λένπ 
ΟΔΤ (άξζξν 71 ΟΔΤ ΓΔΤΑ Κηιθίο – (ΦΔΚ Β’ 1615/10-5-2017), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ην πξνεγνχκελν Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ειήθζε ε κε αξηζκφ 22-349/19-12-2017 απφθαζε κε 
ζέκα: Σνπνζέηεζε πξνζσπηθνχ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε ζέζεηο ηνπ λένπ ΟΔΤ (άξζξν 71 ΟΔΤ ΓΔΤΑ 
Κηιθίο – (ΦΔΚ Β’ 1615/10-5-2017). 

 
Με απηή ηελ απφθαζε εληάιζεθε ν ΓΓ λα θέξεη εηζήγεζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ δχν δηεπζπληψλ. 

Ο ΓΓ γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο απφθαζεο πξφηεηλε ηελ εμήο δηαδηθαζία:
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Να γίλεη ε θάιπςε ησλ ζέζεσλ κε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ιφγσ έιιεηςεο αμηνιφγεζεο, 

ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε φζνη έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα θάιπςεο ηεο 
ζέζεο. 

 
Σν Γ δήηεζε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία άκεζα, ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ Γ, παξνπζία ησλ 
κειέσλ ηνπ Γ ηα νπνία απνθαζίδνπλ κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΓΓ. 

 
Η δηαδηθαζία μεθίλεζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο. 

 
Κιήζεθε πξψηε ε θα Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, εηδηθφηεηα: νηθνλνκνιφγνο ΠΔ, εξγαδφκελε 
κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη κέινο ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ε νπνία ξσηήζεθε 

απφ ηνλ ΓΓ αλ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο ζέζεο ηνπ 
Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο. 

 
Γήισζε φηη δελ ελδηαθέξεηαη. 

 
ηε ζπλέρεηα θιήζεθε ν Μηραήι Κπξηαδίδεο, εηδηθφηεηα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ ΠΔ, εξγαδφκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο, πξντζηάκελνο ηεο 
Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο ξσηήζεθε απφ ηνλ ΓΓ αλ 
ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο 

θαη Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη απάληεζε θαηαθαηηθά, εθδειψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ 
ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 
Ωο κφλνο ππνςήθηνο θαη έρσλ ηα γεληθά πξνζφληα ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ηζρχνληα ΟΔΤ 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ην Γ απνθάζηζε ηελ επηινγή ηνπ Κπξηαδίδε Μηραήι σο δηεπζπληνχ ηεο 
Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 
Αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 
Κιήζεθε πξψηνο ν θνο Κνξθνηίδεο Κωλζηαληίλνο, εηδηθφηεηα: Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ, 

εξγαδφκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο ξσηήζεθε απφ ηνλ ΓΓ αλ 
ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή Σερληθήο 
Τπεξεζίαο. 

 
Γήισζε φηη δελ ελδηαθέξεηαη. 

 
ηε ζπλέρεηα θιήζεθε ν θνο Αζιαλίδεο Υξήζηνο, εηδηθφηεηα: Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΠΔ, 

εξγαδφκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο ξσηήζεθε απφ ηνλ ΓΓ αλ 
ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή Σερληθήο 

Τπεξεζίαο. 

 
Γήισζε φηη δελ ελδηαθέξεηαη. 

 
ηε ζπλέρεηα θιήζεθε ν θνο Απνζηνιίδεο Νίθνο, εηδηθφηεηα: Υεκηθφο Μεραληθφο ΠΔ, 
εξγαδφκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο ξσηήζεθε απφ ηνλ ΓΓ αλ 

ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή Σερληθήο 
Τπεξεζίαο. 

 
Γήισζε φηη δελ ελδηαθέξεηαη, αλ θαη έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα επεηδή ζηε κηθξή θνηλσλία ηνπ 
Κηιθίο ππάξρνπλ πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ πξφζεζή ηνπ γηα 

θάιπςε ηεο ζέζεο. Γήισζε επίζεο φηη ηνπ πξνηάζεθε ηξηο λα θαιχςεη ηε ζέζε ηνπ ΓΓ, αιιά 
αξλήζεθε ρσξίο λα ππεηζέιζεη ζε πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο
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ηε ζπλέρεηα θιήζεθε ν θνο Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο, εηδηθφηεηα: Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

ΠΔ, εξγαδφκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο ξσηήζεθε απφ ηνλ ΓΓ 
αλ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία θάιπςεο ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή 

Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 
Γήισζε φηη δελ ελδηαθέξεηαη. 

 
ηε ζπλέρεηα θιήζεθε ν Παξαγηόο Ιωάλλεο, εηδηθφηεηα: Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ, 
εξγαδφκελνο κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΑΥ ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο, πξντζηάκελνο ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο, ν νπνίνο ξσηήζεθε απφ ηνλ ΓΓ αλ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία 
θάιπςεο ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη απάληεζε θαηαθαηηθά, 

εθδειψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο. 

 
Ωο κφλνο ππνςήθηνο θαη έρσλ ηα γεληθά πξνζφληα ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ηζρχνληα 
ΟΔΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ην Γ απνθάζηζε ηελ επηινγή ηνπ Παξαγηνύ Ιωάλλε σο 
δηεπζπληνχ ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 
Σε επηινγή ηνπ Μηραήι Κπξηαδίδε σο δηεπζπληνχ ηεο Γ.Ο.Τ. ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο. Σε επηινγή ηνπ Παξαγηνύ Ιωάλλε σο δηεπζπληνχ ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο. 

 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 23-360/29-12-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΗ 23-361/29-12-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

Δμνπζηνδόηεζε ζε ππεξεζηαθά ζηειέρε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα δηθαίωκα ππνβνιήο 
αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην ΔΠΑ 2014-2020. 

 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ηιία Αβξακίδε, Γ.Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν 

νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Δμνπζηνδφηεζε ηνπ  Γεκάξρνπ Κηιθίο θαη ηέσο πξνέδξνπ 
Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο απφ 18-3-2016 κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηήζεθε ν Παξαγηφο Ισάλλεο, φπσο 
απνθηήζεη δηθαίσκα ππνβνιήο  αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Γηαρείξηζε  Γειηίσλ ΔΠΑ 2014-

2020, γηα ην Δ.Π. « Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Λφγσ 
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αιιαγήο ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξέπεη λα αλαλεσζεί ε εμνπζηνδφηεζε απηή 
θαη λα ηξνπνπνηεζεί σο πξνο φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαζψο θαη γηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα αθνξνχλ ην Δζληθφ ζθέινο (Π.Γ.Δ.). 

 
 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Αλαλεψλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Παξαγηφ 
Ισάλλε, φπσο απνθηήζεη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Γηαρείξηζε  

Γειηίσλ ΔΠΑ 2014-2020, σο πξνο φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  θαζψο θαη γηα 
πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα αθνξνχλ ην Δζληθφ ζθέινο (Π.Γ.Δ.), θαζψο θαη φηη 

εγγξάθσλ απαηηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε  πξνηάζεσλ (ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ππνβνιή 
ελζηάζεσλ , θ.ι.π.)  ή ηελ δηαρείξηζε ησλ πξάμεσλ.  

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 23-361/14-12-2017– ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 

 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

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

 
 

 
 

29 Γεθεκβξίνπ 2017 


