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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  5/2017 

Σεο κε αξηζκό 05/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 21 Μαξηίνπ 2017 θαη ώξα: 12:00 
π.κ., εκέξα Σξίηε, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   153/25-
01-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ 
Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα έμη (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  

4) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
5) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
6) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

7) νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 

ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 5-67/21-03-2017. 

 

Καζνξηζκόο απνδεκίσζεο ηεο πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο Αλαζηαζηάδνπ Διέλεο. 

 

Σν πξψην ζέκα εηζεγείηαη ν αληηπξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, επεηδή αθνξά ηελ Πξφεδξν. 

Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα 
εμήο:   

 

Με ηελ ππ' αξηζκφ 106/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κηιθίο νξίζηεθε σο πξφεδξνο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ε θα. Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Κηιθίο. 

Σα θαζήθνληα ηεο πξνέδξνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980  (ΦΔΚ Α-191) «Πεξί θηλήηξσλ 
δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», θαη είλαη: 

Αξζξνλ 5, Αξκνδηόηεηεο Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Πξνέδξνπ απηνύ. 

4.Ο Πξόεδξνοε ηνύηνπ θωιπνκέλνπ ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
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α) εθπξνζωπεί ηελ επηρείξεζηλ ελώπηνλ ηωλ δηθαζηεξίωλ θαη πάζεο αξρήο θαη δίδεη ηνπο επηβαιινκέλνπο 
εηο απηήλ όξθνπο,  

β) δύλαηαη ελ πξνθαλείθηλδύλω εθ ηεο αλαβνιήο θαη άλεπ απνθάζεωο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα 
εγείξε θαη αληηθξνύεαγωγάο θαη αζθή έλδηθα κέζα, λα δηνξίδε πιεξεμνπζίνπο θαη λα πξνβαίλε εηο 
πάζαλδηθαζηηθήλ ή εμώδηθνλπξάμηλπξνζηαηεπηηθήλ ηωλ ζπκθεξόληωλ ηεο επηρεηξήζεωο, ηωλ πξάμεωλ 
ηνύηωλ ππνβαιινκέλωλακέζωοεηοηνΣπκβνύιηνλπξνοέγθξηζηλθαηγ) ππνγξάθεη ηα ζπκβόιαηα ηεο 
επηρεηξήζεωο 

 

πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε πξφεδξνο  

α) πγθαιεί ηα κέιε ηνπ Γ ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο,  

β) ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο 

γ) είλαη ν θπζηθφο εθπξφζσπνο ηνπ Γ θαη επνκέλσο θξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 
Γ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, ηνπ Ν. 1069/1980. 

Οη παξαπάλσ επζχλεο απαηηνχλ ηελ πιήξε απαζρφιεζε ηνπ πξνέδξνπ. Δηδηθά γηα ην Γήκν Κηιθίο ε 
έθηαζε θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο θαζηζηνχλ ηα αλσηέξσ θαζήθνληα ηδηαίηεξα 
απαηηεηηθά. Δίλαη δε γλσζηφ απφ ηελ εκπεηξία φηη ζηνλ ζεζκηθφ ξφιν ηεο πξνέδξνπ πξνζηίζεληαη θαη 
ζέκαηα ζπληνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ, ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ε θαζεκεξηλή ξχζκηζε δεθάδσλ 
δεηεκάησλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980  (ΦΔΚ Α-191) «Πεξί 
θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», Άξζξν 3, Όπσο ζπκπιεξψζεθε 
κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ 6 Ν. 2307/95-ΦΔΚ Α’ 113 , παξ. 11 αξ. 13 Ν. 2503/97-ΦΔΚ Α’ 107, παξ. 8,9 άξζξνπ 
8 ηνπ Ν. 2839/2000), ζηελ παξάγξαθν 7ε, ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη: 

 

«7. ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ  είλαη Γήκαξρνο κπνξεί λα 
θαηαβάιιεηαη γηα ηηο παξερφκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο ηνπ απνδεκίσζε θαζνξηδφκελε κε απφθαζε 
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, 
πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκαξρνο 
ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή αλ πξφθεηηαη γηα θνηλνηηθή επηρείξεζε ην 50% ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιφγσ αζζέλεηαο 
ή άδεηαο πέξαλ ηνπ κελφο, ε απνδεκίσζε απηή θαηαβάιιεηαη εμ εκηζείαο ζε απηφλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή 
ηνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα 
παξέρεηαη, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ, απνδεκίσζε. 

 

Ζ απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ, ηνπ εηζεγεηή θαη γξακκαηέα ηνπ  Γ.. ηεο επηρείξεζεο 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηνπλ ηα κέιε 
ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Με φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη 
έλα απφ ηα κέιε ηνπ έρεη πιήξε απαζρφιεζε κε ακνηβή ζηελ επηρείξεζε θαη λα θαζνξίδνληαη νη 
αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ. » 

 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95), 
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Απείρε απφ ην ζέκα ην κέινο ηνπ Γ.. ε θ. Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, επεηδή ηελ 
αθνξνχζε (ιφγνη αξρήο). 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

1) Πξνηείλεη σο απνδεκίσζε γηα ηηο παξερφκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο ηεο Πξνέδξνπ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Αλαζηαζηάδνπ Διέλεο ίζε κε ην 50% ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Κηιθίο κεησκέλν επηπιένλ 50%ζχκθσλα κε ην Ν4093/2012 Άξζξν 1ν ππνπαξαγξ Γ1 εδάθην 5. 

2)  

3)  

4) Σνλ νξηζκφ σο κέινπο ηνπ Γ.. κε πιήξε απαζρφιεζε ηεο λέαο πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

θαοΑλαζηαζηάδνπ Διέλεο κε ακνηβή ίζε κε ην 50% ηεο απνδεκίσζεο αληηδεκάξρνπ ζην Γήκν 

Κηιθίο. Σν αλσηέξσ πνζφ αλέξρεηαη ζε 855,00€ κηθηήο ακνηβήο κεληαίσο, ζχκθσλα κε ηελ ππ' 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 58891/29.10.2014 βεβαίσζεο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

 

5) Οη αξκνδηφηεηεο ηεο πξνέδξνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 5, «Αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη Πξνέδξνπ απηνχ» Καη είλαη: 

Παξαγξαθνο4: Ο/Η Πξόεδξνο ε ηνύηνπ θωιπνκέλνπ ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

α) εθπξνζωπεί ηελ επηρείξεζηλ ελώπηνλ ηωλ δηθαζηεξίωλ θαη πάζεο αξρήο θαη δίδεη ηνπο επηβαιινκέλνπο 
εηο απηήλ όξθνπο,  

β) δύλαηαη ελ πξνθαλεί θηλδύλω εθ ηεο αλαβνιήο θαη άλεπ απνθάζεωο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ λα 
εγείξε θαη αληηθξνύε αγωγάο θαη αζθή έλδηθα κέζα, λα δηνξίδε πιεξεμνπζίνπο θαη λα πξνβαίλε εηο πάζαλ 
δηθαζηηθήλ ή εμώδηθνλ πξάμηλ πξνζηαηεπηηθήλ ηωλ ζπκθεξόληωλ ηεο επηρεηξήζεωο, ηωλ πξάμεωλ ηνύηωλ 
ππνβαιινκέλωλ ακέζωο εηο ην Σπκβνύιηνλ πξνο έγθξηζηλ θαη γ) ππνγξάθεη ηα ζπκβόιαηα ηεο επηρεηξήζεωο 

 

πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε πξφεδξνο ζα αζθεί θαη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α) πγθαιεί ηα κέιε ηνπ Γ ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο,  

β) Τπνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο ηεο ΓΔΤΑ κε ηξίηνπο. 

γ) Δίλαη ν θπζηθφο εθπξφζσπνο ηνπ Γ  θαη επνκέλσο θξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 
Γ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, ηνπ Ν. 1069/1980. 

δ) πληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο, θαη θξνληίδεη γηα ηελ 
θαζεκεξηλή ξχζκηζε δεηεκάησλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο.  

 
6) Ζ δαπάλε επηβαξχλεη ηνλ θσδηθφ 61.93.15 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 2017 

φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε κε ην πνζφ ησλ 20.000 € γηα ην έηνο 2017, κε ηίηιν "Λνηπέο ακνηβέο 
ηξίησλ" φπνπ έρεη πξνυπνινγηζζεί ε ζρεηηθή δαπάλε. Σν πνζφ πνπ ζα δηαηαρζεί γηα ηελ αληηκηζζία 
ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. θαη πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαο Αλαζηαζηάδνπ Διέλεο θαηά ην έηνο 2017 
είλαη 7.980,00 € (855Υ9 κήλεο + 855/3=285). 

7) Σελ πξφβιεςε γηα δηάζεζε πίζησζεο χςνπο 10.260,00 € (855Υ12 κήλεο) ζηνλ θσδηθφ 61.93.15 κε 
ηίηιν "Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ" ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2018, θαη 10.260 € (855Υ12 
κήλεο) ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-67/21-03-2017. 
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ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ  5-68/21-03-2017 
 
Ούζκηζε νθεηιήο θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο ιόγσ δηαξξνήο. 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ηνΓΔΡΔΟΝζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεοέζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αβξακίδε Ζιία, Γελ. Γηεπζπληήηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.ηελ αίηεζε ηνπ Γήκνπ, κε Αξ. Ξξση. : 
3419/23-10-2015, γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ ηνπ φηη ππήξρε δηαξξνή σο 
εθ ηνχηνπ πξνρψξεζαλ ζηελ αλσηέξσ αίηεζε. 
 
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ 
φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ θαη ξχζκηζε νθεηιήο ηνπ ππφινηπνπ 
νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Λα γίλεη έθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο 
ζε πνζνζηφ 30% ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο. 
 

 Λα γίλεη εθάπαμ ε πιεξσκή ηνπ ππφινηπνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-68/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ  5-69/21-03-2017 

 

 

Ούζκηζε νθεηιώλ ιόγσ παγεηνύ. 
 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ πξφεδξν Διέλε Αλαζηαζηάδνπ, ε νπνία έζεζε 

ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο. 

Απηή ηε ρξνληά εκθαλίζηεθαλ αζπλήζηζηα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, κηθξφηεξεο ησλ -10ν 
θειζίνπ, νη νπνίεο έζεζαλ ην δήκν ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ωο πξνο ηελ πδξνδφηεζε 

ησλ δεκνηψλ, επεηδή νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηφζν ρακειέο 
ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κηα θνξά ηε δεθαεηία, πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο ζξαχζεηο 
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πδξνκέηξσλ θαη δηαθνπή πδξνδφηεζεο ηφζν ιφγσ ησλ δηαξξνψλ θαη ησλ παγσκέλσλ 
ζσιελψζεσλ, ηδηαίηεξα ζηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο. 

Κε ην πέξαο ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαηέζεθαλ αξθεηέο αηηήζεηο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ 

θαη εθπηψζεηο ινγαξηαζκψλ, ιφγσ ηνπ παγεηνχ. 

Πε πνιιά δίθαηα αηηήκαηα, ηα νπνία δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη δελ 
κπνξνχζαλ λα πξνβιεθηνχλ, αιιά ζηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα πξνηείλεηαη λα γίλεη κείσζε 

έσο 70%, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ην αθξηβέο πεξηζηαηηθφ θαη ην χθνο ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη 
ζπλεθηηκψληαο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ παζφληνο θαη ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηζε εμαηηίαο ηνπ παγεηνχ. 

Πε θακηά πεξίπησζε ε έθπησζε δελ ζα θαηαιήγεη ζε χςνο ινγαξηαζκνχ κηθξφηεξν ηεο κέζεο 
επνρηθήο θαηαλάισζεο. 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη 

 

 Λα ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ησλ παγεηφπιεθησλ ζε δφζεηο, φπσο ηζρχεη γηα ηηο εππαζείο 
νκάδεο. 

 Λα πξνβαίλεη ζε εθπηψζεηο έσο 70% γηα απμεκέλεο ρξεψζεηο εμαηηίαο ηνπ παγεηνχ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-69/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-70/21-03-2017 
 

Ρξόπνο εθηέιεζεο  ππεξεζίαο  «Έιεγρνο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ρξήζεσλ  2015-
2016  από νξθσηνύο ινγηζηέο» γηα ηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ 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 θαη Γηνηθεηηθήο 
ππεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 

ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ππεξεζίαο  «Έιεγρνο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ρξήζεσλ  2015-2016  
απφ νξθσηνχο ινγηζηέο» γηα ηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-70/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 5ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-71/21-03-2017. 

Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ»,Θσδηθόο εμόδσλ: 11.02.02.08, πξνϋπνινγηζκόο 60.000,00 

€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 
ΘΗΙΘΗΠ»πνπ έρεη σο εμήο: 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 02Μαξηίνπ2017 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Αζιαλίδε Φρήζηο, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, ιόγω θωιύκαηος ηοσ Προέδροσ, 
Παραγηού Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς (άρζρο 24, παρ.3, ζεκείο γ ηοσ 
Ν.4412/2016) 

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

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

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
 

ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ 

 
Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

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

1ε   ΣΟΜΟΟΓΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟ – ΜΖΣΟ ΘΔΟΦΑΝΖ Ο.Δ. 

       κε δ.η. «ΣΟΜΖ Ο.Δ.» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ: 22685    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ  ΣΑΞΖ:2
ε
 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Έδεζζαο) κε 
αξηζκό 34584 θαη πνζό 1.200,00 € 
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 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ5/8630, εκ/λία 19-04-2016 θαη ηζρύεη κέρξη 18-
04-2019 

 Ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 31-01-2007 

 Ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ηξνπνπνίεζεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο  κε εκ/λία 10-12-2010 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο Μεηξώνπ /Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο 
κε αξ.πξ.:314768.444856/09-01-2017 

 Απόθαζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό κε εκ/λία 01-03-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο Σνκόζνγινπ Κπξηάθνπ όηη 1) 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016: α)δελ βξίζθνληαη ζε κηα από ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 θαη β)πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία 
έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 73,74 θαη 75, 2) ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.2 ηνπ 
Ν.4412/2016: α)δελ βξίζθνληαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο δηαθήξπμεο 
θαη β)πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 22 Β-Γ-Γ ηεο δηαθήξπμεο, 3) έρνπλ κειεηήζεη ιεπηνκεξώο ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 
έρνπλ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνληαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, 4) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ζα ηζρύεη γηα 3 κήλεο, 5) ε έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ζηελ Έδεζζα , νδόο 
Π.Μειά 16, Σ.Κ.58200, 6) είλαη νκόξξπζκν κέινο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα 
ηελ νπνία ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά θαη ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη έρεη δηθαίσκα 
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, 7) ηα θσηναληίγξαθα πνπ 
επηζπλάπηνληαη είλαη αιεζή θαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ 

  Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο Μήηζνπ Θενθάλε όηη 1) 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016: α)δελ βξίζθνληαη ζε κηα από ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 θαη β)πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία 
έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 73,74 θαη 75, 2) ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.2 ηνπ 
Ν.4412/2016: α)δελ βξίζθνληαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο δηαθήξπμεο 
θαη β)πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 22 Β-Γ-Γ ηεο δηαθήξπμεο, 3) έρνπλ κειεηήζεη ιεπηνκεξώο ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 
έρνπλ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνληαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, 4) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ζα ηζρύεη γηα 3 κήλεο, 5) ε έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ζηελ Έδεζζα , νδόο 
Π.Μειά 16, Σ.Κ.58200, 6) είλαη νκόξξπζκν κέινο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα 
ηελ νπνία ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά θαη ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη έρεη δηθαίσκα 
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, 7) ηα θσηναληίγξαθα πνπ 
επηζπλάπηνληαη είλαη αιεζή θαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα  

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

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2381022179 
 

2
ε
ΦΩΣΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  26526      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: Α1 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

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

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Καηεξίλεο) κε 
αξηζκό 35080 θαη πνζνύ 1.200,00 € 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ15/7300, εκ/λία 16-07-2014 θαη ηζρύεη κέρξη 04-
07-2017 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2351079378 
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3
ε
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  24647     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ & 
ΓΑΝΔΗΩΝ  (Γξαθείν Παξ/θώλ 141-Κηιθίο) κε αξηζκό 194 θαη πνζνύ 1.200,00€ 

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

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ακαλαηίδε νινκώληα-Γεσξγίνπ όηη α)δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016, β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 
ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 75,76 θαη 77 ηνπ Ν.4412-2016, γ) θαηά 
πεξίπησζε ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνύο θαλόλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 84 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δ) εθόζνλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ππό αλάζεζεο 
ζύκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 € (πιένλ ΦΠΑ), δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο 
εθαξκνγήο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2002 (Α’30) 

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

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341026148 

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

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ 

3% 

2 

ΣΟΜΟΟΓΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟ – ΜΖΣΟ ΘΔΟΦΑΝΖ Ο.Δ.       

κε δ.η. «ΣΟΜΖ Ο.Δ.» 1% 

3 
ΦΩΣΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

1% 

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

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

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε «ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ - ΓΔΩΡΓΗΟ» κε 
κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 3% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 

 
Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,   

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ». 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχκε ηίηιν :«ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 
ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ»[Αξ. κειέηεο Κ3/2017πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € 

ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 11.02.02.08] ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΑΚΑΛΑΡΗΓΖΠ ΠΝΙΝΚΩΛ - 
ΓΔΩΟΓΗΝΠ», κε Αξηζκφ Κ.Δ.Δ.Ξ.: 24647,Α.Φ.Κ. : 062952970Γ.Ν.. : Θηιθίο,  Γηεχζπλζε : 

Λ.Ξαλαγηψηνπ 58 Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 3% επί ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 3% θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 58.200,00 € (πιένλ 
Φ.Ξ.Α.) 

 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή 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. 11.02.02.08 (ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ)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:5-71/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 6ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-72/21-03-2017. 

Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΚΝΟΗΩΛ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ» ,Θσδηθόο εμόδσλ: 11.02.02.09, 
πξνϋπνινγηζκόο 60.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 
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Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΚΝΟΗΩΛ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ»πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκηπηε 09Μαξηίνπ2017 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

4. Παραγηό Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Προέδρο ηες Επηηροπής, κε 
αλαπιερωκαηή ηολ Αζιαλίδε Φρήζηο, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

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

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

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
 

ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ Δ.Ε. ΜΟΤΡΙΩΝ-ΔΟΪΡΑΝΗ-ΥΕΡΟΤ 

 
Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

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

1ε   «ΚΑΡΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ: 26975    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ  ΣΑΞΖ:2
ε
 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο από ην ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ & 
ΓΑΝΔΗΩΝ (Γξαθείν Παξ/θώλ 141-Κηιθίο) κε αξηζκό 207 θαη πνζό 1.200,00 € 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ15/2816, εκ/λία 17-02-2015 θαη ηζρύεη κέρξη 16-
02-2018 

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

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα  

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341029295 
 

2
ε
«ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  12522      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
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 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) κε 
αξηζκό 557446 θαη πνζνύ 1.200,00 € 

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

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Παπιίδε Γεξάζηκνπ όηη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 α) δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο παξνύζεο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 
Β-Δ ηεο παξνύζαο, γ) εθόζνλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο ππεξβαίλεη ην 
έλα εθαηνκκύξην επξώ εθηόο ΦΠΑ, όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3310/2005(Α’30)  

1. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο 
αθόινπζνπο ιόγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε , β) δσξνδνθία, γ) 
απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

2. Έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ 
3. Έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
4. Γελ ηειεί ππό πηώρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην 
δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, δελ έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

5. Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, δελ έρεη 
θξηζεί έλνρνο ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ 

6. Πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζην άξζξν 21 ηεο 
δηαθήξπμεο 

7. Ζ επηρείξεζή ηνπ δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην νπνίν λα ηεο 
επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο 
δεκνζίσλ έξγσλ 

8. Ζ επηρείξεζε δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζε επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελώζεηο 
9. Όια ηα θσηναληίγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ 

πξσηνηύπσλ 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ15/18351, εκ/λία06-09-2016 θαη ηζρύεη κέρξη 10-
09-2019 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2341029110 
 

3
ε
«ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11282     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξ.πξ.:Γ15/5101, εκ/λία 14-04-2014 θαη ηζρύεη κέρξη 11-
04-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ όηη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 α) δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο δηαθήξπμεο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 
Β-Δ ηεο παξνύζαο θαη γ) εθόζνλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο ππεξβαίλεη 
ην έλα εθαηνκκύξην επξώ εθηόο ΦΠΑ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ.4 
ηνπ λ.3310/2005(Α30) 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) κε 
αξηζκό 557509 θαη πνζνύ 1.200,00€ 
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 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341097557 

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

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

3% 

2 
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ 

2% 

3 
ΚΑΡΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

2% 

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

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

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε «ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ» κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 3% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 

 
Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  
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 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΚΝΟΗΩΛ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ». 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχκε ηίηιν :«ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 
ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΚΝΟΗΩΛ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ»[Αξ. κειέηεο Κ4/2017 

πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 11.02.02.09] ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε 
«ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ», κε Αξηζκφ Κ.Δ.Δ.Ξ.: 11282,Α.Φ.Κ. : 

042880640,Γ.Ν.. : Θηιθίο,  Γηεχζπλζε :Γξνζάην Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε κέζε ηεθκαξηή 
έθπησζε 3% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 3% θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 
58.200,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 

 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή 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. 11.02.02.09 (ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΚΝΟΗΩΛ - 
ΓΝΗΟΑΛΖΠ - 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:5-72/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 7ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-73/21-03-2017. 

Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ - ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ » Θσδηθόο εμόδσλ: 11.02.02.10, 
πξνϋπνινγηζκόο 60.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ηνΔΒΓΝΚΝ 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 
ΓΑΙΙΗΘΝ - ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ»πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 07Μαξηίνπ2017 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 
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7. Αζιαλίδε Φρήζηο, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, ιόγω θωιύκαηος ηοσ Προέδροσ, 
Παραγηού Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς (άρζρο 24, παρ.3, ζεκείο γ ηοσ 
Ν.4412/2016) 

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

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

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 
 

ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΤ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 

 
Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 

 

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

1ε   «ΣΟΜΟΟΓΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟ – ΜΖΣΟ ΘΔΟΦΑΝΖ Ο.Δ.» 

       κε δ.η. «ΣΟΜΖ Ο.Δ.» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ: 22685    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ  ΣΑΞΖ:2
ε
 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε πκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Έδεζζαο) κε 
αξηζκό 34589 θαη πνζό 1.200,00 € 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ5/8630, εκ/λία 19-04-2016 θαη ηζρύεη κέρξη 18-
04-2019 

 Ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε εκ/λία 31-01-2007 

 Ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ηξνπνπνίεζεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο  κε εκ/λία 10-12-2010 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο Μεηξώνπ /Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο 
κε αξ.πξ.:314768.444856/09-01-2017 

 Απόθαζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό κε εκ/λία 06-03-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο Σνκόζνγινπ Κπξηάθνπ όηη 1) 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016: α) δελ βξίζθνληαη ζε κηα από ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 θαη β)πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία 
έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 73,74 θαη 75, 2) ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.2 ηνπ 
Ν.4412/2016: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο δηαθήξπμεο 
θαη β) πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 22 Β-Γ-Γ ηεο δηαθήξπμεο, 3) έρνπλ κειεηήζεη ιεπηνκεξώο ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 
έρνπλ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνληαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, 4) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ζα ηζρύεη γηα 3 κήλεο, 5) ε έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ζηελ Έδεζζα , νδόο 
Π.Μειά 16, Σ.Κ.58200, 6) είλαη νκόξξπζκν κέινο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα 
ηελ νπνία ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά θαη ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη έρεη δηθαίσκα 
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, 7) ηα θσηναληίγξαθα πνπ 
επηζπλάπηνληαη είλαη αιεζή θαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ 

  Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο Μήηζνπ Θενθάλε όηη 1) 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016: α) δελ βξίζθνληαη ζε κηα από ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 θαη β) πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία 
έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 73,74 θαη 75, 2) ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ.2 ηνπ 
Ν.4412/2016: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο δηαθήξπμεο 
θαη β) πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 22 Β-Γ-Γ ηεο δηαθήξπμεο, 3) έρνπλ κειεηήζεη ιεπηνκεξώο ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 
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έρνπλ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνληαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, 4) ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ζα ηζρύεη γηα 3 κήλεο, 5) ε έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ζηελ Έδεζζα , νδόο 
Π.Μειά 16, Σ.Κ.58200, 6) είλαη νκόξξπζκν κέινο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα 
ηελ νπνία ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά θαη ηα ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη έρεη δηθαίσκα 
εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξίαο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, 7) ηα θσηναληίγξαθα πνπ 
επηζπλάπηνληαη είλαη αιεζή θαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα  

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

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2381022179 
 

2
ε
«ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  12522      ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) κε 
αξηζκό 557445 θαη πνζνύ 1.200,00 € 

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

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Παπιίδε Γεξάζηκνπ όηη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 α) δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο παξνύζεο, 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 
Β-Δ ηεο παξνύζαο, γ) εθόζνλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο ππεξβαίλεη ην 
έλα εθαηνκκύξην επξώ εθηόο ΦΠΑ, όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3310/2005(Α’30)  

10. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο 
αθόινπζνπο ιόγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε , β) δσξνδνθία, γ) 
απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

11. Έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ 
12. Έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
13. Γελ ηειεί ππό πηώρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην 
δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, δελ έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

14. Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, δελ έρεη 
θξηζεί έλνρνο ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ 

15. Πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζην άξζξν 21 ηεο 
δηαθήξπμεο 

16. Ζ επηρείξεζή ηνπ δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην νπνίν λα ηεο 
επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο 
δεκνζίσλ έξγσλ 

17. Ζ επηρείξεζε δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζε επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελώζεηο 
18. Όια ηα θσηναληίγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζπλεκκέλα είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ 

πξσηνηύπσλ 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ15/18351, εκ/λία06-09-2016 θαη ηζρύεη κέρξη 10-
09-2019 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
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FAX: 2341029110 
 

3
ε
«ΠΔΣΡΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  25432     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΜΔΓΔ (Τπνθ/κα Θεζ/λίθεο) κε 
αξηζκό 557514 θαη πνζνύ 1.200,00€ 

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

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341076566 
 
 

 

4
ε
«ΚΑΡΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  25432     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑΣΑΞΖ: 1ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ & 
ΓΑΝΔΗΩΝ (Γξαθείν Παξ/θώλ 141-Κηιθίο) κε αξηζκό 206 θαη πνζνύ 1.200,00€ 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ.πξ.:Γ15/2816, εκ/λία:17-02-2015 θαη ηζρύεη κέρξη 16-
02-2018 

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

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα (θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο) 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341029295 

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

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ 

3% 

2 
ΚΑΡΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

2% 

3 

ΣΟΜΟΟΓΛΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟ – ΜΖΣΟ ΘΔΟΦΑΝΖ Ο.Δ. 

κε δ.η. ΣΟΜΖ Ο.Δ. 1% 

4 
ΠΔΣΡΗΓΖ ΠΑΤΛΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

1% 

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

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

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε «ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ» 

κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 3% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 
 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,   

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ - ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ». 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχκε ηίηιν :«ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 
ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ - ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ»[Αξ. κειέηεο 

Κ5/2017πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 11.02.02.10] ζηελ αηνκηθή 
επηρείξεζε «ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΡΝ ΡΖΙΔΚΑΣΝ», κε Αξηζκφ Κ.Δ.Δ.Ξ.:12522, Α.Φ.Κ. 

: 028527920,Γ.Ν.. : Θηιθίο,  Γηεχζπλζε : 21εο Ηνπλίνπ 175 Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε κέζε 
ηεθκαξηή έθπησζε 3% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 3% θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά : 58.200,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 

 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή 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. 11.02.02.10 (ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ - 
ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη 

εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:5-73/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 8ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-74/21-03-2017. 

Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ ΘΑΙΑΚΗΩΛ, 
ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΠΑΞΟΝΦΡΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΦΔΟΡΩΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ ΓΗΙΗΠΖΠ, ΠΡΖΛ 

ΔΔΙ (ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ (ΘΑΙΑΚΗΑ))  
Γ.Γ. ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΡΝΠ 2017» Θσδηθόο εμόδσλ: 
61.93.22., πξνϋπνινγηζκόο 15.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α.  

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ηνΝΓΓΝΝ 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ ΘΑΙΑΚΗΩΛ, ΑΦΑΗΟΔΠΖ 
ΠΑΞΟΝΦΡΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΦΔΟΡΩΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ ΓΗΙΗΠΖΠ, ΠΡΖΛ ΔΔΙ (ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ (ΘΑΙΑΚΗΑ))  Γ.Γ. ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. 
ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΡΝΠ 2017» πνπ έρεη σο εμήο: 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 07 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 
επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

10. Κσρηαδίδε Μηταήι, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής  
11. Παραγηό Ιωάλλε, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, ιόγω θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού κέιοσς 

Αζιαλίδε Φρήζηοσ, Τοπογράθοσ Μεταληθού ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, 
12. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΤΕ Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 

 
«ΕΡΓΑΙΕ ΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΙΩΝ, ΑΦΑΙΡΕΗ ΑΠΡΟΦΤΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΣΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΚΛΙΝΕ 

ΔΙΤΛΙΗ, ΣΗΝ ΕΕΛ (ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΜΕ ΦΤΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ))  

Δ.Δ. ΔΡΟΑΣΟΤ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗ, ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΕΣΟΤ 2017» 
Προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.), 

 

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

1ε   «ΚΑΡΑΑΒΗΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ:447169                ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:137826752000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ: 594/07-03-2017 θαη ψξα: 09:34  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα Γεληθή Υξήζε ηνπ Σκήκαηνο Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Θεζ/λίθεο κε αξ.πξ.:20227/21-02-2017 
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 Βεβαίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό ηνπ Σκήκαηνο Με Μηζζσηώλ εξξώλ κε 
αξ.πξ.:331478/03-03-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 17-03-2017 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ην ΗΚΑ κε αξ.ζπζη.:000/Φ/5488/2017, 
αξ.πξ.:87897/03-03-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 01-09-2017 

 Απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην από ηελ ΑΑΓΔ κε 
αξ.πξ.:63028273/06-03-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 06-05-2017 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ εξξώλ κε αξ.166/01-03-2017 

 Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ εξξώλ κε αξηζκό 96/2017 θαη εκ/λία 03-03-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Καξαζαβίδε Διεπζέξηνπ όηη α) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, β) δελ ηειεί ππό 
πηώρεπζε θαη δελ έρεη ππαρζεί  ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, γ) δελ 
ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, δελ έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
ηνπ δξαζηεξηόηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από 
παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ, δ) δελ έρεη ζπλάςεη 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηελ ζηξέβισζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ε) 
δελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
λ.44412/2016, ζη) δελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από ηελ 
πξόηεξε ζπκκεηνρή νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία δηαδηθαζία ζύλαςεο 
ζύκβαζεο θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, ε) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ 
δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ, ζ) δελ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξόπν ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ αλαζέηνπζαο αξρήο, η) δελ έρεη δηαπξάμεη 
θάπνην ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα  

 Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ θπζηθνύ πξνζώπνπ επηηεδεπκαηία ηεο Γ.Ο.Τ. εξξώλ κε 
Α/Α δήισζεο:121/05-02-2016 

 Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηώλ θπζηθνύ πξνζώπνπ επηηεδεπκαηία ηεο Γ.Ο.Τ. εξξώλ κε 
αξ.δήισζεο:3144/01-03-2017 

 Πηζηνπνηεηηθό Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ κε αξ.πξ.:847/01-03-2017  

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο Μεηξώνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 
εξξώλ κε αξ.πξ.:346855.490801 θαη εκ/λία:28-02-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Καξαζαβίδε Διεπζέξηνπ όηη α) έιαβε γλώζε γηα όιεο ηηο αλσηέξσ 
αλαθεξζείζεο ππεξεζίεο εξγαζίεο θαη δύλαηαη λα ηηο εθηειέζεη όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 
ζηελ γεληθή-εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, β) ηα όπνηα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα, 
αλαιώζηκα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο βαξαίλνπλ ηνλ ίδην σο αλάδνρν 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Καξαζαβίδε Διεπζέξηνπ όηη α) δελ ζπκκεηείρε ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηία, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από 
παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ  

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Καξαζαβίδε Διεπζέξηνπ όηη δελ απνθιείζηεθε από ηε ζπκκεηνρή 
ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

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

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Καξαζαββίδε Διεπζέξηνπ όηη είλαη αζθαιηζκέλνο θαη πιεξώλεη 
εηζθνξέο ζην Δληαίν Σακείν ΔΦΚΑ (πξώελ ΟΑΔΔ) θαη αλ απαζρνιήζεη πξνζσπηθό ζα 
αζθαιηζηεί ζην αξκόδην ηακείν, δελ έρεη θαη δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό. 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 
 
email:telis_resident@yahoo.gr 
 

2ε   «ΚΟΤΡΣΗΓΖ Λ. ΕΑΟΤΡΗ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ:10684                ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:117515735000 
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Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 596/07-03-2017 θαη ψξα 09:43 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Δπαλεθηύπσζε βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηώλ θπζηθνύ πξνζώπνπ επηηεδεπκαηία κε 
αξ.δήισζεο:401/18-08-2011 θαη εκ/λία εθηύπσζεο:02-03-2017 

 Πηζηνπνηεηηθό Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξ.πξ.:16755/22-02-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 31-12-2017 

 Απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην κε αξ.πξ.:62976252/21-02-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Κνπξηίδε Εανύξη όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζα πξνζθνκίζεη 
όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 21,22 θαη 23 ηεο δηαθήξπμεο 

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

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό κε αξ.πξ.:336891/06-
03-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 17-03-2017 

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 

3ε   «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ  ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ:2573                ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:014433235000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 599/07-03-2017 θαη ψξα 09:53 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Βεβαίσζε ΚΑΓ από ην TAXISNET 

 Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηώλ ηνπ Σκήκαηνο Γ/λζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο Γ.Ο.Τ. Κηιθίο 
κε αξ.δήισζεο:1193/01-03-2017 

 Πηζηνπνηεηηθό Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξ.πξ.:16767/01-03-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 31-12-2017 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό κε αξ.πξ.:313129/01-
03-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 17-03-13 

 Απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην κε αξ.πξ.:62996342/24-02-2017 θαη 
ηζρύεη κέρξη 24-03-2017 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο κε αξ.ζπζη.:000/Π/55525/2017, αξ.πξ.:77322/24-02-
2017 θαη ηζρύεη κέρξη 23-08-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ όηη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζα 
πξνζθνκίζεη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ άξζξσλ 21,22 θαη 23 ηεο δηαθήξπμεο 

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

 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 Κιεηζηόο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
 
 
Email: vmanastasiadis@gmail.com 

 
 

3ε  «ΓΔΛΖΥΡΖΣΟ ΜΔΝ.ΥΡΖΣΟ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ:24112                ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ:117515735000 

Ζ πξνζθνξά πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 598/07-03-2017 θαη ψξα 09:50 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην κε αξ.πξ.:62970389/20-02-2017 θαη 
ηζρύεη κέρξη 20-04-2017 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ην ΗΚΑ κε αξ.ζπζη.:000/Π/47564/2017, 
αξ.πξ.:66441/20-02-2017 θαη ηζρύεη κέρξη 18-08-2017 

 Βεβαίσζε ΚΑΓ από ην TAXISNET 

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

mailto:vmanastasiadis@gmail.com
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 Απηνπξόζσπε παξνπζία κε αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 
 
Fax:2310915296 

 
 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπφηε φινη νη 

δηαγσληδφκελνη γίλνληαη δεθηνί ζηελ δεκνπξαζία. 

Έπεηηα ε Δ.Γ. πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έγηλαλ δεθηνί 

θαη δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν 

νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 

1) ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Δξγαζίεο θνπήο θαιακηψλ, αθαίξεζε 
ζαπξφθπησλ θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ 
ηηο θιίλεο δηχιηζεο, ζηελ Δ.Δ.Λ. 
(Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 
κε θπζηθά ζπζηήκαηα (θαιάκηα)) Γ.Γ 
Γξνζάηνπ, Γ.Δ. Γντξάλεο,  Γήκνπ 
Κηιθίο,  Έηνπο 2017 

1.1 ΜΖΝΔ 12 865 10.380,00 

 
ΤΝΟΛΟ 

10.380,00 

Φ.Π.Α. (24%) 2.491,20 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

12.871,20 

 
 

2) ΚΑΡΑΑΒΗΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Δξγαζίεο θνπήο θαιακηψλ, αθαίξεζε 
ζαπξφθπησλ θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ 
ηηο θιίλεο δηχιηζεο, ζηελ Δ.Δ.Λ. 
(Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 
κε θπζηθά ζπζηήκαηα (θαιάκηα)) Γ.Γ 
Γξνζάηνπ, Γ.Δ. Γντξάλεο,  Γήκνπ 
Κηιθίο,  Έηνπο 2017 

1.1 ΜΖΝΔ 12 870,00 10.440,00 

 
ΤΝΟΛΟ 

10.440,00 

Φ.Π.Α. (24%) 2.505,60 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

12.945,60 
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3) ΓΔΛΖΥΡΖΣΟ ΜΔΝ.ΥΡΖΣΟ  

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Δξγαζίεο θνπήο θαιακηψλ, αθαίξεζε 
ζαπξφθπησλ θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ 
ηηο θιίλεο δηχιηζεο, ζηελ Δ.Δ.Λ. 
(Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 
κε θπζηθά ζπζηήκαηα (θαιάκηα)) Γ.Γ 
Γξνζάηνπ, Γ.Δ. Γντξάλεο,  Γήκνπ 
Κηιθίο,  Έηνπο 2017 

1.1 ΜΖΝΔ 12 1.187,50 14.250,00 

 
ΤΝΟΛΟ 

14.250,00 

Φ.Π.Α. (24%) 3.420,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

17.670,00 

 
 

4) ΚΟΤΡΣΗΓΖ Λ.ΕΑΟΤΡΗ  

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Δξγαζίεο θνπήο θαιακηψλ, αθαίξεζε 
ζαπξφθπησλ θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ 
ηηο θιίλεο δηχιηζεο, ζηελ Δ.Δ.Λ. 
(Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 
κε θπζηθά ζπζηήκαηα (θαιάκηα)) Γ.Γ 
Γξνζάηνπ, Γ.Δ. Γντξάλεο,  Γήκνπ 
Κηιθίο,  Έηνπο 2017 

1.1 ΜΖΝΔ 12 1.212,50 14.550,00 

 
ΤΝΟΛΟ 

14.550,00 

Φ.Π.Α. (24%) 3.492,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

18.042,00 

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

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

 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ 

ΜIΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 10.380,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.) . 
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Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,   

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ ΘΑΙΑΚΗΩΛ, 

ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΠΑΞΟΝΦΡΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΦΔΟΡΩΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ ΓΗΙΗΠΖΠ, 
ΠΡΖΛ ΔΔΙ (ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
(ΘΑΙΑΚΗΑ))  Γ.Γ. ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΡΝΠ 2017». 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχκε ηίηιν :«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ 
ΘΑΙΑΚΗΩΛ, ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΠΑΞΟΝΦΡΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΦΔΟΡΩΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ ΓΗΙΗΠΖΠ, 

ΠΡΖΛ ΔΔΙ (ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ (ΘΑΙΑΚΗΑ))  
Γ.Γ. ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΡΝΠ 2017»[Αξ. κειέηεο 

7/2017πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.93.22] ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε 
«ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΡΝ ΚΗΙΡΗΑΓΖ», κε Α.Κ.:2573, Α.Φ.Κ.: 072324900,  
Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Αθξνπνηακηά Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά : 10.380,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή θαη είλαη ζχκθσλε κε 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 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. 61.93.22 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΔΙ ΚΔ ΦΠΗΘΑ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΟΝΠΑΡΝ)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:5-74/21-03-2017. 
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ΘΔΚΑ 9Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-75/21-03-2017 
 
Ξξνκήζεηα νρήκαηνο, Θσδηθόο εμόδσλ: 13.01, πξνϋπνινγηζκόο 25.000,00€ πιένλ 

Φ.Ξ.Α.  
 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΑΡΝ 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο 

πξνκήζεηαο νρήκαηνο, θσδηθνχ εμφδσλ: 13.01, πξνυπνινγηζκνχο 25.000,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 
 
 

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

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.Π. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-75/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 8Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-76/21-03-2017 

 
Θέκαηα εξγαδνκέλσλ.  

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

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην 
παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν θαη Δθπξφζσπν 

εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ αλάγθε 
πξνκήζεηαο εηδψλ έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην έηνο 2016, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε: 

 
Πην άξζξν 1 «Ξεδίν Δθαξκνγήο» ηεο Θιαδηθήο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο αλαθέξεηαη 

φηη: «ζηηο δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο απηήο ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε 
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη ην δφθηκν πξνζσπηθφ 
ζε θάζε είδνπο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, Ρειεζέξκαλζεο, φιεο ηεο 

ρψξαο θαη είλαη κέιε ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Ξ.Ν.Δ.-Γ.Δ..Α.» 
 

Πην άξζξν 8 «Ξαξνρέο ζε είδνο» ηεο Θιαδηθήο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο αλαθέξεηαη 
φηη: «Πηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ρνξεγνχληαη ηα αθφινπζα 
είδε έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Σεηκεξηλή έλδπζε, πνπ ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 1ε  

Νθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο: Γχν (2) παληειφληα ηχπνπ ηδηλ, δχν (2) ππνθάκηζα ηχπνπ θαλέια, 
έλα (1) πνπιφβεξ, έλα (1) κπνπθάλ θαη έλα (1) δεπγάξη κπνηάθηα κε επέλδπζε. Θεξηλή έλδπζε 

πνπ ρνξεγείηαη κέρξη 1ε Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο: δχν (2) παληειφληα ηχπνπ ηδηλ, δχν (2) 
ππνθάκηζα θνληνκάληθα, έλα (1) κπνπθάλ ηχπνπ ηδηλ ζεξηλφ θαη έλα (1) δεπγάξη κπνηάθηα 

ρσξίο επέλδπζε. Νη Γ.Δ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζε πεξίπησζε 
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αδπλακίαο ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ έλδπζεο κέζα ζηηο ηαθηέο πξνζεζκίεο, ή γηαηί έηζη ην 
ζπκθσλήζνπλ κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ εμ νινθιήξνπ ηελ αμία ηνπο ζε ρξήκα». 

 
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ άξζξσλ 1 θαη 8 ηεο Θιαδηθήο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο 

Δξγαζίαο, ε επηρείξεζε δχλαηαη λνκίκσο λα θαηαβάιιεη, ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εμ’ νινθιήξνπ ηελ αμία ησλ εηδψλ έλδπζεο γηα ην 
έηνο 2016 ζε ρξήκα.  Δπίζεο ηέζεθε ππφςε επίζεο ηνπ Γ.Π. πξάμε 29/2014 ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ ΘΙΗΚΑΘΗΝ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΑΞΑΛΩΛ ΠΡΝ VIΗ ΡΚΖΚΑ πνπ αθνξά «είδε 
έλδπζεο ζε ρξήκα», φπνπ θξίλεηαη λφκηκε ε ρνξήγεζε  ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε θάζε 

εξγαδφκελν  πνπ ππάγεηαη ζηελ Θιαδηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο ησλ ΓΔΑ αληί ησλ εηδψλ αηνκηθήο 
έλδπζεο θαη αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Θαζψο θαη ε πξάμε   60/2015 ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟ VIΗ ΣΜΖΜΑ κε ην ίδην πεξηερφκελν. 
 

Ζ ζρεηηθή δαπάλε (23×717,39=16.499,97 €) έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο κε Θσδηθφ Ξξνυπνινγηζκνχ 60.02.00 θαη 
πεξηγξαθή Δίδε Έλδπζεο 

 
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), 
 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία 
κε ςήθνπο πέληε (5) ππέξ θαη κία (1) θαηά 

 
 Ρελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 

 

 Ρελ ζπλέρηζε ηεο ππαγσγήο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηελ Θιαδηθή Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο 

φπσο απηή ππνγξάθεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δ.Γ.Δ..Α. Θ. Γηψξγε Καξηλάθε  θαη ηνλ 

Ξξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξ.Ν.Δ. Γ.Δ..Α. 

 

 Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή πνζνχ ησλ Δπηαθφζηα Γεθαεπηά Δπξψ θαη Ρξηάληα Δλληά Ιεπηά ηνπ 

Δπξψ (717,39 €) ζε θάζε δηθαηνχρν εξγαδφκελν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, έλαληη ηεο παξνρήο 

«θαινθαηξηλήο έλδπζεο» θαη «ρεηκεξηλήο έλδπζεο» ρξήζεο 2016, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 

ηεο ηζρχνπζαο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο. 

 

 Ζ ελ ιφγσ δαπάλε έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζηελ νκάδα ινγαξηαζκψλ 60 (Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ). 

 

 Ζ δαπάλε ησλ 16.499,97 €  βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 60.02.00 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2016, φπνπ ππήξρε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ιφγσ ηνπ φηη παξήιζε ε ρξήζε ηνπ έηνπο 2016 ε δαπάλε πιένλ βαξχλεη ηνλ Θσδηθφ Δμφδνπ 

82.00 κε Ξεξηγξαθή  Έμνδα Ξξνεγνπκέλσλ Σξήζεσλ. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Κεηνςήθεζε ην κέινο ηνπ Γ.Π θ. Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο  ν νπνίνο δήισζε πξνθνξηθψο θαη 

γξαπηψο ηα εμήο : «Γελ κπνξεί λα ππάξρνπλ επηδφκαηα ηππηθά ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ 
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εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) άλεξγνη θαη θάπνηνη απφ ηελ θαξέθια ηνπο λα παίξλνπλ 

επηδφκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ νπζία ηεο εξγαζίαο ηνπο». 

 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-76/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 11ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-77/21-03-2017. 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο ππεξεζίαο κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 
πξνθήξπμεο «ΠΗΓΖΟΝΟΓΗΘΔΠ - ΚΖΣΑΛΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ  (ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΙΝ 
ΝΣΖΚΑΡΩΛ)»  ΘΑ: 62.07.01.03 

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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο ππεξεζίαο 
«ΠΗΓΖΟΝΟΓΗΘΔΠ - ΚΖΣΑΛΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ  (ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΙΝ ΝΣΖΚΑΡΩΛ) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο θαη έρεη σο 
εμήο: 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 14 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

13. Κσρηαδίδε Μηταήι, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής  
14. Αζιαλίδε Φρήζηοσ, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
15. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΤΕ Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς   

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 
 

«ΠΗΓΖΟΝΟΓΗΘΔΠ - ΚΖΣΑΛΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ  (ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΙΝ ΝΣΖΚΑΡΩΛ)»    

 ΘΑ: 62.07.01.03  πξνϋπνινγηζκνύ:  19.400,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο 
ζχκθσλα κε ηε Απφθαζε 4-61/9-3-2017 φπνπ εγθξίζεθε  ν  ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν : 
ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΔ - ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  (ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΛΟΤ ΟΥΖΜΑΣΧΝ), ζχκθσλα κε ην 
Ν.4412/2016, άξζξν 330 παξάγξαθνο 3 «Χο ρξφλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε 
δηαπξαγκάηεπζε.» κε πξφζθιεζε ηξηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα 
(ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΔΤΣΑΘΗΟ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ, ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΤΛΟ Β. ΣΔΦΑΝΟ 
ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΑΡΑΝΣΗΓΖ Κ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ) 
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απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. 
θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη 
σο εμήο: 
 

1ε   «ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΔΤΣΑΘΗΟ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ » 

πξνζθνξά 19.200,00 € 

 
 
Fax:2341023328 

 

2ε   «ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΤΛΟ Β. ΣΔΦΑΝΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ » πξνζθνξά 19.400,00 € 

 

Fax: 2341023363 

 
 

3ε   « ΜΑΡΑΝΣΗΓΖ Κ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ» πξνζθνξά 18.900,00 € 

 
Fax: 2341062342 

 
 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ν ΜΑΡΑΝΣΗΓΖ Κ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΟΥΖΜΑΣΧΝ θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 18.900,00 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 
 
 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,   
 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΠΗΓΖΟΝΟΓΗΘΔΠ - 
ΚΖΣΑΛΝΟΓΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ  (ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΙΝ ΝΣΖΚΑΡΩΛ)». 
 

 Ρελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΜΑΡΑΝΣΙΔΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ», κε Α.Φ.Κ.: 

104456046,  Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Πεβαζηφ Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 18.900,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 
 

 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. 62.07.01.03 (ΠΗΓΖΟΝΟΓΗΘΔΠ - ΚΖΣΑΛΝΟΓΗΘΔΠ ΕΡΓΑΙΕ ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 

πίζησζε. 
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 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:5-77/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 12ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-78/21-03-2017. 
 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο ππεξεζίαο κε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο «Ππληήξεζε Φίιηξσλ Γ.Δ. Θξνπζζίσλ» 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΩΓΔΘΑΡΝ 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο ππεξεζίαο 
«Ππληήξεζε Φίιηξσλ Γ.Δ. Θξνπζζίσλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο  θαη έρεη σο εμήο: 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 14 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

16. Κσρηαδίδε Μηταήι, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής  
17. Αζιαλίδε Φρήζηοσ, Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
18. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΤΕ Τοπογράθο Μεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς   

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 
 

«Ππληήξεζε Φίιηξσλ Γ.Δ. Θξνπζζίσλ». 

 
Θσδηθόο εμόδσλ: 61.93.06 

πξνϋπνινγηζκόο 10.000,00 €. 
 

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

ςφμφωνα με τη Απόφαςη 3-38/16-2-2017 όπου εγκρίθηκε  ο  τρόποσ εκτέλεςησ τησ υπηρεςίασ  με τίτλο : 

«Ππληήξεζε Φίιηξσλ Γ.Δ. Θξνπζίσλ», ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016, άξζξν 330 παξάγξαθνο 

3 «Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 

πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε 

δηαπξαγκάηεπζε.»  κε πξφζθιεζε ηξηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
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ζρεηηθφ ηνκέα (ΡΔΚΑΘ ΑΔΡΔ, ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΞΑΙΗΓΖΠ ΔΓΔ, ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ 

ΔΚΞΔΗΟΝΡΔΣΛΖΠ) 

 
απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. 
θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη 
σο εμήο: 
 

1ε   «ΡΔΚΑΘ ΑΔΡΔ  » 

πξνζθνξά 10.800,00 € ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΥΡΔΩΝΔΣΑΗ Ζ ΚΑΘΔ ΔΚΣΑΚΣΖ ΒΛΑΒΖ ΜΔ 660,00 ΑΝΑ ΖΜΔΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 
ΓΗΑ ΓΤΟ ΑΣΟΜΑ 

 
 
Fax:2310569800 

 

2ε   «ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΞΑΙΗΓΖΠ ΔΓΔ »  

πξνζθνξά 10.800,00 € 

 
Fax: 2341023363 

 
 

3ε   «ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΔΚΞΔΗΟΝΡΔΣΛΖΠ »  

πξνζθνξά 10.000,00 € 

 
Fax: 2341062342 

 
 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ν ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΔΚΞΔΗΟΝΡΔΣΛΖΠ θαη 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 10.000,00 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 

 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Ππληήξεζε Φίιηξσλ Γ.Δ. 
Θξνπζζίσλ». 

 

 Ρελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ 
ΔΚΞΔΗΟΝΡΔΣΛΖΠ», κε, Α.Φ.Κ.: 104469202,  Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Θάησ Απφζηνινη 

Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 10.000,00  € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 
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 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. 61.93.06 (ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΒΑΟΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ 
ΠΙΙΝΓΖΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ) 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:5-78/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 13ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-79/21-03-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηαο Inverter ηζρύνο 160 KW» κε δηαδηθαζία  

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο. 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 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 ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π ηα εμήο: 

1. Ωο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα ηεο πξνκήζεηαο: 

Πην θεληξηθφ αληιηνζηάζην Πηαπξνρσξίνπ  ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα δχν inverter  (ξπζκηζηέο 
ζηξνθψλ αζχγρξνλσλ θηλεηήξσλ) κάξθαο ΑΒΒ, ηχπνπ ACS 550, ηζρχνο 160KW έθαζην.  

Ρα ελ ιόγσ inverter εγθαηαζηάζεθαλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «Ύδξεπζε Θηιθίο 

από Πηαπξνρώξη», κε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 1481/31-12-2002 ζύκβαζε 
πνζνύ 1.762.487,76 κε Φ.Ξ.Α. κε ρξόλν εθηέιεζεο νθηώ (8) κήλεο θαη νξηζηηθή 

παξαιαβή 18 κήλεο.  

Δπνκέλσο, ν ρξόλνο εγγύεζεο εμέπλεπζε κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ε 
νπνία κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο ήηαλ ην πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο 2005. 

Ωο πξνο ηελ απόζβεζή ηνπ σο παγίνπ, γηα ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό ε 
εηήζηα απόζβεζε είλαη 12% θαη  έρεη απνζβεζηεί πιήξσο έσο ην έηνο 2014 (ζε 

πεξίπνπ νθηώκηζη έηε). 

Ρα παξαπάλσ inverterηξνθνδνηνχλ ηελ θχξηα θαη εθεδξηθή   αληιία, πνπ ηξνθνδνηνχλ  κε 
λεξφ  ηνπο νηθηζκνχο, Πηαπξνρψξη, Κ. Βξχζε, Κεηαιιηθφ, Θαζηαληέο, Σσξχγη, Βαπηηζηή θαη Ξ. 

Γπλαηθφθαζηξν. Ρν inverter πνπ ηξνθνδνηεί ηελ θχξηα αληιία έρεη ραιάζεη (βξαρπθπθιψλεη). 
Δπεηδή ζην ελ ιφγσ inverter πξηλ δχν ρξφληα έρεη γίλεη ήδε επηζθεπή, θξίλεηαη ζπκθέξνπζα ε 

πξνκήζεηα θαηλνχξγηνπ. 
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Ρν ραιαζκέλν inverter είλαη κάξθαο ΑΒΒ, ηχπνπ ACS 550 ηζρχνο 160 KW, θαη δηαζπλδέεηαη κε 
άιιν πθηζηάκελν inverter ABBACS 550 ίδηαο ηζρχνο , θαη κε ηνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ κε PLC 

siemens S7-200. Γηα λα κελ  απαηηεζνχλ ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφγξακκα απηνκαηηζκνχ ηνπ 
PLC, ζην ζεη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ inverter,  θαη ζηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα θαισδίσζεο, 

πξνηείλεηαη ην θαηλνχξγην inverter λα είλαη ίδηαο κάξθαο θαη ίδηνπ αθξηβψο ηχπνπ κε ην 
πθηζηάκελν ραιαζκέλν. 

Δπνκέλσο πξόθεηηαη πεξί εηδηθήο πξνκήζεηαο, ελόο ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο θαη 
ην δεηνύκελν είλαη λα επξεζεί κεηνδόηεο κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηώλ πνπ είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα εκπνξεύνληαη ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα. 

Δπεηδή ην πνζφ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κηθξφηεξν ησλ 20.000 επξψ πνπ είλαη ην αλψηαην φξην 
γηα απεπζείαο αλάζεζε ζπκβάζεσλ, ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε ηελ κε αξηζκφ  1-8/12.1.2017 

απφθαζή ηνπ πξφθξηλε λα γίλεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε αλάξηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο  ΓΔΑ Θηιθίο θαη ηνπ ΔΒΔ Θηιθίο, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη αληαγσληζκνχ. 

Κε απηφ ηνλ ηξφπν δηελεξγήζεθε ε δηαδηθαζία αλνηθηήο δηαπξαγκάηεπζεο, ζηελ νπνία ηειηθά 
πξνζήιζαλ 5 εηαηξίεο θαη παξέδσζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ζύκθσλε κε ην άξζξν 118 ηνπ  λόκνπ 4412/2016, ζην 
νπνίν πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη  κεηά από δηαπξαγκάηεπζε κε αλάξηεζε ηεο 
πξνκήζεηαο κε αλνηθηή πξόζθιεζε πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

θαη ηνπ ΔΒΔ Θηιθίο. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, αθνινπζήζεθε ην παξαθάησ εκεξνιφγην ελεξγεηψλ. 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ:  Πξνκήζεηα   inverter ηζρχνο 160 KW 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 12.000,00 Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α.) 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 
ΓΑΠΑΝΧΝ 

ΚΑ 12.01 ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

  
 
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

9/1/2017 Σερληθή έθζεζε πξσηνγελνχο αηηήκαηνο. ΑΓΑΜ.17REQ005680257 

10/1/2017 ΔΑΓ 2/2017 ΑΓΑ_Χ0ΠΦΟΛΚ8-7Μ1 

12/1/2017 Απόθαζε Γ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ:1-8/12.1.2017. 
Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο : «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηλνχξηνπ 
inverter 160kwζην Κεληξηθφ Αληιηνζηάζην ηαπξνρσξίνπ» πξνυπνινγηζκνχ 
: 
12.000,00 € Κσδηθνχ εμφδσλ: 12.01.ΑΓΑΜ.17REQ005777084 

20/2/2017 ΑΠ: 428/20.2.2017 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΓΑΜ.17PROC005821412 

20/1/2017 Γεκνζίεπζε EBEΚΗΛΚΗ, ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΓΔΤΑΚ 
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6/3/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

21/3/2017 Γ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ΑΠΟΦΑΖ 5-79/21-03-2017. 
Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηαο Inverter ηζρχνο 160 
KW» κε δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο. 

    

 

Ππλνπηηθά, έγηλε αλάξηεζε ζην ΘΖΚΓΖΠ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαη νξίζηεθε 
ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΘΖΚΓΖΠ. (άξζξν 120 παξ 1γ) λφκνο 
4412/2016). 

 

Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηαο Inverter ηζρύνο 160 KW» πνπ 

έρεη σο εμήο: 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ INVERTERΗΥΤΟ 160 KW 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Πέκπηε  16 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 12:00   ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ  «Πξνκήζεηα   inverterηζρχνο 160 KW» απνηεινχκελε απφ 

ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππάιιειν ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγν   ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο   θαθέινπο ησλ  πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν, θαζψο θαη ην δηαβηβαζηηθφ 

κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 585/6-3-2017 πνπ ζηάιζεθε ζηνπο δηαγσληδφκελνπο,  ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα πξνζθνξψλ θαη έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα έληππα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. 

Α/Α Δπσλπκία Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ & εκεξνκελία 

θαηάζεζεο θαθέινπ 

Σηκή 

πξνζθνξάο 

1 ΠΑΝΘΔΡΜΗΚΖ 556/3-3-17 9.590,00 € 

2 ΔΝΔΡΓΟΝ ΣΜ Δ.Π.Δ. 557/3-3-16 8.450,00 € 

3 . ΑΗΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. 564/3-3-16 9.300,00 € 

4 ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 580/6-3-17 10.200,00 € 

5 Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ& ΗΑ Ο.Δ. 583/6-3-16 7.112,29 € 

 

1.  Γηα ηελ επηρείξεζε ΠΑΝΘΔΡΜΗΚΖ – ΑΜΟΤΖΛΗΓΖ Α. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ δηαπίζησζε ηα εμήο : 
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Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη πιήξε θαη ε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε  πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΠΑΝΘΔΡΜΗΚΖ γίλεηαη απνδεθηή. 
 
2.  Γηα ηελ επηρείξεζε ENERGONTMΔ.Π.Δ. δηαπίζησζε ηα εμήο : 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη πιήξε θαη ε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε  πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ENERGON TM Δ.Π.Δ. γίλεηαη απνδεθηή. 
 
3.  Γηα ηελ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. δηαπίζησζε ηα εμήο : 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη πιήξε θαη ε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε  πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο . ΑΗΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. γίλεηαη απνδεθηή. 
 
4.  Γηα ηελ επηρείξεζε ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ δηαπίζησζε ηα εμήο : 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη πιήξε θαη ε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε  πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο . ΑΗΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. γίλεηαη απνδεθηή. 
 
 
5.  Γηα ηελ επηρείξεζε Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ& ΗΑ Ο.Δ. δηαπίζησζε ηα εμήο : 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη πιήξε θαη ε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε  πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο . ΑΗΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. γίλεηαη απνδεθηή. 
 

 

Ζ επηρείξεζε Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ& ΗΑ Ο.Δ. πξνζέθεξε ηελ  ρακειφηεξε  ηηκή, κε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε 

ηηκή 7.112,29 πιένλ ΦΠΑ 24%,   θαη πξνηείλεηε σο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα   

inverterηζρχνο 160 KW». 

 
 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηαο Inverter ηζρύνο 
160 KW». 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 
ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 118 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 
πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γίλεηαη  κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε κε αλνηθηή πξφζθιεζε θαη αλάξηεζε ηεο 
πξνκήζεηαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαη ηνπ ΔΒΔ Θηιθίο. 

 

 Ρελ ςήθηζε  πίζησζεο  7.112,29 € πιένλ Φ.Ξ.Α.24% ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.01 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 



 

 

34 

 

 

 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. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:5-79/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 14ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-80/21-03-2017. 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο πξνκήζεηαο  κε 
δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  

ΓΟΑΙΗΘΩΛ  ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΚΔΓΑΙΩΛ ΓΗΑΡΝΚΩΛ»  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν Ζιεθηξνιφγν 

Κεραληθφ  ηεο Ρ.. Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ 
αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΓΟΑΙΗΘΩΛ  

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΚΔΓΑΙΩΛ ΓΗΑΡΝΚΩΛ» θαη έρεη σο εμήο :   

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΖ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Παξαζθεπή 3 Μαξηίνπ  2017 θαη ψξα 09:00   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα   πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ 

χδξεπζεο κεγάισλ δηαηνκψλ » θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο, απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα, ΓΔ ππάιιειν ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγν   ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

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

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

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

(ΦΧΣΟΘΔΡΜΗΚΖ) 

509/28-2-2017 

2 ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

510/28-2-2017 
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3 Μ. Γ. ΥΡΤΑΦΗΓΖ Α.Δ. 515/28-2-2017 

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

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

(ΦΧΣΟΘΔΡΜΗΚΖ) 

2432,65 

2 ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

2479,85 

3 Μ. Γ. ΥΡΤΑΦΗΓΖ Α.Δ. 

 

3616,17 

Ζ επηρείξεζε ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ (ΦΧΣΟΘΔΡΜΗΚΖ) πξνζέθεξε ηελ ρακειφηεξε 

ζπλνιηθή ηηκή θαη πξνηείλεηε σο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηεο πξνκήζεηαο «ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ  ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ 

ΤΓΡΔΤΖ ΜΔΓΑΛΧΝ ΓΗΑΣΟΜΧΝ» ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο. 

 

 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,   
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΓΟΑΙΗΘΩΛ  
ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΚΔΓΑΙΩΛ ΓΗΑΡΝΚΩΛ». 
 

 Ρελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ηελ επιχείρηςη «ΧΑΣΖΗΛΑΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ (ΦΩΣΟΘΕΡΜΙΚΗ)», κε 

Α.Φ.Κ.: 104493122,  Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: 21εο Ηνπλίνπ 209, Ρ.Θ. 61100, κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 2.432,65,00  € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 25.05.05 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟ/ΘΩΛ ΔΜΑΟ/ΡΩΛ (ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟ/ΡΑ-
TUBORAMA ΓΗΑ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΑΞΝ 1/2") ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 

φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:5-80/21-03-2017. 

 

ΘΔΚΑ 15ν- Απόθαζε 5-81/21.03.2017 

Έγθξηζε πξόζιεςεο ΑΚΔΑ βάζεη ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο 297/14-3-2017  

«Έγθξηζε πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε επηρνξήγεζε ηνπ ΝΑΔΓ, 
κε ην Δηδηθό Ρξηεηέο πξόγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηώλ κε επηρνξήγεζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ύςνο ησλ ζπλνιηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, γηα ηελ πξόζιεςε 
2.300 αλέξγσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α), Απεμαξηεκέλσλ από εμαξηεζηνγόλεο 
νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλσλ, Λεαξώλ Ξαξαβαηηθώλ Αηόκσλ ή Λεαξώλ Αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θνηλσληθό θίλδπλν θαη Ξξνγξάκκαηνο Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ 
Δξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α.)» 

 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο 
Γηνηθεηηθήο θαη  
Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο : 
 

Θέμα : " Εισήγηση της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για 

πρόσληψη ενός ατόμοσ ΑκεΕΑ''. 

 

Η Δηνηθεηηθή –Οηθνλνκηθή Τπεξεζία εηζεγήζεθε ζην Δ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο   ηελ θαηάζεζε  αίηεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ ΟΑΕΔ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Εηδηθό ηξηεηέο Πξόγξακκα ελίζρπζεο 

ησλ εξγνδνηώλ κε επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα ηελ 

πξόζιεςε 2.300 αλέξγσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ΑκεΑ, Απεμαξηεκέλσλ από εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, 

Απνθπιαθηζκέλσλ, Νεαξώλ Παξαβαηηθώλ Αηόκσλ ή Νεαξώλ Αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθό 

θίλδπλν θαη Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ Εξγνλνκηθήο Δηεπζέηεζεο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο γηα 

Άηνκα κε Αλαπεξίεο (Α.κε.Α). Σν Δ.. ελέθξηλε ηελ εηζήγεζε κε ηελ Απόθαζε 1-14/12.01.2017 θαη 

θαηαηέζεθε Αίηεζε ππαγσγήο ζηνλ Ο.Α.Ε.Δ ζηηο 25.01.2017 κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 1818. 

Η Αίηεζε ππαγσγήο εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε 297/14.03.2017 ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. 

ηηο 16.03.20017 ε Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θαηέζεζε ΕΝΣΟΛΗ ΚΕΝΗ ΘΕΗ ζηνλ Ο.Α.Ε.Δ. κε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 1299 ζύκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ πίλαθεο πνπ θαηαγξάθνληαη νη θαιπκκέλεο θαη θελέο 

ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηνλ Ο.Ε.Τ. 

ηηο 20.03.02017 ν Ο.Α.Ε.Δ. καο θνηλνπνίεζε ΤΣΑΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ κε ην όλνκα 

ηεο θ. ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΣΑΣΙΑΝΗ (ε νπνία είρε πξνζθνκίζεη ζηνλ Ο.Α.Ε.Δ. ηελ Γλσζηνπνίεζε 

απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο κε πνζνζηό 68%) γηα λα πξνβνύκε ζηελ αλαγγειία πξόζιεςήο 

ηεο 

 

Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληαέμη (36) κήλεο.Μεηά ηε ιήμε ηεο επηρνξήγεζεο νη 

επηρεηξήζεηο δεζκεύνληαη λα δηαηεξήζνπλ ην πξνζσπηθό γηα δώδεθα(12)κήλεο αθόκα. 

Ωο πνζό επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, (εξγνδνηώλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ) γηα όινπο ηνπο θιάδνπο θύξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΕΦΚΑ.Επίζεο, σο πνζό επηρνξήγεζεο 

νξίδεηαη επηπιένλ ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ δώξσλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη 

Πάζρα θαη ησλ επηδνκάησλ αδείαο, γηα ηνπο κήλεο πνπ απηά θαηαβάιινληαη.  

Ωο βάζε γηα ηνλ πνζνζηηαίν ππνινγηζκό ησλ αλσηέξσ πνζώλ επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαη νη πξαγκαηηθέο 

αθαζάξηζηεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ/ επηρνξεγνπκέλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ κέρξη ηνπ ύςνπο ηνπ 

θαηώηαηνπ βαζηθνύ κηζζνύ, όπσο νξίδεηαη θάζε θνξά από ηελ ΕΓΕ.  

Σν πνζό επηρνξήγεζεο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό εθαηό ηνηο εθαηό (100%) επί ησλ  

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε απαζρόιεζε θαη γηα 

ηα ηξία έηε. 

 

Οη θαιπκκέλεο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο Δηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο είλαη  νη εμήο: 
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ 

 ΠΕ ΣΕ ΔΕ ΤΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ - ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 1  1  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   1  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ 1  3  

ΤΝΟΛΟ 2  5  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 7 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ - ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ 

 

 

Οη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο Δηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο είλαη  νη εμήο: 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ 

 ΠΕ ΣΕ ΔΕ ΤΕ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ - ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ   1  

ΤΝΟΛΟ   1  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 1 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ - ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

1 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ 

1 

 
 

ήκεξα ζηελ Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο ππεξεηνύλ 23 εξγαδόκελνη κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ, 1 εξγαδόκελε κε 

ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε επηρνξήγεζε ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. θαη 6 εθπαηδεπόκελνη πνπ αζθνύλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπο άζθεζε. Οη ζέζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο είλαη ζην ζύλνιν 39 νξγαληθέο 

θαη 6 έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ.  

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ζηελ Δηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ππάξρεη κία 

θελή ζέζε ζην Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ Σακείνπ, ηελ νπνία θαη δεηνύκε λα θαιπθζεί κε ην ελ ιόγσ 

πξόγξακκα ηνπ Ο.Α.Ε.Δ. 
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηελ ππ’αξηζκ. 297/14-3-2017 εγθξηηηθή «Έγθξηζε πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε επηρνξήγεζε ηνπ ΝΑΔΓ, κε ην Δηδηθφ Ρξηεηέο πξφγξακκα ελίζρπζεο 

εξγνδνηψλ κε επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 
γηα ηελ πξφζιεςε 2.300 αλέξγσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α), Απεμαξηεκέλσλ απφ 
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλσλ, Λεαξψλ Ξαξαβαηηθψλ Αηφκσλ ή Λεαξψλ Αηφκσαλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ θίλδπλν θαη Ξξνγξάκαηνο Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ Δξγνλνκηθήο 
δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α.)» 

Πχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν ΝΔ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο πνπ αλαξηήζεθε ζην ΦΔΘ 33/Β/2005 θαη 
είλαη ζε ηζρχ αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 36 ζέζεηο, ν αξηζκφο ησλ 
θαιπκκέλσλ ζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 23 ζέζεηο κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ θελψλ νξγαληθψλ 
ζέζεσλ λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 13 ζέζεηο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δεθαελληά (19) νξγαληθέο ζέζεηο ΓΔ θαηαλέκνληαη ζε δχν θιάδνπο: 

 Πηνλ θιάδν ησλ ΓΔ πδξαπιηθψλ αληηζηνηρνχλ δέθα (10) νξγαληθέο ζέζεηο,  
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 Πηνλ θιάδν ησλ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ αληηζηνηρνχλ ελληά (9) νξγαληθέο ζέζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 
θαιπκκέλεο είλαη νη επηά (7) θαη θελέο νη δχν (2), (ζην γξαθείν κειεηψλ θαη 

επηβιέςεσλ ηεο Ρ).  
 

 
Όπσο  πξνθχπηεη ζηνλ θιάδν ησλ ΓΔ Γηνηθεηηθψλ ε κία (1) απφ ηηο δχν (2) θελέο ζέζεηο  
κπνξεί λα θαιπθζεί κε ην πξφγξακκα : «Έγθξηζε πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

κε επηρνξήγεζε ηνπ ΝΑΔΓ, κε ην Δηδηθφ Ρξηεηέο πξφγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηψλ κε 
επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηελ 

πξφζιεςε 2.300 αλέξγσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α), Απεμαξηεκέλσλ απφ 
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλσλ, Λεαξψλ Ξαξαβαηηθψλ Αηφκσλ ή Λεαξψλ Αηφκσλ 
πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ θίλδπλν θαη Ξξνγξάκκαηνο Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ 

Δξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α.)»  
 

 
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ιφγσ άκεζεο αλάγθεο  πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ππεξεζία 
θαηέζεζε ζηνλ ΝΑΔΓ ηελ κε Αξηζκφ 1818/25-01-2017 αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 
ηελ εηζαγσγή ελφο αηφκνπ ζηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο µε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ 
Γ.Δ. ζην Δηδηθφ ηξηεηέο Ξξφγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηψλ (20537/752/18-10-2010 ΘΑ-ΦΔΘ 
1663/ηΒ  /19-10-2010).  
 
Πηηο 14-3-2017 ιάβακε ηελ κε αξηζκφ 297/14-3-2017 εγθξηηηθή απφθαζε πξφζιεςεο ελφο 
αηφκνπ, ηεο Πηεθαλίδνπ Ραηηαλήο κε ΑΓΡ:ΑΗ 381748, θάηνηθν Θηιθίο. 
 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ΓΓ θ. Αβξακίδε Ζιία, 

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   

 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία θαη ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 Ρελ πξφζιεςε ηεο Πηεθαλίδνπ Ραηηαλήο κε ΑΓΡ:ΑΗ 381748, θάηνηθν Θηιθίο, βάζεη ηεο 
εγθξηηηθήο απφθαζεο 297/14-3-2017  «Έγθξηζε πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ κε επηρνξήγεζε ηνπ ΝΑΔΓ, κε ην Δηδηθφ Ρξηεηέο πξφγξακκα ελίζρπζεο εξγνδνηψλ 
κε επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γηα ηελ 
πξφζιεςε 2.300 αλέξγσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α), Απεμαξηεκέλσλ απφ 
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλσλ, Λεαξψλ Ξαξαβαηηθψλ Αηφκσλ ή Λεαξψλ 
Αηφκσαλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ θίλδπλν θαη Ξξνγξάκαηνο Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ 
Δξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο (A.κε.Α.)» 

 Ζ πξφζιεςή ηεο ζα είλαη σο ΞΑΙΙΖΙΝΠ ΓΟΑΦΔΗΝ Γ.Δ. ζην γξαθείν Ινγηζηεξίνπ 
Ρακείνπ  κε κεληαίν κηζζφ 644,69 € θαη δηθαίσκα Γψξσλ Σξηζηνπγέλλσλ θαη Ξάζρα θαζψο 
θαη Δπηδφκαηνο Αδείαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Δ.Γ.Π.Π.Δ.  

 Ρν χςνο ηνπ κηζζνχ πνπ είλαη θαη ην θφζηνο ηεο πξφζιεςεο ηεο αλσηέξσ επηβαξχλεη ηνλ 
Θσδηθφ Ξξνυπνινγηζκνχ 60.00 (Ακνηβέο παιιειηθνχ Ξξνζσπηθνχ) 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-81/21.03.2017. 

 

ΘΔΚΑ 16ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-82/21-3-2017. 
 
Ρξνπνπνίεζε Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο θαη Αλακόξθσζε Ξξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 

2017. 

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

Δλεκέξσζε - εηζήγεζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο & 

Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γ.Π. ηελ αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλακφξθσζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 θαζφηη εθ παξαδξνκήο δελ ζπκπεξηειήθζε ζηα αλσηέξσ ην 
ζπλερηδφκελν έξγν "Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ",  ην νπνίν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζην 

ζχλνιφ ηνπ. Ρν ελ ιφγσ έξγν ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2016 βάζεη ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ εξγνιάβν 
εκθαλίδεη αλεθηέιεζην ππφινηπν 24.999,11 €(είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ελελήληα 
ελληά επξψ) κε ίζν πνζφ αλείζπξαθηεο επηρνξήγεζεο. 

Δπίζεο ν θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ 
αιιαγήο ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 ιφγσ εθηέιεζεο 

έξγσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, απφ λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ξην αλαιπηηθά γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Α. Θηιθίο ζχκθσλα κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

εθηέιεζεο έξγσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία πξνηείλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ 
Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 σο εμήο: 

Πην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017: 

 Γεκηνπξγείηαη  ν Θσδηθφο 11.02.01.09 κε ηελ Ξεξηγξαθή " Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 

(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)", ζηνλ νπνίν εγγξάθεηαη πνζφ 24.999,11 € (είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ελελήληα ελληά επξψ). 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.07 κε ηίηιν "Νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο αληιηνζηαζίσλ" 
θαηά ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ) 

 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.04 κε ηίηιν "Απνθαηαζηάζεηο αζθάιηνπ Γ.Δ. Γαιιηθνχ, 
Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο, Σέξζνπ, Κνπξηψλ" κε ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα 
ρηιηάδεο επξψ) 

Πηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 : 

 Γεκηνπξγείηαη  ν Θσδηθφο 11.02.01.09 κε ηελ Ξεξηγξαθή " Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 

(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)", ζηνλ νπνίν εγγξάθεηαη πνζφ 24.999,11 € (είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ελελήληα ελληά επξψ). 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.07 κε ηίηιν "Νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο αληιηνζηαζίσλ" 
θαηά ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ) 

 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.04 κε ηίηιν "Απνθαηαζηάζεηο αζθάιηνπ Γ.Δ. Γαιιηθνχ, 
Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο, Σέξζνπ, Κνπξηψλ" κε ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα 

ρηιηάδεο επξψ) 
 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 61.93.08 κε ηίηιν "Δξγαζίεο πξαζίλνπ γηα θαζαξηζκφ 

αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ χδξεπζεο" θαηά ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα 
ρηιηάδεο επξψ) 
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 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 61.93.18 κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζθξαγίδσλ 
αζθαιείαο θαη θαξηέιαο ζηνηρείσλ θαηαλαισηή γηα απηφκαηε θαηαγξαθή" θαηά ην πνζφ 

ησλ 5.000,00 € (πέληε ρηιηάδεο επξψ) 
 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 25.05.05 κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ 

(νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα, ηνπκπφξακα γηα δηαηνκέο απφ 1/2 θαη άλσ)" κε ην πνζφ ησλ 
45.000,00 € (ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξψ) 

 Απμάλεηαη ην πνζφ ηνπ Θσδηθνχ 41.10 κε Ξεξηγξαθή  " ΔΞΞΔΟΑΑ", κε ην πνζφ ησλ 24.999,11 € 

(είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ελελήληα ελληά επξψ) θαη έηζη δηακνξθψλεηαη ηειηθά ζην 

πνζφ ησλ 1.717.419,97 € (έλα εθαηνκκχξην επηαθφζηεο δεθαεπηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δεθαελληά 

επξψ θαη ελελήληα επηά ιεπηά ηνπ επξψ). 

 

 

Ππλνπηηθά κεηά ηελ Αλακφξθσζε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 
γηα ηνπο θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο : 

ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΘΩΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.01.09 Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 24.999,11 

11.02.02.04 
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ 
53.357,66  

11.02.02.07 ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ  20.000,00 

 

Ππλνπηηθά κεηά ηελ Αλακφξθσζε ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 γηα 

ηνπο θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο :  

ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΘΩΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.01.09 Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 24.999,11 

11.02.02.04 
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ 
53.357,66  

11.02.02.07 ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ  20.000,00 

25.05.05 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ 

(ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΝΚΞΝΟΑΚΑ ΑΞΝ 

ΓΗΑΡΝΚΖ 1/2" ΘΑΗ ΑΛΩ 

65.000,00 

61.93.08 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ 

ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 
0,00 

61.93.18 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΦΟΑΓΗΓΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

ΘΑΗ ΘΑΟΡΔΙΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΡΖ ΓΗΑ ΑΡΝΚΑΡΖ 

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ 

34.424,00 

 

ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

41.10 ΔΞΞΔΟΑΑ 1.717.419,97 
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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), 

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

3. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα θαη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο 
ςεθίζηεθε, αλακνξθψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 

4. Ρελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 

 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 
 

Ρξνπνπνηείηαη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 σο εμήο : 

 

 Γεκηνπξγείηαη  ν Θσδηθφο 11.02.01.09 κε ηελ Ξεξηγξαθή " Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 

(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)", ζηνλ νπνίν εγγξάθεηαη πνζφ 24.999,11 € (είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ελελήληα ελληά επξψ). 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.07 κε ηίηιν "Νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο αληιηνζηαζίσλ" 

θαηά ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ) 
 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.04 κε ηίηιν "Απνθαηαζηάζεηο αζθάιηνπ Γ.Δ. Γαιιηθνχ, 

Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο, Σέξζνπ, Κνπξηψλ" κε ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα 
ρηιηάδεο επξψ) 

Πηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 : 

 Γεκηνπξγείηαη  ν Θσδηθφο 11.02.01.09 κε ηελ Ξεξηγξαθή " Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ 

(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ)", ζηνλ νπνίν εγγξάθεηαη πνζφ 24.999,11 € (είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

ελληαθφζηα ελελήληα ελληά επξψ). 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.07 κε ηίηιν "Νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο αληιηνζηαζίσλ" 
θαηά ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ) 

 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.04 κε ηίηιν "Απνθαηαζηάζεηο αζθάιηνπ Γ.Δ. Γαιιηθνχ, 
Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο, Σέξζνπ, Κνπξηψλ" κε ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα 
ρηιηάδεο επξψ) 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 61.93.08 κε ηίηιν "Δξγαζίεο πξαζίλνπ γηα θαζαξηζκφ 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ χδξεπζεο" θαηά ην πνζφ ησλ 40.000,00 € (ζαξάληα 

ρηιηάδεο επξψ) 
 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 61.93.18 κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζθξαγίδσλ 
αζθαιείαο θαη θαξηέιαο ζηνηρείσλ θαηαλαισηή γηα απηφκαηε θαηαγξαθή" θαηά ην πνζφ 

ησλ 5.000,00 € (πέληε ρηιηάδεο επξψ) 
 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 25.05.05 κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ 

(νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα, ηνπκπφξακα γηα δηαηνκέο απφ 1/2 θαη άλσ)" κε ην πνζφ ησλ 
45.000,00 € (ζαξάληα ρηιηάδεο επξψ) 

 Απμάλεηαη ην πνζφ ηνπ Θσδηθνχ 41.10 κε Ξεξηγξαθή  " ΔΞΞΔΟΑΑ", κε ην πνζφ ησλ 24.999,11 € 

(είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ελελήληα ελληά επξψ) θαη έηζη δηακνξθψλεηαη ηειηθά ζην 

πνζφ ησλ 1.717.419,97 € (έλα εθαηνκκχξην επηαθφζηεο δεθαεπηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δεθαελληά 

επξψ θαη ελελήληα επηά ιεπηά ηνπ επξψ). 

 

 

Ππλνπηηθά κεηά ηελ Αλακφξθσζε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 
γηα ηνπο θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο : 
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ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΘΩΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.01.09 Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 24.999,11 

11.02.02.04 
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ 
53.357,66  

11.02.02.07 ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ  20.000,00 

 

Ππλνπηηθά κεηά ηελ Αλακφξθσζε ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 γηα 
ηνπο θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο :  

ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΘΩΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.01.09 Ν.Θ.Ω. ΓΟΔΠΖΠ ΑΟΓΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 24.999,11 

11.02.02.04 
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ, ΓΝΪΟΑΛΖΠ, ΣΔΟΠΝ, ΚΝΟΗΩΛ 
53.357,66  

11.02.02.07 ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ  20.000,00 

25.05.05 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ 

(ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΝΚΞΝΟΑΚΑ ΑΞΝ 

ΓΗΑΡΝΚΖ 1/2" ΘΑΗ ΑΛΩ 

65.000,00 

61.93.08 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΑΠΗΛΝ ΓΗΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ 

ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 
0,00 

61.93.18 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΦΟΑΓΗΓΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

ΘΑΗ ΘΑΟΡΔΙΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΡΖ ΓΗΑ ΑΡΝΚΑΡΖ 

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ 

34.424,00 

 

ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

41.10 ΔΞΞΔΟΑΑ 1.717.419,97 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-82/21-3-2017. 

 

ΘΔΚΑ 1ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-83/21-3-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Δθπξνζώπεζε δηθεγόξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Θηιθίο. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 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 
εθπξνζψπεζε δηθεγφξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Θηιθίο γηα ηελ εθδίθαζε 
ηεο αγσγήο ελαληίνλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 161/30-12-2014 εηδηθήο 

δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ  ηνπ Αβξακίδε Ζιία θαη Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ, ηελ 
εθδίθαζε ηεο αγσγήο ελαληίνλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 101/30-07-204 Νπξαλίαο 
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Θαζθακαλίδνπ θαη ινηπψλ εξγαδνκέλσλ  εηδηθήο δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, ηελ 
εθδίθαζε ηεο αγσγήο ελαληίνλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 1/02-01-2015 

Γηνβαλνχδε Σξήζηνπ εηδηθήο δηαδηθαζίαο εξγαηηθήο δηαθνξάο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ: «ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ» 
 
 
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Παξάβνια 

 

3. ΚΟΠΟ: Παξάζηαζε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ην δηθεγφξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Κηιθίο 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:Δθπξνζψπεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απφ ην δηθεγφξν ηεο επηρείξεζεοζην Μνλνκειέο 

Πξσηνδηθείν Κηιθίο γηα: 

Α) ηελ εθδίθαζε ηεο αγσγήο ελαληίνλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 161/30-12-2014εηδηθήο 

δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ  ηνπ Αβξακίδε Ζιία θαη Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, 

Β) ηελ εθδίθαζε ηεο αγσγήο ελαληίνλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 101/30-07-204 Οπξαλίαο 

Καζθακαλίδνπ θαη ινηπψλ εξγαδνκέλσλ  εηδηθήο δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, 

Γ)ηελ εθδίθαζε ηεο αγσγήο ελαληίνλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 1/02-01-2015 Γηνβαλνχδε 

Υξήζηνπ εηδηθήο δηαδηθαζίαο εξγαηηθήο δηαθνξάο. 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖ

Ζ 

ΑΞΗΑ (€) ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1. Δθπξνζψπεζε δηθεγφξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην 

Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Κηιθίο(Αβξακίδεο Ζιίαο -

Κνξθνηίδεο Κσλζηαληίλνο, Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 

θαη ινηπνί εξγαδφκελνη, Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο. 

3 204,00 612,00 

   ΓΑΠΑΝΖ 612,00 

   ΦΠΑ 24% 146,88 

   ΤΝΟΛΟ 758,88 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 612,00Δπξώπιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί 

απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  
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Δλ ζπλερεία ηέζεθε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηα εμήο :  

Ν δηθεγφξνο Πηακάηηνο Θαληαξηδήο πνπ ππεξεηεί ζην Γήκν Θηιθίο, κε ζρέζε πάγηαο έκκηζζεο 

εληνιήο θαη ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα εθπξνζσπήζεη ηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζηηο αλσηέξσ δίθεο, 
ππέβαιιε ζηελ ππεξεζία ηελ κε αξ. πξση : 757/21-03-2017 δήισζή ηνπ ελεκεξψλνληαο φηη 

δελ δχλαηαη λα παξαζηαζεί ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν θαηά ηελ παξαπάλσ δηθάζηκν θαηά ηε 
ζπδήηεζε ησλ ηξηψλ (3) αγσγψλ. 

Δπνκέλσο ε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζα πξέπεη λα νξίζεη δηθεγφξν γηα λα παξαζηαζεί ζην Κνλνκειέο 

Ξξσηνδηθείν θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 22-03-2017 θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ηξηψλ (3) αγσγψλ ησλ 
ππαιιήισλ. 

 
 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  
 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 

 

 Απνδέρεηαη ηελ δήισζε θσιχκαηνο ηνπ δηθεγφξνπ Πηακαηίνπ Θαληαξηδή. 
 

 Αλαζέηεη ζηνλ δηθεγφξν Ησάλλε Σαηδεαπνζηφινπ (ΑΚ-ΓΠ ΘΗΙΘΗΠ 86) λα παξαζηαζεί ζην 

Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 22-03-2017 θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ηξηψλ 
(3) αγσγψλ ησλ ππαιιήισλ. 

 
 Ζ δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.00.00 (ΑΚΝΗΒΔΠ & ΔΜΝΓΑ ΔΙΔΘΔΟΩΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΩΛ 

ΞΝΘΝΗΚΔΛΩΛ ΠΔ ΦΝΟΝ (ΓΗΘΖΓΝΟΩΛ ΘΡΙ)) 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: 5-83/21-3-2017 – 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 Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
 
 
 
 

21 Μαξηίνπ 2017 
 

 


