
 

 

1 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  18/2017 

Σης με αριθμό 18/2017 σνεδρίαζης ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 26 Οκηφβρίοσ 2017 

και ώρα: 12:00 μ.μ., ημέρα Πέκπηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ   3987/20-10-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

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

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

παξφληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

4) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
5) Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

7) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 
 

ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-276/31-10-2017 

Σιμολογιακή πολιηική έηοσς 2018. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο ζπλερηδφκελεο 

Ππλεδξίαζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρξίηε 31 Νθησβξίνπ 2017 έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

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

εηζεγήζεθε ηα παξαθάησ γηα ηελδηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήοηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο 
ηνπ έηνπο 2018: 

mailto:info@deyak.gr
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Ρν ηειεπηαίν δηάζηεκα είλαη ζε εμέιημε εδηακφξθσζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ λεξνχ ζε φιε 
ηε ρψξα, ε νπνία ζα έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φιεο ηηο ΓΔΑ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 

135275 (ΦΔΘ Β’ 1751/22-5-17) ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΑΡΥΛ. 

Πθνπφο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο είλαη ε έγθξηζε γεληθψλ θαλφλσλ θνζηνιφγεζεο θαη 
ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο θαη θαλφλσλ θαη κέηξσλ βειηίσζεο 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο κεζφδνπ αλάθηεζεο 
ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη 
ηνπ θφζηνπο πδαηηθνχ πφξνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βηψζηκε ρξήζε θαη ε βειηίσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν 
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ απνιχησο 

απαξαίηεην γηα ηε δηαβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. 

Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Ρηκνινγίσλ ζα γίλεη θαηά ηξφπν ψζηε ηα ζπλνιηθά έζνδα λα θαιχπηνπλ 
ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο ησλ Γ.Δ..Α.Ζ βειηίσζε ηεο αλάθηεζεο ηνπ 

θφζηνπο ππεξεζηψλείλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί ζηαδηαθά ζε δηάζηεκαηξηψλ (3) έσο πέληε 
(5)εηψλ. 

Απφ ηνλ πξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο θαηαηέζεθε ε αθφινπζε εηζήγεζε 
- πξφηαζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο έηνπο 2018 πνπ έρεη σο εμήο : 

Κυρία Ρρόεδρε  και κ.κ. Μζλθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ, 

κζτω υπ' όψιν ςασ τθν Απόφαςθ 135275 τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο Φ.Ε.Κ. ςτισ 22 
Μαΐου 2017(Τεφχοσ Δεφτερο, Αρικμόσ Φφλλου 1751) και ςασ επιςθμάνω τα ςθμαντικότερα ςθμεία που μασ 
αφοροφν . 

Η ανωτζρω απόφαςθ περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ κανόνεσ κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν φδατοσ 
τουσ οποίουσ εξειδικεφει ωσ εξισ  : 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΑΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΥΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΑΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΤΙΚΗ ΧΗΣΗ 

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΕΣ ΧΗΣΕΙΣ  

Στθν εν λόγω απόφαςθ κεςπίηονται για πρϊτθ φορά οι  ζννοιεσ : 
 τθσ ανάκτθςθσ του χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ,  
 του περιβαλλοντολογικοφ κόςτουσ και  
 του κόςτουσ πόρου 

Τον προςδιοριςμό τθσ ανάκτθςθσ του χρθματοοικονομικοφ κόςτουσ τον ζχουμε πραγματοποιιςει ιδθ ωσ 
οικονομικι υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ και περιλαμβάνεται ςε πίνακα που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ειςιγθςθ. 
Το περιβαλλοντολογικό κόςτοσ προςδιορίηεται ςε επίπεδο Υδατικοφ Συςτιματοσ και κα μασ κοινοποιθκεί από τθν 
Διεφκυνςθ Υδάτων. Το Ρεριβαλλοντολογικό Κόςτοσ αποδίδεται ςτο Ρράςινο Ταμείο αφοφ παρακρατιςουμε το 2,5 
% για ίδιεσ περιβαλλοντολογικζσ επενδφςεισ. 
Το κόςτοσ πόρου εκτιμάται και αυτό ςε επίπεδο Υδατικοφ Συςτιματοσ και κα μασ κοινοποιθκεί από τθν Διεφκυνςθ 
Υδάτων. 
Τα εν λόγω κόςτθ είναι αυτά που κακορίηουν τθν Τιμολογιακι Ρολιτικι του κάκε φορζα παροχισ φδατοσ θ οποία 
εξαςφαλίηει τθν επαρκι ανάκτθςθ του κόςτουσ και τθν μακροχρόνια βιωςιμότθτα των επενδφςεων ςτον αςτικό 
κφκλο. 
Για λόγουσ επιτακτικοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, δφνανται να προβλζπεται διαφορετικό τιμολόγιο ςε ειδικζσ χριςεισ 
φδατοσ όπωσ ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ, δομζσ προςωρινισ υποδοχισ / φιλοξενίασ πολιτϊν τρίτων χωρϊν και 
πυροςβεςτικι. 
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Ο προςδιοριςμόσ των τιμολογίων γίνεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε τα ςυνολικά ζςοδα να καλφπτουν το ςυνολικό 
κόςτοσ των υπθρεςιϊν φδατοσ. Σε περίπτωςθ που ο πάροχοσ δεν ανακτά το ςυνολικό κόςτοσ, τα ζςοδα πρζπει να 
διαςφαλίηουν κάκε χρόνο τθ βελτίωςθ τθσ ανάκτθςθσ του κόςτουσ. 
Ο τρόποσ τιμολόγθςθσ των τελικϊν χρθςτϊν γίνεται βάςει τθσ μεκόδου τιμολόγθςθσ κατά αφξουςεσ κλίμακεσ. Τα 
τζλθ αυτισ τθσ μεκόδου περιλαμβάνουν ζνα ςτακερό τζλοσ και ζνα μεταβλθτό τζλοσ. Το ςτακερό τζλοσ πρζπει να 
ανακτά το πάγιο / ςτακερό κόςτοσ κάκε παρόχου. Στθν πρϊτθ κλίμακα εντάςςονται οι κοινωνικζσ υποδομζσ 
(πρόνοια, υγεία, εκπαίδευςθ) 
Για το μζροσ του πλθκυςμοφ που ανικει ςτισ ευπακείσ ομάδεσ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 1, παρ.4 του 
ν.4019/2011, όπωσ ιςχφει κακορίηονται ευνοϊκότερεσ τιμζσ με πρόβλεψθ μζςου αποτροπισ τθσ ςπατάλθσ νεροφ. 
 
Ππωσ προανζφερα ζχει ςυνταχκεί από τθν οικονομικι Υπθρεςία ο πίνακασ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ 
ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ με βάςει τισ οδθγίεσ  τθσ Απόφαςθσ και το πρότυπο που μασ χοριγθςε θ  Ζνωςθ 
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΕΔΕΥΑ) ο οποίοσ βάςει των οικονομικϊν αποτελεςμάτων του 
ζτουσ 2016 και των προβλζψεων των αποτελεςμάτων του ζτουσ 2017 εξάγει ωσ αποτζλεςμα : Ποςοςτό επί τοισ εκατό 
(%) που πρζπει να καλυφθεί 18,429 % και 18,528 % αντίςτοιχα. Είναι το ποςοςτό που απεικονίηει τθν υςτζρθςθ των 
εςόδων τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ ζναντι των εξόδων τθσ. Ωσ χρθματικό ποςό αυτό απεικονίηεται και ςτον πίνακα 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 2017 ΜΕ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε., ο οποίοσ επιςυνάπτεται, όπου φαίνεται θ υςτζρθςθ 
των εςόδων ζτουσ 2017 ζναντι των εξόδων ζτουσ 2017 κατά 735.058,10 €. 
Πμωσ από τθν Απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων πουκενά δεν τεκμαίρεται ωσ αποτζλεςμα θ δυνατότθτα 
διαφοροποίθςθσ τθσ Τιμολογιακισ Ρολιτικισ παροχισ νεροφ φδρευςθσ ανά Δθμοτικι Ενότθτα. Ζτςι λοιπόν 
ςυντάξαμε τον πίνακα ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, ο οποίοσ επίςθσ επιςυνάπτεται και απεικονίηει τα 
προβλεπόμενα ζςοδά μασ εάν για το ζτοσ 2017 είχαμε εφαρμόςει ενιαία τιμολόγθςθ ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ. Βλζπουμε λοιπόν ςτον πίνακα αυτό ότι θ υςτζρθςθ των εςόδων ζτουσ 2017 ζναντι των εξόδων ζτουσ 2017 
ςυρρικνϊνεται ςτο ποςό των 232.761,16 € που είναι περίπου το 5% των εξόδων μασ. 
 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

  
    

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΕΞΟΔΑ 2016 2017 

20-25 Αγοπέρ και διαθοπά (  +,-  ) αποθεμάηυν 148.220,92 120.000,00 

60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού 815.070,75 820.000,00 

61 Αμοιβέρ και έξοδα ηπίηυν 233.218,45 230.000,00 

62 Παποσέρ ηπίηυν 1.572.781,22 1.620.000,00 

63 Φόποι - Τέλη 6.277,68 7.500,00 

64 Διάθοπα έξοδα 72.645,05 70.000,00 

65 Τόκοι & Σςναθή έξοδα 126.125,74 127.000,00 

66 Αποζβέζειρ πάγιυν ζηοισείυν 1.638.642,12 1.650.000,00 

68 Πποβλέτειρ εκμεηάλλεςζηρ 0,00 0,00 

  ύνολο λειηοςπγικών εξόδων 4.612.981,93 4.644.500,00 

  Δαπάνερ ηλεκηπικού πεύμαηορ 1.481.438,48 1.525.000,00 

  Έξοδα Διοικ. Λειηοςπγίαρ 382.101,78 375.000,00 

ΕΟΔΑ 2016 2017 

  
Έζοδα πος πποέπσονηαι από ύδπεςζη, επ/ζη, Ειδ. Τέλορ, Τέλορ 

κύκλος νεπού κλπ 3.511.036,52 3.593.564,00 

  Έζοδα λοιπών δπαζηηπιοηήηυν 361.116,16 300.000,00 

  ύνολο εζόδων 3.872.152,68 3.893.564,00 

    

 
Αιηιολογία 2016 2017 

 
Κςβικά καηανάλυζηρ 3.823.375 4.145.186 

 

Απόδοζη κεθαλαίος ζε εναλλακηικέρ ηοποθεηήζειρ / εύλογη εηήζια 

απόδοζη ιδιυηικών επισειπημαηικών κεθαλαίυν πος σπηζιμοποιούν 
2,00% 2,00% 

 
Κόζηορ εςκαιπίαρ επενδεδςμένος κεθαλαίος ζε εναλλακηικέρ ηοποθεηήζειρ 133.998,05 134.500,00 
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Σςνολο κόζηοςρ έπγυν συπίρ ΦΠΑ πος έσοςν καηαζκεςαζηεί                                                 393.615,27 375.000,00 

 
Πποζδιοπιζμόρ Υπημαηοοικονομικού Κόζηοςρ  

 
Αιηιολογία 2016 2017 

 
Κόζηορ Κεθαλαίος 0,464 0,430 

 
     Αναλιζκόμενο εηήζιο πάγιο κεθάλαιο 0,429 0,398 

 
     Κόζηορ Εςκαιπίαρ 0,035 0,032 

 
Λειηοςπγικό Κόζηορ 0,615 0,580 

 
     Λειηοςπγικό Κόζηορ ηαθεπέρ Δαπάνερ 0,215 0,200 

 
     Λειηοςπγικό Κόζηορ Μεηαβληηέρ Δαπάνερ 0,401 0,380 

 
Κόζηορ ζςνηήπηζηρ 0,063 0,052 

 
Κόζηορ Διοίκηζηρ & άλλα 0,100 0,090 

 
ύνολο σπημαηοοικονομικού κόζηοςρ 1,2416 1,1529 

 
Αιηιολογία 2016 2017 

 

Τθιζηάμενη μέζη ζηαθμιζμένη ηιμή Μ3 νεπού (έζοδα ύδπεςζηρ, 

αποσέηεςζηρ, ηέλοςρ κύκλος νεπού / Μ3 σπέωζηρ) 0,9183 0,8669 

 

Τθιζηάμενη μέζη ζηαθμιζμένη ηιμή Μ3 νεπού (λοιπά έζοδα / 

Μ3 σπέωζηρ) 0,0944 0,0724 

 

Τθιζηάμενη μέζη ζηαθμιζμένη ηιμή Μ3 νεπού (ζύνολο εζόδων 

πωλήζεων / Μ3 καηανάλωζηρ) 1,0128 0,9393 

 

Ποζό πος ππέπει να επιβάλλει ο θοπέαρ/Μ3 για να 

καλύπηεηαι ηο σπημαηοοικονομικό κόζηορ 0,2288 0,2136 

 
Ποζοζηό επί ηοιρ εκαηό (%) πος ππέπει να καλςθθεί 18,429% 18,528% 

 
 

ΕΟΔΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ 2017 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΣΙΜΕ ΣΙ Δ.Ε. 

  
ΕΟΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 
  Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ ΛΟΙΠΕ Δ.Ε. ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΒΙΚΑ 998.206,00 1.025.023,00 2.023.229,00 4.046.458,00 

ΑΞΙΑ ΤΔΡΕΤΗ 372.174,27 262.667,99 634.842,26 1.269.684,53 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ  240.503,00 156.704,29 397.207,28 794.414,57 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 221.731,24 11.400,00 233.131,24 466.262,48 

ΠΑΓΙΟ 389.475,00 130.222,04 519.697,04 1.039.394,07 

ΤΝΟΛΑ 1.223.883,50 560.994,32 1.784.877,82 3.569.755,64 

ΜΕΟΣΑΘΜΙΚΗ 
ΣΙΜΗ                                

ΑΝΑ ΚΤΒΙΚΟ 
1,23 0,55 0,88 0,88 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΙΕ ΚΣΛ 39156,08 78.312,16 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ 130687,05 261.374,10 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 3.909.442,79 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 4.644.500,00 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ ΤΝΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 60/2000 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΣΙΜΕ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

735.057,21 

     

     



 

 

5 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΕΟΔΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

  
ΕΟΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 
  Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ ΛΟΙΠΕ Δ.Ε. ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΒΙΚΑ 998.206,00 1.025.023,00 2.023.229,00 4.046.458,00 

ΑΞΙΑ ΤΔΡΕΤΗ 372.174,27 420.549,72 792.723,99 1.585.447,97 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ  240.503,00 239.008,00 479.511,00 959.021,99 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 221.731,24 3.991,90 225.723,14 451.446,28 

ΠΑΓΙΟ 389.475,00 148.593,17 538.068,17 1.076.136,33 

ΤΝΟΛΑ 1.223.883,50 812.142,79 2.036.026,29 4.072.052,58 

ΜΕΟΣΑΘΜΙΚΗ 
ΣΙΜΗ                        

ΑΝΑ ΚΤΒΙΚΟ 
1,23 0,79 1,01 1,01 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΙΕ ΚΣΛ 39156,08 78.312,16 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ 130687,05 261.374,10 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 4.411.739,84 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 4.644.500,00 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ ΤΝΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 60/2000 
ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 

232.760,16 

 
 
Με βάςει των ανωτζρω από τθν οικονομικι υπθρεςία προτείνεται για το ζτοσ 2018, θ ενοποίθςθ τθσ Τιμολογιακισ 
Ρολιτικισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίσ, ςτισ τιμζσ που ίςχυςαν για το ζτοσ 2017 ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Κιλκίσ, θ οποία κα ζχει 
ωσ εξισ : 
Σιμολογιακή πολιτική (χωρίσ Φ.Π.Α.): 

Η τιμολόγθςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν κωδικοποιείται ςτισ εξισ κατηγορίεσ: 

1. Τιμολόγθςθ φδρευςθσ. 

2. Τιμολόγθςθ αποχζτευςθσ 

3. Τιμολόγθςθ εργαςιϊν 

4. Λοιπά τζλθ και δικαιϊματα 

5. Ειδικά τιμολόγια 

6. Τιμολόγθςθ οργανιςμϊν ευρφτερου δθμόςιου τομζα και κοινωφελϊν φορζων. 

7. Τιμολόγθςθ υγρϊν αποβλιτων 

8. Τιμολόγθςθ αναλφςεων. 

9. υκμίςεισ για τθν τιμολόγθςθ τθσ ΔΕ Μουριϊν με ιςχφ από 1.1.2014 ζωσ 30.6.2015 

Σε κάκε κατθγορία τα δεδομζνα, όπωσ ιςχφουν για το ζτοσ 2018 είναι: 

1. ΣΙΜΟΛΟΓΘΘ ΤΔΡΕΤΘ 

1.1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΕΚΔΟΘ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

Οι λογαριαςμοί εκδίδονται: 

Ανά δίμθνο ςτθ ΔΕ Κιλκίσ, με ενδιάμεςθ ενδεικτικι τιμι. 

Ανά τρίμθνο ςτισ ΔΕ Γαλλικοφ, Δοϊράνθσ, Κρουςίων, Μουριϊν, Ρικρολίμνθσ και Χζρςου, με ενδιάμεςθ 
ενδεικτικι τιμι. 

Η καταγραφι των υδρομζτρων γίνεται ανά τετράμθνο ςτθ Δ.Ε. Κιλκίσ και ανά εξάμθνο ςτισ λοιπζσ Δ.Ε. 

1.2. ΣΙΜΟΛΟΓΘΘ ΤΔΡΕΤΘ 
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τη ΔΕ Κιλκίσ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΜΟΛΟΓΘΘ 1ο 2ο 3ο 4ο 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ                                             (κυβικά 
μζτρα ανά τετράμηνο) 

0-40 41-80 81-160 >160 

ΣΙΜΘ ΝΕΡΟΤ (ςε ευρώ, χωρίσ ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

     

 
τισ Δ.Ε. Γαλλικοφ, Δοϊράνησ, Κρουςίων, Μουριών, Πικρολίμνησ και Χζρςου 
 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΜΟΛΟΓΘΘ 1ο 2ο 3ο 4ο 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ                                            (κυβικά 
μζτρα ανά εξάμηνο) 

0-60 61-120 121-240 >240 

ΣΙΜΘ ΝΕΡΟΤ (ςε ευρώ, χωρίσ ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

     

 
 
Ανάλογα με το είδοσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τα τζλθ διαφοροποιοφνται με βάςθ ειδικά τιμολόγια (άρκρο 26 
Ν. 1069/80) όπωσ φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο πίνακα ςτο τζλοσ του εγγράφου (ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΥΔΕΥΣΗΣ): 

 Το πάγιο φδρευςθσ ορίηεται ςτο ποςό των  2,00 € ανά μινα.  

 Σε δθμόςια κτίρια και ςτρατιωτικζσ μονάδεσ δεν επιβάλλεται ειδικό τζλοσ και τζλοσ αποχζτευςθσ 

 

ε όλο το Δήμο Κιλκίσ 

 Το ειδικό τζλοσ του νόμου 1069/80 είναι ίςο με 80% τθσ αξίασ του νεροφ. (απόφαςη 56/2000).  

 Ο Φ.Ρ.Α. που επιβάλετε ςτθν κατανάλωςθ νεροφ είναι 13%. 

 Ο Φ.Ρ.Α. του παγίου και του ειδικοφ τζλουσ είναι 24%. 

Στα κτηνοτροφικά πάρκα και κτθνοτροφικζσ μονάδεσ που βρίςκονται ςτισ προβλεπόμενεσ από το νόμο αποςτάςεισ 
από οικιςμοφσ θ τιμι του νεροφ κακορίηεται ςε 0,30 ΕΤΡΩ ανά κυβικό χωρίσ κλιμάκωςθ. 

2.Σιμολόγηςη αποχζτευςησ 

 Το πάγιο αποχζτευςθσ ορίηεται ςτο ποςό των  2,50 €  ανά μινα.  

 Το τζλοσ αποχζτευςθσ ςτο Δθμοτικό Διαμζριςμα Κιλκίσ είναι ίςο με το 100% τθσ αξίασ του νεροφ. (απόφαςη 
56/2000). 

 Στισ ΤΚ Βαπτιςτι, Καςτανεϊν, Κρθςτϊνθσ, Μεγάλθσ Βρφςθσ, Χωρυγίου, Δροςάτου και Κορυφισ το τζλοσ 
αποχζτευςθσ – βιολογικοφ κακορίηεται ςτο 60% τθσ αξίασ του νεροφ. 

 Ο Φ.Ρ.Α. του παγίου και του τζλουσ χριςθσ τθσ αποχζτευςθσ είναι 24%. 

 Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ αγωγϊν αποχζτευςθσ χρεϊνεται κάκε υδρόμετρο με το ποςό των 30,00 ΕΥΩ, 
για όςεσ οικοδομζσ δεν εκδόκθκαν άδειεσ αποχζτευςθσ από τθ ΔΕΥΑ Κιλκίσ.  

 Το ειδικό τζλοσ αποχζτευςθσ, κακορίηεται ςτο διπλάςιο από το τζλοσ για οικιακι χριςθ, για τα χθμικϊσ 
αδρανοποιθμζνα λφματα από τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ των βιοτεχνικϊν επιχειριςεων που 
παροχετεφονται ςτον κεντρικό αγωγό ακακάρτων (απόφαςη 19/2001). 

 Σε εκτόσ ςχεδίου επαγγελματικά κτίρια, τα τζλθ ςφνδεςθσ αποχζτευςθσ μειϊνονται ςτο 60% (εξιντα τοισ 
εκατόν) των εκάςτοτε ιςχυουςϊν τελϊν. Εξαιροφνται τα καταςτιματα μαηικισ εςτίαςθσ και τα ξενοδοχεία. 
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3. Σιμολόγηςη εργαςιών 

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ 

Η απόφραξθ πολυκατοικίασ χρεϊνεται 90,00 ΕΤΡΩ, μονοκατοικίασ 50,00 ΕΤΡΩ.  

Εάν το αίτθμα υποβάλλεται και εκτελείται εκτόσ ωραρίου εργαςίασ, ςτο κόςτοσ προςτίκενται 10,00 ΕΥΩ. 

Για εκτόσ Διμου Κιλκίσ αποφράξεισ, κάκε χρζωςθ χρεϊνεται με 90,00 ΕΥΩ ςυν 1,5 ΕΥΩ ανά χιλιόμετρο, 
μετροφμενθσ τθσ απόςταςθσ από τα γραφεία τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ. 

3.2. ΤΔΡΟΜΕΣΡΑ 

 Η τοποκζτθςθ και θ αντικατάςταςθ υδρομζτρου χρεϊνεται 30,00 ΕΥΩ μαηί με το υδρόμετρο. 

 Ο επανζλεγχοσ υδρομζτρου χρεϊνεται 5,00 ΕΤΡΩ. 

 Η επαναςφνδεςθ μετά από διακοπι ι από αίτθςθ του δθμότθ χρεϊνεται 15,00 ΕΤΡΩ. 

 Το τζλοσ επαναςφνδεςθσ διπλαςιάηεται κάκε φορά με μζγιςτο τα 120,00 ΕΤΡΩ εφόςον ο ίδιοσ χριςθσ 
εξακολουκεί να μθ είναι ςυνεπισ ςτθν εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν. 

3.3. ΘΡΑΤΕΙ ΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΕ 

Οι εργαςίεσ, αποκατάςταςθσ διαρροϊν κλπ. του πρωτεφοντοσ δικτφου που προκαλοφνται από τρίτουσ, χρεϊνονται 
με το ποςό των 200,00 €, ανεξαρτιτωσ του όγκου εργαςίασ για αγωγοφσ διαμζτρου ζωσ και 125 mm. Εφόςον ο 
αγωγόσ είναι διαμζτρου μεγαλφτερθσ των 125 mm, το ποςό κακορίηεται ςε 400,00 ΕΥΩ. 

3.4. ΕΠΕΚΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ 

Για τισ εργαςίεσ επζκταςθσ των αγωγϊν εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ επιβαρφνεται ο καταναλωτισ με το ποςό των 3,00 
ΕΤΡΩ ανά μζτρο. Το μικοσ λαμβάνεται από τα όρια του ςχεδίου πόλθσ.    

Σε υφιςτάμενο αγωγό επζκταςθσ φδρευςθσ εκτόσ ςχεδίου κάκε νζα ςφνδεςθ τιμολογείται με επιπλζον 100€ πλζον 
των τελϊν φδρευςθσ που ιςχφουν για τα εντόσ ςχεδίου ακίνθτα 
 

4. Λοιπά τζλη και δικαιώματα 

4.1. ΣΕΛΘ ΤΝΔΕΕΩΝ 

Σζλοσ (δικαίωμα) ςφνδεςησ με το δίκτυο φδρευςησ (κόςτοσ άδειασ ςφνδεςησ ΜΑΗΙ ΜΕ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΔΕΘ 
ΕΩ ΣΘ ΡΤΜΟΣΟΜΙΚΘ ΓΡΑΜΜΘ). 

Η χρζωςθ των αδειϊν φδρευςθσ μαηί με τισ εργαςίεσ ζωσ τθν ρυμοτομικι γραμμι, κοςτολογείται με βάςθ τθ 
διάμετρο του αγωγοφ ςφνδεςθσ ωσ εξισ: 

Διάμετροσ αγωγοφ ςφνδεςησ Σιμή ςε ΕΤΡΩ χωρίσ ΦΠΑ. 

     Ζωσ ½ ίντςεσ        300,00 (χωρίσ φρεάτιο) 

     Ζωσ ½ ίντςεσ        380,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και υδρόμετρο) 

     Ζωσ ¾ ίντςεσ        500,00 (χωρίσ φρεάτιο) 

     Ζωσ ¾ ίντςεσ        580,00 (με φρεάτιο 40 Χ 40 και υδρόμετρο) 

     Ζωσ 1 ίντςεσ  980,00 

     Ζωσ 2 ίντςεσ 1650,00 

Πταν δεν εκτελοφνται εργαςίεσ για τθν ςφνδεςθ φδρευςθσ με το κεντρικό δίκτυο, το ποςό μειϊνεται κατά 140,00 
ΕΤΡΩ. 

Ππου δεν υπάρχει ςτιλθ νεροφ, τοποκετείται υποχρεωτικά φρεάτιο, ζξω από το οικόπεδο, του οποίου το κόςτοσ 
ζχει ωσ εξισ: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΙΜΘ (€) 

ΦΕΑΤΙΟ 40*40 ΧΩΙΣ ΥΔΟΜΕΤΟ ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΦΕΑΤΙΟ, ΚΑΡΑΚΙ) 

20,00 

ΚΟΜΡΛΕ ΦΕΑΤΙΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΕ ΥΔΟΜΕΤΟ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 98,00 

ΚΟΜΡΛΕ ΦΕΑΤΙΟ 40*40 1/2’’ ΜΕ ΥΔΟΜΕΤΟ ΧΩΙΣ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 71,00 

ΚΟΜΡΛΕ ΦΕΑΤΙΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΕ ΥΔΟΜΕΤΟ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 117,00 

ΚΟΜΡΛΕ ΦΕΑΤΙΟ 40*40 3/4’’ ΜΕ ΥΔΟΜΕΤΟ ΧΩΙΣ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 84,00 

ΦΕΑΤΙΟ 50*50 ΧΩΙΣ ΥΔΟΜΕΤΟ ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΦΕΑΤΙΟ, ΚΑΡΑΚΙ) 

60,00 

ΚΟΜΡΛΕ ΦΕΑΤΙΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΥΔΟΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 163,00 

ΚΟΜΡΛΕ ΦΕΑΤΙΟ 50*50 2* 3/4’’ ΥΔΟΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 196,00 

ΚΟΜΡΛΕ ΦΕΑΤΙΟ 50*50 1‘’ ΥΔΟΜΕΤΟ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ 173,00 

ΜΕΤΑΤΟΡΙΣΗ ΦΕΑΤΙΟΥ, ΚΑΙ ΥΔΟΜΕΤΟΥ 98,00 

Σζλοσ (δικαίωμα) ςφνδεςησ με το δίκτυο αποχζτευςησ (κόςτοσ άδειασ ςφνδεςησ ΜΑΗΙ ΜΕ ΣΙ ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΔΕΘ 
ΕΩ ΣΘ ΡΤΜΟΣΟΜΙΚΘ ΓΡΑΜΜΘ). 

Η άδεια και οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ από τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, μζχρι τθ ρυμοτομικι γραμμι με το δίκτυο 
αποχζτευςθσ, κοςτολογείται με βάςθ τθν ολικι επιφάνεια ορόφων (τετραγωνικά μζτρα αφαιροφνται το υπόγειο 
(εφόςον δεν παροχετεφεται),  ωσ ακολοφκωσ: 

Ολική επιφάνεια ορόφων (τμ) Σιμολόγηςη ανά τετρ. μζτρο ςε ΕΤΡΩ 

Από 0 ζωσ 350 3.78 

Από 351 ζωσ 500 3.47 

Από 501 ζωσ 850 3.22 

Από 851 και πάνω 3,10 

Το ελάχιςτο ποςό καταβολισ για τθν άδεια ςφνδεςθσ αποχζτευςθσ, είναι για 70 τετραγωνικά μζτρα  δομθμζνου 
χϊρου. 

Εφόςον δεν εκτελοφνται οι εργαςίεσ ςφνδεςησ από τη ΔΕΤΑ Κιλκίσ το τζλοσ αποχζτευςησ μειώνεται κατά 140,00 
ΕΤΡΩ.  

Για να γίνουν οι ςυνδζςεισ φδρευςθσ – αποχζτευςθσ πρζπει να εκδοκεί θ άδεια (να εξοφλθκεί ο λογαριαςμόσ). Ο 
χρόνοσ ςφνδεςθσ είναι το αργότερο ςε ζνα μινα από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ άδειασ, εκτόσ των περιπτϊςεων 
που απαιτείται επζκταςθ δικτφου. Στα τζλθ φδρευςθσ προςτίκεται και θ αγορά των υδρομζτρων. (απόφαςη 
51/2000). 

4.2. ΕΓΓΤΘΕΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΩΝ 

Σε Ρερίπτωςθ ενοικίαςθσ ακινιτου υπάρχει θ δυνατότθτα αναγραφισ του ονόματοσ του ενοικιαςτι ςτο 
ειδοποιθτιριο και ςτθν καρτζλα καταναλωτι παράλλθλα με το όνομα του ιδιοκτιτθ με καταβολι εγγφθςθσ 100,00 
ΕΤΡΩ για οικίεσ και 200,00 ΕΤΡΩ για επαγγελματικι χριςθ (κζντρα μαηικισ εςτίαςθσ και διαςκζδαςθσ και χϊροι 
ςυνάκροιςθσ κοινοφ, κακαριςτιρια, βενηινάδικα με πλυντιριο, πλυντιρια πάςθσ φφςεωσ, παιδικοί ςτακμοί κλπ). 

Θ εγγφηςη παρακρατείται άτοκα και επιςτρζφεται με την εκκαθάριςη του λογαριαςμοφ κατά τη λήξη του 
ςυμβολαίου ενοικίαςησ.  
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Σε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ ακινιτου ςε ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ δεν απαιτείται καταβολι εγγφθςθσ, αλλά 
παραμζνει θ ςυνυπευκυνότθτα. 

Αιτιςεισ διακοπισ, επαναςφνδεςθσ, επιςτροφζσ εγγυιςεων και εν γζνει ποςϊν ζωσ 150 ευρϊ μπορεί να 
διεκπεραιϊνονται και από ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ με τθν επίδειξθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ. 

Ενοικιαςτζσ που ζχουν κάνει αίτθςθ επαναςφνδεςθσ και κατζβαλαν τθν εγγφθςθ, με τθν αποχϊρθςι τουσ από το 
μίςκιο διακόπτεται θ ςφνδεςθ χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του ιδιοκτιτθ. 

Σε περίπτωςθ υποβολισ αιτιματοσ διακοπισ υδροδότθςθσ, το πάγιο επιμερίηεται αναλόγωσ. 

Σε χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ που δεν υπάρχουν εγκαταςτάςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, θ εγγφθςθ είναι 
100 ευρϊ. 

Αντιμετϊπιςθ ανεξόφλθτων οφειλϊν από ενοικιαςτζσ 

Σε περιπτϊςεισ αντιδικίασ μεταξφ ενοικιαςτϊν και οφειλετϊν θ εμπλοκι τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ εξαντλείται ςτα εξισ: 

Εφόςον υπάρχει το όνομα χριςτθ, ο ιδιοκτιτθσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για το λογαριαςμό. Το υπόλοιπο τθσ 
οφειλισ είναι απαιτθτό από τον χριςτθ και θ ΔΕΥΑ Κιλκίσ προβαίνει ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπει ο ΚΕΔΕ 
(κϊδικασ είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων) για τθν πλθρωμι του.  

Εφόςον υπάρχει το όνομα του ιδιοκτιτθ ι τρίτου, επειδι θ ΔΕΥΑ Κιλκίσ βρίςκεται αντιμζτωπθ με ςφνκετα κζματα 
(όπωσ απαιτιςεισ οικονομικζσ από ιδιοκτιτεσ, ενοικιαςτιρια ςυμβόλαια μθ κεωρθμζνα με άλλεσ θμερομθνίεσ από 
αυτζσ που ηθτείται να αφαιρεκεί θ αξία του νεροφ, αναγραφι ςτουσ λογαριαςμοφσ νεροφ ονόματοσ διαφορετικοφ 
από του ιδιοκτιτθ, απλιρωτα ενοίκια κλπ. θ εμπλοκι τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ να εξαντλείται ςτθν:  

Α) απαίτθςθ τθσ αξίασ του νεροφ από τον ιδιοκτιτθ 

Β) Τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ οφειλισ ςε όποιον ζχει ζννομο ςυμφζρον να απαιτιςει το ποςό τθσ οφειλισ και να το 
αποδϊςει ςτθ ΔΕΥΑ Κιλκίσ.  

 

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΘ ΤΔΡΟΛΘΨΙΑ 

1. Ραράνομθ ςφνδεςθ (κλοπι νεροφ) και αποχζτευςθσ: Επιβάλλεται πρόςτιμο 300,00 ΕΥΩ. Σε περίπτωςθ που το 
μζγεκοσ τθσ κλοπισ είναι μεγάλο, με απόφαςθ το Δ.Σ. μπορεί να αποςταλεί ςτθν ειςαγγελία για τα περαιτζρω. 

2. Ραραβίαςθ ςφραγίδασ υδρομζτρου: Επιβάλλεται πρόςτιμο 50,00 ΕΥΩ 

3. Ραράνομθ υδρολθψία από πυροςβεςτικό κρουνό: Επιβάλλεται πρόςτιμο 200,00 ΕΥΩ 

4.4. ΔΙΑΚΟΠΘ ΤΔΡΟΔΟΣΘΘ 

Η υδροδότθςθ διακόπτεται όταν υπάρχουν απλιρωτοι λογαριαςμοί για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ,  είτε το ποςό 
τθσ οφειλισ υπερβαίνει το όριο του ΚΕΔΕ (293 ευρϊ). 

Ρριν τθν διακοπι αποςτζλλεται γραπτι ειδοποίθςθ, μζςω του λογαριαςμοφ του νεροφ. 

Ρριν τθν αφαίρεςθ υδρομζτρου ειδοποιείται τθλεφωνικά ο καταναλωτισ. 
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Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ςυμφωνθμζνθσ ρφκμιςθσ, είτε υποτροπισ δεν είναι υποχρεωτικι θ τθλεφωνικι 
ειδοποίθςθ. 

Οι διακοπζσ υδροδότθςθσ γίνονται με ευκφνθ του γραφείου διαχείριςθσ φδρευςθσ.  

Κάκε ενζργεια πριν και κατά τθν διακοπι καταγράφεται ςε ειδικό ζντυπο, για να υπάρχει ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ 
και ενθμζρωςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. 

Για κάκε υδρόμετρο που δεν είναι ςε διακοπι, ενϊ είναι απλιρωτοι οι τρείσ λογαριαςμοί και υπερβαίνει το όριο 
των 150 ευρϊ, υπόλογο είναι το γραφείο διαχείριςθσ φδρευςθσ το οποίο οφείλει να αιτιολογεί το λόγο τθσ μθ 
διακοπισ και να τον ζχει καταχωρθμζνο ςτο ειδικό ζντυπο. 

Οι υδρονομείσ, δφνανται να μθ αφαιροφν το υδρόμετρο καταναλωτι, εάν διαπιςτϊςουν ότι υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ 
υγείασ. Η χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κα γίνεται με φειδϊ, πολφ περιοριςμζνα και με υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ.  

O Ρρόεδροσ επιχείρθςθσ, τα μζλθ του Δ.Σ. και ο διευκυντισ δφνανται να ηθτοφν τθν αναςτολι διακοπισ 
υδροδότθςθσ κάποιου καταναλωτι που απευκφνεται ςε αυτοφσ και ηθτά διευκόλυνςθ. Σε αυτι τθν  περίπτωςθ 
αναγράφεται ευκρινϊσ ςτο ζντυπο διακοπισ υδροδότθςθσ ότι αναςτζλλεται θ διακοπι με εντολι των ανωτζρω.   

4.5.  ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ Ε ΟΙΚΟΠΕΔΑ. 

Για κάκε οικόπεδο καταςκευάηεται μόνο μια διακλάδωςθ για τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο φδρευςθσ – αποχζτευςθσ. 
Πταν υδροδοτείται ζνα κτίςμα θ διάμετροσ του αγωγοφ φδρευςθσ είναι μιςισ ίντςασ (1/2’’). Σε περιςςότερα του 
ενόσ υδρόμετρα τοποκετείται αγωγόσ διαμζτρου τριϊν τετάρτων τθσ ίντςασ (3/4’’). Σε αυτι τθν περίπτωςθ όλα τα 
υδρόμετρα τοποκετοφνται ςε κοινό φρεάτιο ι ςτιλθ υδρομζτρων που καταςκευάηεται ζξω από τθν περίφραξθ του 
οικοπζδου. 

Στουσ οικιςμοφσ του Διμου Κιλκίσ που το τζλοσ αποχζτευςθσ είναι πάγια ετιςια δαπάνθ, επιβάλλεται χωριςτά για 
κάκε υδρόμετρο. 

4.6. ΤΝΔΕΘ ΤΔΡΕΤΘ Ε ΚΣΙΡΙΑ ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΕΚΣΟ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩΝ. 

Για να υδροδοτθκεί αγροτεμάχιο ευριςκόμενο εκτόσ  του ςχεδίου πόλθσ ι του οικιςμοφ, πρζπει να υπάρχει κτίςμα 
νόμιμα υφιςτάμενο. Η φδρευςθ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ παρζχεται για να καλφψει κυρίωσ τθν οικιακι χριςθ του 
νεροφ και δευτερευόντωσ τισ λοιπζσ χριςεισ. 

 

5. Ειδικά τιμολόγια 

5.1. ΕΤΠΑΘΕΙ ΟΜΑΔΕ  

Κακορίηονται ειδικά μειωμζνα τιμολόγια ςε ευπακείσ ομάδεσ (ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι, πολφτεκνεσ 
οικογζνειεσ, τρίτεκνοι με τρία προςτατευόμενα μζλθ, άποροι, κλπ (όπωσ θ ιδιότθτα αυτι προςδιορίηεται κάκε φορά 
από τον νόμο) με τουσ παρακάτω όρουσ: 

1. Θ μείωςη ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ είναι 50% τησ αξίασ του λογαριαςμοφ για τα πρώτα 25 κυβικά μζτρα 
κατανάλωςησ νεροφ το μήνα. 

2. Η ζκπτωςθ δίδεται μόνο για τθν κφρια κατοικία του δικαιοφχου,  ιδιόκτθτθ ι ενοικιαηόμενθ. 
3. Η ιςχφσ τθσ ζκπτωςθσ είναι ετήςια και αρχίηει από τθν ζκδοςθ του λογαριαςμοφ του 4ου διμινου ι τρίτου 

τριμινου (κάκε Ιοφλιο). Για τισ πολφτεκνεσ οικογζνειεσ είναι ιςόβια και επανελζγχεται κάθε τρία (3) ζτη. 
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Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ απόφαςθ  τθσ ζκπτωςθσ λαμβάνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΔΕΥΑ 
Κιλκίσ, μετά από γραπτι αίτθςθ του ενδιαφερομζνου και δεν μπορεί να ζχει αναδρομική ιςχφ. 

Η μείωςθ ςτθν περίπτωςθ των πολυτζκνων υπολογίηεται ωσ εξισ: 

5.2. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ 

Αριθμόσ προςτατευόμενων 
τζκνων 

Ζκπτωςη 

4 50% για τα πρϊτα 25 κυβικά μζτρα νεροφ το μινα 

5 60% για τα πρϊτα 30 κυβικά μζτρα νεροφ το μινα 

6 70% για τα πρϊτα 35 κυβικά μζτρα νεροφ το μινα 

7 80% για τα πρϊτα 40 κυβικά μζτρα νεροφ το μινα 

8 90% για τα πρϊτα 45 κυβικά μζτρα νεροφ το μινα  

9 και πάνω Απαλλαγι για τα πρϊτα 55 κυβικά μζτρα νεροφ το μινα 

Σα απαιτοφμενα δικαιολογητικά και οι προχποθζςεισ για την ζκπτωςη ζχουν ωσ εξήσ: 

1. Ζντυπθ αίτθςθ προσ τθν ΔΕΥΑ Κιλκίσ. 
2. Τίτλοσ ιδιοκτθςίασ ι ενοικιαςτιριο ςυμβόλαιο τθσ κφριασ κατοικίασ. 
3. Λοιπά δικαιολογθτικά κατά περίπτωςθ. 

ΟΙ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΚΟΜΙΟΤΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 

Ριςτοποιθτικό πολυτεκνικισ ιδιότθτασ από τον ςφλλογο πολυτζκνων Ν. Κιλκίσ. 

1. ΛΟΙΠΕ ΕΚΠΣΩΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ. 
Για κάκε άλλθ περίπτωςθ (διαρροϊν κλπ), εκπτϊςεισ ςτα τζλθ φδρευςθσ - αποχζτευςθσ γίνεται με απόφαςθ του 
Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ. 
Η διαδικαςία που ακολουκείται είναι: 

1. Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου που περιγράφει το λόγο που ηθτά μείωςθ του λογαριαςμοφ. 
2. Ζκκεςθ του αρμοδίου υπαλλιλου για το εφλογο του αιτιματοσ. 
3. Απόφαςθ του Δ.Σ. για αποδοχι ι απόρριψθ του αιτιματοσ. 
4. Το ποςό μείωςθσ είναι 30% τθσ οφειλισ ςε εφαρμογι αντίςτοιχθσ ςφςταςθσ του ςυνθγόρου του πολίτθ.  
5. Εφόςον ο καταναλωτισ ανικει ςε ευαίςκθτθ κατθγορία πολιτϊν (άποροσ, πολφτεκνοσ, μακροχρόνια 

άνεργοσ, ΑΜΕΑ), θ ζκπτωςθ μπορεί να ανζλκει ςτο 50%.  
6. Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει δικαίωμα να υπαχκεί ςε μια και μόνο ευπακι ομάδα. 

 

6. Σιμολόγηςη οργανιςμών ευρφτερου δημόςιου τομζα και κοινωφελών φορζων 

 

6.1. Στα δθμόςια κτίρια θ τιμι του νεροφ ζχει ωσ εξισ: 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΙΜΟΛΟΓΘΘ 1ο  2ο 3ο 4ο 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ (κυβικά μζτρα ανά δίμηνο) 0-20 21-40 41-80 >80 
ΡΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ ( Χ 2.8) 0,84 0,98 1,29 1,43 
ΚΗΣΤΩΝΗ και ΛΟΙΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (Χ 2,4) 0,72 0,84 1,10 1,22 
     
     

6.2. τρατιωτικζσ μονάδεσ 

Στισ ςτρατιωτικζσ μονάδεσ ιςχφει ςτακερι τιμι χωρίσ κλιμάκιο ωσ εξισ:  
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ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ (κυβικά μζτρα ανά δίμηνο) Σιμή (Ε/κμ) 

ΡΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ ( Χ 2.8) 1,12 
ΚΗΣΤΩΝΗ και ΛΟΙΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ (Χ 2,4) 0,96 
  
  

 

7. Σιμολόγηςη υγρών αποβλήτων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ ΣΙΜΘ (€) 

Βοκρολφματα οικιακισ προζλευςθσ δθμοτϊν – καταναλωτϊν 
προερχόμενα από τα διοικθτικά όρια του Διμου Κιλκίσ 

Κυβικά μζτρα 0,70 

Βοκρολφματα οικιακισ προζλευςθσ άλλων διμων του νομοφ 
Κιλκίσ 

Κυβικά μζτρα 1,20 

Απόβλθτα τρίτων  Κυβικά μζτρα BOD5/300 X 1,20 

 

 Η τιμολόγθςθ των  λυμάτων των καταναλωτϊν τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ κα γίνεται μζςω λογαριαςμϊν φδρευςθσ και 
δεν κα ειςπράττεται από τρίτουσ (μεταφορείσ  βοκρολυμάτων). 

 Η τιμολόγθςθ των υπολοίπων κα γίνεται από τουσ μεταφορείσ. Κάκε άλλθ ρφκμιςθ κα γίνεται κατόπιν ειδικισ 
ςυμφωνίασ με το Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ. 

8. Σιμολόγηςη αναλφςεων 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΝΕΡΟΤ 

 Σιμζσ ςε ευρώ 

ΦΤΙΚΟΧΘΜΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΣΕ 

H 4   5   

ΧΩΜΑ 3   4   

ΘΟΛΕΟΤΗΤΑ 3   4   

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 4   5   

ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΟΤΗΤΑ 10   12   

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 7   8   

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 7   8   

ΧΑΛΚΟΣ 7   8   

ΣΙΔΗΟΣ 7   8   

ΨΕΥΔΑΓΥΟΣ 7   8   

ΜΑΓΓΑΝΙΟ 7   8   

ΧΛΩΙΟΝΤΑ 7   8   

ΘΕΙΙΚΑ 7   8   

ΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 6   7   

ΝΙΤΙΚΑ 10   12   

ΝΙΤΩΔΗ 10   12   

ΑΜΜΩΝΙΑΚΑ 10   12   

ΧΛΩΙΟ ΕΛΕΥΘΕΟ 7   8   

ΦΘΟΙΟ 7   8   

ΑΙΩΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΕΑ 3   4   

   

ΤΝΟΛΟ 133   157   

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΕΚΠΣΩΘ 100 120 

   

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ   
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ΟΛΙΚΑ ΒΑΚΤΗΙΑ 37oC 7   8   

ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒAKTΗΙΟΕΙΔΗ 7   8   

ΚΟΛΟΒΑΚΗΙΟΕΙΔΗ KOΡΑΝΩΝ 7   8   

   

ΤΝΟΛΟ 21 24 

 

 

 

 

 

 

Ο ΡροϊςτάμενοσΔιοικθτικισ &  Οικονομικισ 
Υπθρεςίαστθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ 

Κυριαηίδθσ Μιχαιλ 

Οικονομολόγοσ Ρ.Ε. 

Δθ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη ε πξνηεηλφκελε ηηκνιφγεζε νδεγεί ζε 
ηδηαίηεξα κεγάιε θαη θπξίσο, αηθλίδηα αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ. Υο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο επηείθεηαο αιιά θαη βάζεη ηνπ θπξίαξρνπ ραξαθηήξα ηεο ΓΔΑΘ πνπ δελ είλαη 
θεξδνζθνπηθή αιιά θαη΄εμνρήλ θνηλσθειήο επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ε 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ην έηνο 2018 σο αθνινχζσο, κε βάζεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηνο, 
ζπλεθηηκσκέλεο θαη ηεο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο (νηθ.135275/2017 Απνθ.Δζληθήο Δπηηξνπήο 
δάησλ, ΦΔΘ 1751/22-5-2017 η.Β') γηα αλψηαην φξην αχμεζεο ηεο ηηκνιφγεζεο,  

Πχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζπξξηθλψλεηαη ε πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2018 

έλαληη ησλ εμφδσλ ηεο ηδίαο ρξνληάο ζην πνζφ ησλ 400.311,20 επξψ. 

Κε βάζε ηελ παξαθάησ αχμεζε, νη πξνβιέςεηο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΕΟΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΟ Δ.. ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ Δ.Ε.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ 

  
ΕΟΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 
  Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ ΛΟΙΠΕ Δ.Ε. ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΒΙΚΑ 998.206,00 1.025.023,00 2.023.229,00 2.023.229,00 

ΑΞΙΑ ΤΔΡΕΤΗ 372.174,27 369.147,03 741.321,30 1.482.642,60 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΛΟ  240.503,00 208.128,25 448.631,24 897.262,49 

ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 221.731,24 3.363,69 225.094,93 450.189,86 

ΠΑΓΙΟ 389.475,00 147.728,80 537.203,80 1.074.407,59 

ΤΝΟΛΑ 1.223.883,50 728.367,77 1.952.251,27 3.904.502,54 

ΜΕΟΣΑΘΜΙΚΗ 
ΣΙΜΗ                        

ΑΝΑ ΚΤΒΙΚΟ 
1,23 0,71 0,96 0,96 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΙΕ ΚΣΛ 39.156,08 78.312,16 

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ 130.687,05 261.374,10 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 4.244.188,80 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΤ 2017 4.644.500,00 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟ ΚΑΛΤΨΗ ΤΝΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 60/2000 ΜΕ 
ΕΝΙΑΙΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΑ 

400.311,20 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

N.4483-2017 (ΦΔΘΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΘΓΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006),εθηηκψληαο φηη ε 
αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο πξέπεη λα γίλεη ζε βάζνο ηξηεηίαο  

αποθάζιζε  και  εγκρίνει ομόθφνα: 

Ρελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2018, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη σο εμήο: 

Ζ ηηκνιφγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θσδηθνπνηείηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

1. Ρηκνιφγεζε χδξεπζεο. 

2. Ρηκνιφγεζε απνρέηεπζεο 

3. Ρηκνιφγεζε εξγαζηψλ 

4. Ινηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 

5. Δηδηθά ηηκνιφγηα 

6. Ρηκνιφγεζε νξγαληζκψλ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θνηλσθειψλ θνξέσλ. 

7. Ρηκνιφγεζε πγξψλ απνβιήησλ 

8. Ρηκνιφγεζε αλαιχζεσλ. 

 

Πε θάζε θαηεγνξία ηα δεδνκέλα, φπσο ηζρχνπλ γηα ην έηνο 2018 είλαη: 
 

1. ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ 

1.3. ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ ΔΘΓΝΠΖΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 

Νη ινγαξηαζκνί εθδίδνληαη: 

Αλά δίκελν ζηε ΓΔ Θηιθίο, κε ελδηάκεζε ελδεηθηηθή ηηκή. 

Αλά ηξίκελν ζηηο ΓΔ Γαιιηθνχ, Γντξάλεο, Θξνπζίσλ, Κνπξηψλ, Ξηθξνιίκλεο θαη Σέξζνπ, κε 

ελδηάκεζε ελδεηθηηθή ηηκή. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ πδξνκέηξσλ γίλεηαη αλά ηεηξάκελν ζηε Γ.Δ. Θηιθίο θαη αλά εμάκελν ζηηο 
ινηπέο Γ.Δ. 

1.4. ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ 

Πηε ΓΔ Θηιθίο 

ΘΙΗΚΑΘΗΝ ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖΠ 1ν 2ν 3ν 4ν 

ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ                                             

(θπβηθά κέηξα αλά ηεηξάκελν) 
0-40 41-80 81-160 >160 

ΡΗΚΖ ΛΔΟΝ (ζε επξψ, ρσξίο ΦΞΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

     

 
Πηηο Γ.Δ. Γαιιηθνχ, Γντξάλεο, Θξνπζίσλ, Κνπξηψλ, Ξηθξνιίκλεο θαη Σέξζνπ 
 

ΘΙΗΚΑΘΗΝ ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖΠ 1ν 2ν 3ν 4ν 

ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ                                            
(θπβηθά κέηξα αλά εμάκελν) 

0-60 61-120 121-240 >240 
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ΡΗΚΖ ΛΔΟΝ (ζε επξψ, ρσξίο ΦΞΑ) 0,25 0,30 0,35 0,46 

     

 

 
Αλάινγα κε ην είδνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηα ηέιε δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε εηδηθά 
ηηκνιφγηα (άξζξν 26 Λ. 1069/80) φπσο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα ζην ηέινο ηνπ 

εγγξάθνπ (ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΔΗΓΗΘΥΛ ΡΗΚΝΙΝΓΗΥΛ ΓΟΔΠΖΠ): 

 Ρν πάγην χδξεπζεο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ  2,00 € αλά κήλα.  

 Πε δεκφζηα θηίξηα θαη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο δελ επηβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο θαη ηέινο 
απνρέηεπζεο 

 

Πε φιν ην Γήκν Θηιθίο 
 Ρν εηδηθφ ηέινο ηνπ λφκνπ 1069/80 είλαη ίζν κε 80% ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ. (απφθαζε 

56/2000).  

 Ν Φ.Ξ.Α. πνπ επηβάιεηε ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ είλαη 13%. 

 Ν Φ.Ξ.Α. ηνπ παγίνπ θαη ηνπ εηδηθνχ ηέινπο είλαη 24%. 

Πηα θηελνηξνθηθά πάξθα θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ 
ην λφκν απνζηάζεηο απφ νηθηζκνχο ε ηηκή ηνπ λεξνχ θαζνξίδεηαη ζε 0,25 ΔΟΥ αλά θπβηθφ 

ρσξίο θιηκάθσζε. 

2.Ρηκνιφγεζε απνρέηεπζεο 

 Ρν πάγην απνρέηεπζεο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ  2,50 €  αλά κήλα.  

 Ρν ηέινο απνρέηεπζεο ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Θηιθίο είλαη ίζν κε ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 
λεξνχ. (απφθαζε 56/2000). 

 Πηηο ΡΘ Βαπηηζηή, Θαζηαλεψλ, Θξεζηψλεο, Κεγάιεο Βξχζεο, Σσξπγίνπ, Γξνζάηνπ θαη 

Θνξπθήο ην ηέινο απνρέηεπζεο – βηνινγηθνχ θαζνξίδεηαη ζην 60% ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ. 

 Ν Φ.Ξ.Α. ηνπ παγίνπ θαη ηνπ ηέινπο ρξήζεο ηεο απνρέηεπζεο είλαη 24%. 

 Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο αγσγψλ απνρέηεπζεο ρξεψλεηαη θάζε πδξφκεηξν κε ην 
πνζφ ησλ 30,00 ΔΟΥ, γηα φζεο νηθνδνκέο δελ εθδφζεθαλ άδεηεο απνρέηεπζεο απφ ηε 
ΓΔΑ Θηιθίο.  

 Ρν εηδηθφ ηέινο απνρέηεπζεο, θαζνξίδεηαη ζην δηπιάζην απφ ην ηέινο γηα νηθηαθή ρξήζε, γηα 
ηα ρεκηθψο αδξαλνπνηεκέλα ιχκαηα απφ ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ βηνηερληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ παξνρεηεχνληαη ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ αθαζάξησλ (απφθαζε 19/2001). 

 Πε εθηφο ζρεδίνπ επαγγεικαηηθά θηίξηα, ηα ηέιε ζχλδεζεο απνρέηεπζεο κεηψλνληαη ζην 
60% (εμήληα ηνηο εθαηφλ) ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ ηειψλ. Δμαηξνχληαη ηα θαηαζηήκαηα 

καδηθήο εζηίαζεο θαη ηα μελνδνρεία. 

 

3. Ρηκνιφγεζε εξγαζηψλ 

3.1. ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ 

Ζ απφθξαμε πνιπθαηνηθίαο ρξεψλεηαη 90,00 ΔΟΥ, κνλνθαηνηθίαο 50,00 ΔΟΥ.  

Δάλ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη θαη εθηειείηαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο, ζην θφζηνο πξνζηίζεληαη 
10,00 ΔΟΥ. 

Γηα εθηφο Γήκνπ Θηιθίο απνθξάμεηο, θάζε ρξέσζε ρξεψλεηαη κε 90,00 ΔΟΥ ζπλ 1,5 ΔΟΥ αλά 
ρηιηφκεηξν, κεηξνχκελεο ηεο απφζηαζεο απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
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3.2. ΓΟΝΚΔΡΟΑ 

 Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξνπ ρξεψλεηαη 30,00 ΔΟΥ καδί κε ην 

πδξφκεηξν. 

 Ν επαλέιεγρνο πδξνκέηξνπ ρξεψλεηαη 5,00 ΔΟΥ. 

 Ζ επαλαζχλδεζε κεηά απφ δηαθνπή ή απφ αίηεζε ηνπ δεκφηε ρξεψλεηαη 15,00 ΔΟΥ. 

 Ρν ηέινο επαλαζχλδεζεο δηπιαζηάδεηαη θάζε θνξά κε κέγηζην ηα 120,00 ΔΟΥ εθφζνλ ν 
ίδηνο ρξήζεο εμαθνινπζεί λα κε είλαη ζπλεπήο ζηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ. 

3.3. ΘΟΑΠΔΗΠ ΑΓΥΓΥΛ - ΓΗΑΟΟΝΔΠ 

Νη εξγαζίεο, απνθαηάζηαζεο δηαξξνψλ θιπ. ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηξίηνπο, ρξεψλνληαη κε ην πνζφ ησλ 200,00 €, αλεμαξηήησο ηνπ φγθνπ εξγαζίαο γηα αγσγνχο 
δηακέηξνπ έσο θαη 125 mm. Δθφζνλ ν αγσγφο είλαη δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο ησλ 125 mm, ην 
πνζφ θαζνξίδεηαη ζε 400,00 ΔΟΥ. 

3.4. ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ 

Γηα ηηο εξγαζίεο επέθηαζεο ησλ αγσγψλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο επηβαξχλεηαη ν θαηαλαισηήο κε 

ην πνζφ ησλ 3,00 ΔΟΥ αλά κέηξν. Ρν κήθνο ιακβάλεηαη απφ ηα φξηα ηνπ ζρεδίνπ πφιεο.    

Πε πθηζηάκελν αγσγφ επέθηαζεο χδξεπζεο εθηφο ζρεδίνπ θάζε λέα ζχλδεζε ηηκνινγείηαη κε 
επηπιένλ 100€ πιένλ ησλ ηειψλ χδξεπζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εληφο ζρεδίνπ αθίλεηα 

 
 

4. Ινηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 

4.1. ΡΔΙΖ ΠΛΓΔΠΔΥΛ 

Ρέινο (δηθαίσκα) ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο (θφζηνο άδεηαο ζχλδεζεο ΚΑΕΗ ΚΔ ΡΗΠ 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΓΔΠΖΠ ΔΥΠ ΡΖ ΟΚΝΡΝΚΗΘΖ ΓΟΑΚΚΖ). 

Ζ ρξέσζε ησλ αδεηψλ χδξεπζεο καδί κε ηηο εξγαζίεο έσο ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή, 

θνζηνινγείηαη κε βάζε ηε δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο σο εμήο: 

Γηάκεηξνο αγσγνχ ζχλδεζεο Ρηκή ζε ΔΟΥ ρσξίο ΦΞΑ. 

     Έσο ½ ίληζεο        300,00 (ρσξίο θξεάηην) 

     Έσο ½ ίληζεο        380,00 (κε θξεάηην 40 Σ 40 θαη πδξφκεηξν) 

     Έσο ¾ ίληζεο        500,00 (ρσξίο θξεάηην) 

     Έσο ¾ ίληζεο        580,00 (κε θξεάηην 40 Σ 40 θαη πδξφκεηξν) 

     Έσο 1 ίληζεο  980,00 

     Έσο 2 ίληζεο 1650,00 

Όηαλ δελ εθηεινχληαη εξγαζίεο γηα ηελ ζχλδεζε χδξεπζεο κε ην θεληξηθφ δίθηπν, ην πνζφ 

κεηψλεηαη θαηά 140,00 ΔΟΥ. 

Όπνπ δελ ππάξρεη ζηήιε λεξνχ, ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά θξεάηην, έμσ απφ ην νηθφπεδν, ηνπ 

νπνίνπ ην θφζηνο έρεη σο εμήο: 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΗΚΖ (€) 

ΦΟΔΑΡΗΝ 40*40 ΣΥΟΗΠ ΓΟΝΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 

(ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ ΦΟΔΑΡΗΝ, ΘΑΞΑΘΗ) 
20,00 

ΘΝΚΞΙΔ ΦΟΔΑΡΗΝ 40*40 1/2 ‘’ ΚΔ ΓΟΝΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 98,00 

ΘΝΚΞΙΔ ΦΟΔΑΡΗΝ 40*40 1/2’’ ΚΔ ΓΟΝΚΔΡΟΝ ΣΥΟΗΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 71,00 
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ΘΝΚΞΙΔ ΦΟΔΑΡΗΝ 40*40 3/4 ‘’ ΚΔ ΓΟΝΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 117,00 

ΘΝΚΞΙΔ ΦΟΔΑΡΗΝ 40*40 3/4’’ ΚΔ ΓΟΝΚΔΡΟΝ ΣΥΟΗΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 84,00 

ΦΟΔΑΡΗΝ 50*50 ΣΥΟΗΠ ΓΟΝΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 
(ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΗ ΦΟΔΑΡΗΝ, ΘΑΞΑΘΗ) 

60,00 

ΘΝΚΞΙΔ ΦΟΔΑΡΗΝ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΓΟΝΚΔΡΟΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 163,00 

ΘΝΚΞΙΔ ΦΟΔΑΡΗΝ 50*50 2* 3/4’’ ΓΟΝΚΔΡΟΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 196,00 

ΘΝΚΞΙΔ ΦΟΔΑΡΗΝ 50*50 1‘’ ΓΟΝΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ 173,00 

ΚΔΡΑΡΝΞΗΠΖ ΦΟΔΑΡΗΝ, ΘΑΗ ΓΟΝΚΔΡΟΝ 98,00 

Ρέινο (δηθαίσκα) ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο (θφζηνο άδεηαο ζχλδεζεο ΚΑΕΗ ΚΔ ΡΗΠ 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΓΔΠΖΠ ΔΥΠ ΡΖ ΟΚΝΡΝΚΗΘΖ ΓΟΑΚΚΖ). 

Ζ άδεηα θαη νη εξγαζίεο ζχλδεζεο απφ ηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ, κέρξη ηε ξπκνηνκηθή 
γξακκή κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, θνζηνινγείηαη κε βάζε ηελ νιηθή επηθάλεηα νξφθσλ 
(ηεηξαγσληθά κέηξα αθαηξνχληαη ην ππφγεην (εθφζνλ δελ παξνρεηεχεηαη),  σο αθνινχζσο: 

Νιηθή επηθάλεηα νξφθσλ (ηκ) Ρηκνιφγεζε αλά ηεηξ. κέηξν ζε ΔΟΥ 

Απφ 0 έσο 350 3.78 

Απφ 351 έσο 500 3.47 

Απφ 501 έσο 850 3.22 

Απφ 851 θαη πάλσ 3,10 

Ρν ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο γηα ηελ άδεηα ζχλδεζεο απνρέηεπζεο, είλαη γηα 70 ηεηξαγσληθά 
κέηξα  δνκεκέλνπ ρψξνπ. 

Δθφζνλ δελ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ζχλδεζεο απφ ηε ΓΔΑ Θηιθίο ην ηέινο απνρέηεπζεο 
κεηψλεηαη θαηά 140,00 ΔΟΥ.  

Γηα λα γίλνπλ νη ζπλδέζεηο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο πξέπεη λα εθδνζεί ε άδεηα (λα εμνθιεζεί ν 

ινγαξηαζκφο). Ν ρξφλνο ζχλδεζεο είλαη ην αξγφηεξν ζε έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο άδεηαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηείηαη επέθηαζε δηθηχνπ. Πηα ηέιε 

χδξεπζεο πξνζηίζεηαη θαη ε αγνξά ησλ πδξνκέηξσλ. (απφθαζε 51/2000). 

4.2. ΔΓΓΖΠΔΗΠ ΔΛΝΗΘΗΑΠΡΥΛ 

Πε Ξεξίπησζε ελνηθίαζεο αθηλήηνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαγξαθήο ηνπ νλφκαηνο ηνπ 
ελνηθηαζηή ζην εηδνπνηεηήξην θαη ζηελ θαξηέια θαηαλαισηή παξάιιεια κε ην φλνκα ηνπ 

ηδηνθηήηε κε θαηαβνιή εγγχεζεο 100,00 ΔΟΥ γηα νηθίεο θαη 200,00 ΔΟΥ γηα επαγγεικαηηθή 
ρξήζε (θέληξα καδηθήο εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο θαη ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, 
θαζαξηζηήξηα, βελδηλάδηθα κε πιπληήξην, πιπληήξηα πάζεο θχζεσο, παηδηθνί ζηαζκνί θιπ). 

Ζ εγγχεζε παξαθξαηείηαη άηνθα θαη επηζηξέθεηαη κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ηε 
ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ελνηθίαζεο.  

Πε πεξίπησζε παξαρψξεζεο αθηλήηνπ ζε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ δελ απαηηείηαη θαηαβνιή 
εγγχεζεο, αιιά παξακέλεη ε ζπλππεπζπλφηεηα. 
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Αηηήζεηο δηαθνπήο, επαλαζχλδεζεο, επηζηξνθέο εγγπήζεσλ θαη ελ γέλεη πνζψλ έσο 150 επξψ 
κπνξεί λα δηεθπεξαηψλνληαη θαη απφ ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπο. 

Δλνηθηαζηέο πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε επαλαζχλδεζεο θαη θαηέβαιαλ ηελ εγγχεζε, κε ηελ 
απνρψξεζή ηνπο απφ ην κίζζην δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ ηδηνθηήηε. 

Πε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο δηαθνπήο πδξνδφηεζεο, ην πάγην επηκεξίδεηαη αλαιφγσο. 

Πε ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ πνπ δελ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, ε εγγχεζε είλαη 100 επξψ. 

Αληηκεηψπηζε αλεμφθιεησλ νθεηιψλ απφ ελνηθηαζηέο 

Πε πεξηπηψζεηο αληηδηθίαο κεηαμχ ελνηθηαζηψλ θαη νθεηιεηψλ ε εκπινθή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

εμαληιείηαη ζηα εμήο: 

Δθφζνλ ππάξρεη ην φλνκα ρξήζηε, ν ηδηνθηήηεο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ην ινγαξηαζκφ. Ρν 
ππφινηπν ηεο νθεηιήο είλαη απαηηεηφ απφ ηνλ ρξήζηε θαη ε ΓΔΑ Θηιθίο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπεη ν ΘΔΓΔ (θψδηθαο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ) γηα ηελ πιεξσκή ηνπ.  

Δθφζνλ ππάξρεη ην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ή ηξίηνπ, επεηδή ε ΓΔΑ Θηιθίο βξίζθεηαη αληηκέησπε 
κε ζχλζεηα ζέκαηα (φπσο απαηηήζεηο νηθνλνκηθέο απφ ηδηνθηήηεο, ελνηθηαζηήξηα ζπκβφιαηα κε 

ζεσξεκέλα κε άιιεο εκεξνκελίεο απφ απηέο πνπ δεηείηαη λα αθαηξεζεί ε αμία ηνπ λεξνχ, 
αλαγξαθή ζηνπο ινγαξηαζκνχο λεξνχ νλφκαηνο δηαθνξεηηθνχ απφ ηνπ ηδηνθηήηε, απιήξσηα 
ελνίθηα θιπ. ε εκπινθή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο λα εμαληιείηαη ζηελ:  

Α) απαίηεζε ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ απφ ηνλ ηδηνθηήηε 

Β) Ρελ έθδνζε βεβαίσζεο ηεο νθεηιήο ζε φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα απαηηήζεη ην πνζφ 

ηεο νθεηιήο θαη λα ην απνδψζεη ζηε ΓΔΑ Θηιθίο.  

 

4.3. ΞΑΟΑΛΝΚΖ ΓΟΝΙΖΤΗΑ 

1. Ξαξάλνκε ζχλδεζε (θινπή λεξνχ) θαη απνρέηεπζεο: Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν 300,00 ΔΟΥ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηεο θινπήο είλαη κεγάιν, κε απφθαζε ην Γ.Π. κπνξεί λα 
απνζηαιεί ζηελ εηζαγγειία γηα ηα πεξαηηέξσ. 

2. Ξαξαβίαζε ζθξαγίδαο πδξνκέηξνπ: Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν 50,00 ΔΟΥ 

3. Ξαξάλνκε πδξνιεςία απφ ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ: Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν 200,00 ΔΟΥ 

 

4.4. ΓΗΑΘΝΞΖ ΓΟΝΓΝΡΖΠΖΠ 

Ζ πδξνδφηεζε δηαθφπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ απιήξσηνη ινγαξηαζκνί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

έηνπο,  είηε ην πνζφ ηεο νθεηιήο ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ ΘΔΓΔ (293 επξψ). 
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Ξξηλ ηελ δηαθνπή απνζηέιιεηαη γξαπηή εηδνπνίεζε, κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ λεξνχ. 

Ξξηλ ηελ αθαίξεζε πδξνκέηξνπ εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά ν θαηαλαισηήο. 

Πε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ζπκθσλεκέλεο ξχζκηζεο, είηε ππνηξνπήο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ηειεθσληθή εηδνπνίεζε. 

Νη δηαθνπέο πδξνδφηεζεο γίλνληαη κε επζχλε ηνπ γξαθείνπ δηαρείξηζεο χδξεπζεο.  

Θάζε ελέξγεηα πξηλ θαη θαηά ηελ δηαθνπή θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθφ έληππν, γηα λα ππάξρεη 
ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο θαη ελεκέξσζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

Γηα θάζε πδξφκεηξν πνπ δελ είλαη ζε δηαθνπή, ελψ είλαη απιήξσηνη νη ηξείο ινγαξηαζκνί θαη 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 150 επξψ, ππφινγν είλαη ην γξαθείν δηαρείξηζεο χδξεπζεο ην νπνίν 
νθείιεη λα αηηηνινγεί ην ιφγν ηεο κε δηαθνπήο θαη λα ηνλ έρεη θαηαρσξεκέλν ζην εηδηθφ 
έληππν. 

Νη πδξνλνκείο, δχλαληαη λα κε αθαηξνχλ ην πδξφκεηξν θαηαλαισηή, εάλ δηαπηζηψζνπλ φηη 

ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο πγείαο. Ζ ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο ζα γίλεηαη κε θεηδψ, πνιχ 
πεξηνξηζκέλα θαη κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο.  

O Ξξφεδξνο επηρείξεζεο, ηα κέιε ηνπ Γ.Π. θαη ν δηεπζπληήο δχλαληαη λα δεηνχλ ηελ αλαζηνιή 

δηαθνπήο πδξνδφηεζεο θάπνηνπ θαηαλαισηή πνπ απεπζχλεηαη ζε απηνχο θαη δεηά 
δηεπθφιπλζε. Πε απηή ηελ  πεξίπησζε αλαγξάθεηαη επθξηλψο ζην έληππν δηαθνπήο 

πδξνδφηεζεο φηη αλαζηέιιεηαη ε δηαθνπή κε εληνιή ησλ αλσηέξσ.   

4.5.  ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΟΝΚΔΡΟΥΛ ΠΔ ΝΗΘΝΞΔΓΑ. 

Γηα θάζε νηθφπεδν θαηαζθεπάδεηαη κφλν κηα δηαθιάδσζε γηα ηελ ζχλδεζε κε ην δίθηπν 
χδξεπζεο – απνρέηεπζεο. Όηαλ πδξνδνηείηαη έλα θηίζκα ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο 
είλαη κηζήο ίληζαο (1/2’’). Πε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πδξφκεηξα ηνπνζεηείηαη αγσγφο δηακέηξνπ 

ηξηψλ ηεηάξησλ ηεο ίληζαο (3/4’’). Πε απηή ηελ πεξίπησζε φια ηα πδξφκεηξα ηνπνζεηνχληαη ζε 
θνηλφ θξεάηην ή ζηήιε πδξνκέηξσλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη έμσ απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ 

νηθνπέδνπ. 

Πηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Θηιθίο πνπ ην ηέινο απνρέηεπζεο είλαη πάγηα εηήζηα δαπάλε, 
επηβάιιεηαη ρσξηζηά γηα θάζε πδξφκεηξν. 

4.6. ΠΛΓΔΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΘΡΗΟΗΑ ΞΝ ΒΟΗΠΘΝΛΡΑΗ ΔΘΡΝΠ ΠΣΔΓΗΝ ΞΝΙΔΥΛ. 

Γηα λα πδξνδνηεζεί αγξνηεκάρην επξηζθφκελν εθηφο  ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ, πξέπεη 

λα ππάξρεη θηίζκα λφκηκα πθηζηάκελν. Ζ χδξεπζε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο παξέρεηαη γηα λα 
θαιχςεη θπξίσο ηελ νηθηαθή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη δεπηεξεπφλησο ηηο ινηπέο ρξήζεηο. 

 

5. Δηδηθά ηηκνιφγηα 

5.1. ΔΞΑΘΔΗΠ ΝΚΑΓΔΠ  
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Θαζνξίδνληαη εηδηθά κεησκέλα ηηκνιφγηα ζε εππαζείο νκάδεο (ΑΚΔΑ, καθξνρξφληα άλεξγνη, 
πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, ηξίηεθλνη κε ηξία πξνζηαηεπφκελα κέιε, άπνξνη, θιπ (φπσο ε ηδηφηεηα 

απηή πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηνλ λφκν) κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1. Ζ κείσζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη 50% ηεο αμίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηα πξψηα 25 
θπβηθά κέηξα θαηαλάισζεο λεξνχ ην κήλα. 

2. Ζ έθπησζε δίδεηαη κφλν γηα ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπ δηθαηνχρνπ,  ηδηφθηεηε ή 

ελνηθηαδφκελε. 

3. Ζ ηζρχο ηεο έθπησζεο είλαη εηήζηα θαη αξρίδεη απφ ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 4νπ 
δηκήλνπ ή ηξίηνπ ηξηκήλνπ (θάζε Ηνχιην). Γηα ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο είλαη ηζφβηα θαη 

επαλειέγρεηαη θάζε ηξία (3) έηε. 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφθαζε  ηεο έθπησζεο ιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, κεηά απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη δελ κπνξεί λα 

έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. 

Ζ κείσζε ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπηέθλσλ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

5.2. ΞΝΙΡΔΘΛΝΗ - ΡΟΗΡΔΘΛΝΗ 

Αξηζκφο 
πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ 

Έθπησζε 

3 40% γηα ηα πξψηα 20 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

4 50% γηα ηα πξψηα 25 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

5 60% γηα ηα πξψηα 30 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

6 70% γηα ηα πξψηα 35 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

7 80% γηα ηα πξψηα 40 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

8 90% γηα ηα πξψηα 45 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα  

9 θαη πάλσ Απαιιαγή γηα ηα πξψηα 55 θπβηθά κέηξα λεξνχ ην κήλα 

Ρα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθπησζε έρνπλ σο εμήο: 

1. Έληππε αίηεζε πξνο ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 
2. Ρίηινο ηδηνθηεζίαο ή ελνηθηαζηήξην ζπκβφιαην ηεο θχξηαο θαηνηθίαο. 
3. Ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε. 

 

ΝΗ ΞΝΙΡΔΘΛΝΗ – ΡΟΗΡΔΘΛΝΗ  ΘΑ ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΝΛ ΔΞΗΞΙΔΝΛ: 

Ξηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο απφ ηνλ ζχιινγν πνιπηέθλσλ – ηξηηεθλσλ Λ. Θηιθίο. 

1. ΙΝΗΞΔΠ ΔΘΞΡΥΠΔΗΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ. 

Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε (δηαξξνψλ θιπ), εθπηψζεηο ζηα ηέιε χδξεπζεο - απνρέηεπζεο γίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη: 
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη ην ιφγν πνπ δεηά κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

2. Έθζεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ γηα ην εχινγν ηνπ αηηήκαηνο. 
3. Απφθαζε ηνπ Γ.Π. γηα απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. 
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4. Ρν πνζφ κείσζεο είλαη 30% ηεο νθεηιήο ζε εθαξκνγή αληίζηνηρεο ζχζηαζεο ηνπ ζπλεγφξνπ 
ηνπ πνιίηε.  

5. Δθφζνλ ν θαηαλαισηήο αλήθεη ζε επαίζζεηε θαηεγνξία πνιηηψλ (άπνξνο, πνιχηεθλνο, 
καθξνρξφληα άλεξγνο, ΑΚΔΑ), ε έθπησζε κπνξεί λα αλέιζεη ζην 50%.  

6. Θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππαρζεί ζε κηα θαη κφλν εππαζή νκάδα. 
 
 

6. Ρηκνιφγεζε νξγαληζκψλ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θνηλσθειψλ θνξέσλ 

 

6.1. Πηα δεκφζηα θηίξηα ε ηηκή ηνπ λεξνχ έρεη σο εμήο: 

 

ΘΙΗΚΑΘΗΝ ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖΠ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ (θπβηθά κέηξα αλά δίκελν) 0-20 21-40 41-80 >80 

ΞΝΙΖ ΘΗΙΘΗΠ ( Σ 2.8) 0,84 0,98 1,29 1,43 
ΘΟΖΠΡΥΛΖ θαη ΙΝΗΞΝΗ ΝΗΘΗΠΚΝΗ (Σ 2,4) 0,72 0,84 1,10 1,22 

     

 

6.2. Πηξαηησηηθέο κνλάδεο 

Πηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ηζρχεη ζηαζεξή ηηκή ρσξίο θιηκάθην σο εμήο:  

ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖ (θπβηθά κέηξα αλά δίκελν) Ρηκή (Δ/θκ) 

ΞΝΙΖ ΘΗΙΘΗΠ ( Σ 2.8) 1,12 

ΘΟΖΠΡΥΛΖ θαη ΙΝΗΞΝΗ ΝΗΘΗΠΚΝΗ (Σ 2,4) 0,96 
  

 

7. Ρηκνιφγεζε πγξψλ απνβιήησλ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΡΗΚΖ (€) 

Βνζξνιχκαηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο δεκνηψλ – 

θαηαλαισηψλ πξνεξρφκελα απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα 
ηνπ Γήκνπ Θηιθίο 

Θπβηθά κέηξα 0,70 

Βνζξνιχκαηα νηθηαθήο πξνέιεπζεο άιισλ δήκσλ 
ηνπ λνκνχ Θηιθίο 

Θπβηθά κέηξα 1,20 

Απφβιεηα ηξίησλ  Θπβηθά κέηξα BOD5/300 X 1,20 

 
 Ζ ηηκνιφγεζε ησλ  ιπκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζα γίλεηαη κέζσ 

ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη δελ ζα εηζπξάηηεηαη απφ ηξίηνπο (κεηαθνξείο  βνζξνιπκάησλ). 
 Ζ ηηκνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο κεηαθνξείο. Θάζε άιιε ξχζκηζε ζα 

γίλεηαη θαηφπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο κε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

8. Ρηκνιφγεζε αλαιχζεσλ 

 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΑΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΑΛΑΙΠΖΠ ΛΔΟΝ 

 Ρηκέο ζε επξψ 

ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ ΓΗΑ ΝΡΑ ΓΗΑ ΗΓΗΥΡΔΠ 

ΟH 4   5   

ΣΟΥΚΑ 3   4   
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ΘΝΙΔΟΝΡΖΡΑ 3   4   

ΑΓΥΓΗΚΝΡΖΡΑ 4   5   

ΝΙΗΘΖ ΠΘΙΖΟΝΡΖΡΑ 10   12   

ΑΠΒΔΠΡΗΝ 7   8   

ΚΑΓΛΖΠΗΝ 7   8   

ΣΑΙΘΝΠ 7   8   

ΠΗΓΖΟΝΠ 7   8   

ΤΔΓΑΟΓΟΝΠ 7   8   

ΚΑΓΓΑΛΗΝ 7   8   

ΣΙΥΟΗΝΛΡΑ 7   8   

ΘΔΗΗΘΑ 7   8   

ΝΙΗΘΖ ΑΙΘΑΙΗΘΝΡΖΡΑ 6   7   

ΛΗΡΟΗΘΑ 10   12   

ΛΗΡΟΥΓΖ 10   12   

ΑΚΚΥΛΗΑΘΑ 10   12   

ΣΙΥΟΗΝ ΔΙΔΘΔΟΝ 7   8   

ΦΘΝΟΗΝ 7   8   

ΑΗΥΟΝΚΔΛΑ ΠΡΔΟΔΑ 3   4   

   

ΠΛΝΙΝ 133   157   

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΔΘΞΡΥΠΖ 100 120 

   

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ   

ΝΙΗΘΑ ΒΑΘΡΖΟΗΑ 37oC 7   8   

ΝΙΗΘΑ ΘΝΙΝΒAKTΖΟΗΝΔΗΓΖ 7   8   

ΘΝΙΝΒΑΘΖΟΗΝΔΗΓΖ 
KOΞΟΑΛΥΛ 7   8   

   

ΠΛΝΙΝ 21 24 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-276/26-10-2017. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-277/26-10-2017 

Σετνικό πρόγραμμα έηοσς 2018. 

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

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
παξνπζίαζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα 

έηνπο 2018 θαη έζεζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην λέν έηνο. 
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Πηε ζπλέρεηα έγηλε δηάινγνο θαη δφζεθαλ ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο γηα θάζε θαηεγνξία 
επελδχζεσλ.  

Κεηά ηηο αλαγθαίεο πξνζζήθεο θαη ηε ζχλζεζε ησλ απφςεσλ πξνέθπςε ην ηειηθφ θείκελν ηνπ 

ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηέζεθε ζε ςεθνθνξία γηα έγθξηζε. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,   

αποθάζιζε  και  εγκρίνει ομόθφνα: 

Ρν ηερληθφ πξφγξακκα ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έηνπο 2018, ην νπνίν απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί : 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΟΤ 2018 

ΚΩΓΗΚΟ ΟΜΑΓΑ  ΣΗΣΛΟ 
 ΠΟΟ 

ΚΩΓΗΚΟΤ  
ΤΝΟΛΟ 
ΟΜΑΓΑ 

  

10.00  ΑΓΟΡΑ ΓΖΠΔΓΩΝ              10.000,00    

10.00.01   
 ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΩΝ ΓΗΑ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ 

          10.000,00      

  

11.00  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ                25.000,00    

11.00.01   
 ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ - ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

          20.000,00    

  

11.00.02   
 ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

            5.000,00    

  

11.02.01 ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ            212.500,89    

   ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΔΠΔΡΑΑ 

  
11.02.01.02   

 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 
(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

        212.500,89    

  

11.02.02 ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ         1.236.594,78    

11.02.02.01   
ΑΝΑΟΡΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΔΩΣΡΖΔΩΝ Γ.ΚΗΛΚΗ 

          60.000,00    

  

11.02.02.02   ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ            60.000,00    

11.02.02.03   
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΩΝ 
ΚΡΟΤΝΩΝ ΣΟΝ Γ. ΚΗΛΚΗ 

          20.000,00    

11.02.02.04   
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ 

          20.000,00    



 

 

24 

 

11.02.02.05   
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΟΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΚΣΤΩΝ 

        500.000,00    

11.02.02.06   

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ 
ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΌ ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ 
Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ - 
ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΓΔΜΔΤΖ) 

        423.594,78    

11.02.02.07   
ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ (θαιιηεξγεηα 
πεγψλ)  ΓΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

          20.000,00    

11.02.02.08   
ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 
ΦΡΔΑΣΗΟΤ <<Κ05>> ΣΑΤΡΟΥΩΡΗΟΤ 
(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

          26.000,00    

11.02.02.09   
ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΑΝΛΗΟΣΑΗΩΝ  

          20.000,00      

11.02.02.10   
 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 
ΤΓΡΔΤΖ  

          20.000,00      

11.02.02.11   

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 
(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 
(ΜΖ ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ)  

          67.000,00      

  

12.00  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ             225.900,00    

12.00.01   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ & 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ 

        200.000,00      

12.00.02   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΠΗΝΑΚΩΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ 

          25.900,00      

  

13.01  ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ              60.000,00    

13.01.01   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ           60.000,00      

  

61.00.01 
ΜΔΛΔΣΔ 
ΔΡΓΩΝ 

               100.000,00    

61.00.01.01    ΤΓΡΑΤΛΗΚΗΔ ΜΔΛΔΣΔ            20.000,00    

  

61.00.01.02    ΤΓΡΟΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ           20.000,00    

61.00.01.03    ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ           20.000,00    

61.00.01.04   
ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ 
ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ 

          20.000,00    

61.00.01.05   
 ΛΟΗΠΔ ΜΔΛΔΣΔ (ΔΚΣΟ ΣΩΝ 
ΑΝΩΣΔΡΩ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ) 

          20.000,00      
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ΤΝΟΛΟ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2018         1.869.995,67    

  

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ         212.500,89    

   ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ       1.657.494,78    

 ΤΝΟΛΟ       1.869.995,67    

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-277/26-10-2017. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-278/26-10-2017 

Προϋπολογιζμός έηοσς 2018. 

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

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ρν ζρέδην ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ είρε δηαλεκεζεί γηα ελεκέξσζε γξαπηά ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π.  

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
παξνπζίαζε ηνπο πίλαθεο Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2018 θαη αλέιπζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζε θάζε 
θσδηθφ. 

Πην δηάινγν πνπ αθνινχζεζε κε ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο απαληήζεθαλ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη δφζεθαλ ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο ρξνληάο 
θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα πινπνηεζεί ν πξνυπνινγηζκφο θαη ην ηερληθφ 

πξφγξακκα.  

Κεηά ηηο αλαγθαίεο πξνζζήθεο θαη ηε ζχλζεζε ησλ απφςεσλ πξνέθπςε ην ηειηθφ θείκελν ηνπ 
Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ηέζεθε ζε ςεθνθνξία γηα έγθξηζε. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

N.4483-2017 (ΦΔΘΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΘΓΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006),εθηηκψληαο φηη ε 
αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο πξέπεη λα γίλεη ζε βάζνο ηξηεηίαο  

αποθάζιζε  και  εγκρίνει ομόθφνα: 

Ρνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018, ην 

νπνίν απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2018 

      

ΚΩΓΗΚΟ  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ   ΔΟΓΩΝ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

2018  

  Α. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 
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72  ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΩΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

72-00 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ                           3.000,00    

72.03  ΠΩΛΖΔΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ                           5.000,00    

ΤΝΟΛΟ                            8.000,00    

      

73  ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

73.01.00.0 Πσιήζεηο λεξνχ  
1.190.000,00 

73.01.00.0 ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΤΠΟΝΟΜΩΝ 
390.000,00 

73.00.00.0 ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ 
20.000,00 

73.00.00.0 ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
20.000,00 

73.01.00.0 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ 
30.000,00 

73.01.00.0 ΠΑΓΗΟ ΤΓΡΔΤΖ 
650.000,00 

73.01.00.1 ΔΗΓΗΚΟ ΣΔΛΟ 80% Ν.1069/80 
780.000,00 

73.01.01.0 ΣΔΛΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΩΝ 
10.000,00 

73.01.01.0 ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ & ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ  
2.000,00 

73.01.00.0 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΦΡΔΑΣΗΩΝ 
5.000,00 

73.01.00.0 ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΟΓΑ (ΣΑΥ.ΣΔΛΟ) 
31.312,00 

73.01.00.0 ΠΑΓΗΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
380.000,00 

ΤΝΟΛΟ                      3.508.312,00    

  

74  ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 

74.03.01.00 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΜΑΘΖΣΔΗΑ ΑΠΟ ΚΔΣΔΚ                          18.000,00    

74.03.01.01 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΛΑΔΚ ΚΑΗ ΑΜΔΑ ΑΠΟ 

ΟΑΔΓ (13 ΑΣΟΜΑ, 20 € αλά εκέξα) 
                        10.000,00    

74.03.01.02 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΠΟΤΓΑΣΩΝ ΣΔΗ                         10.000,00    

ΤΝΟΛΟ                          38.000,00    

  

ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ                     3.554.312,00    
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  Β.ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 

41  ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

41.10  ΔΠΠΔΡΑΑ                       212.500,89    

ΤΝΟΛΟ                       212.500,89    

  

75  ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΑΥΟΛΗΩΝ 

75.00.02 ΠΩΛΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΓΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ                           1.000,00    

75.00.99 
ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Δ ΣΡΗΣΟΤ 

(ΔΠΑΡΚΔΗΑ)                                      -      

75.09.00 ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ 
                          2.000,00    

75.11.00 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΓΩΡΔΔ                           1.000,00    

ΤΝΟΛΟ                            4.000,00    

  

76  ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

76.03.01 ΔΟΓΑ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ                            5.000,00    

76.03.05 ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ                        261.375,00    

ΤΝΟΛΟ                       266.375,00    

  

ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΔΟΓΩΝ                        482.875,89    

  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΩΝ & ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΔΟΓΩΝ                     4.037.187,89    

  

81  ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ 

81.01 
ΑΝΑΛΩΖ ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΩΝ 

ΠΑΓΗΩΝ 
                   1.100.000,00    

ΤΝΟΛΟ 
                 

1.100.000,00    

  

82  ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ    

82.01 ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ (Π.Ο.Δ.)                    4.565.073,48    

ΤΝΟΛΟ                    4.565.073.48    

  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2017                    9.702.261,37    
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ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΩΖ  ΔΟΓΩΝ 

ΚΩΓΗΚΟ   ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΟΓΩΝ   ΠΟΑ  

   Α. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

72 ΠΩΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ                           8.000,00    

73  ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ                    3.508.312,00    

74 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ                         38.000,00    

ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ                     3.554.312,00    

   Β. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ - ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ                        212.500,89    

75 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΑΥΟΛΗΩΝ                            4.000,00    

76 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ                        266.375,00    

ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΔΟΓΩΝ                        482.875,89    

81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ                    1.100.000,00    

82 ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ (Π.Ο.Δ.)                    4.565.073,48    

   ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2018                    9.702.261,37    

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΓΩΝ ΔΣΟΤ 2018 

Κσδηθφο   Πεξηγξαθή 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

2018  

10.00  ΑΓΟΡΑ ΓΖΠΔΓΩΝ 

10.00.01   
 ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΩΝ ΓΗΑ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ 

                         
10.000,00    

  

11.00  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΩΝ   

11.00.01   
 ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ - ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

                         
20.000,00    

11.00.02   
 ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

                           
5.000,00    

  

11.02.01  ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΔΠΔΡΑΑ 

    
 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 
ΔΠΔΡΑΑ 

  

11.02.01.02   
 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ 
ΚΗΛΚΗ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

                       
212.500,89    

  

11.02.02 ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ 

11.02.02.01   
ΑΝΑΟΡΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΓΔΩΣΡΖΔΩΝ Γ.ΚΗΛΚΗ 
                         
60.000,00    
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11.02.02.02   ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ  
                         
60.000,00    

11.02.02.03   
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΩΝ 

ΚΡΟΤΝΩΝ ΣΟΝ Γ. ΚΗΛΚΗ 
                         
20.000,00    

11.02.02.04   
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ 
                         
20.000,00    

11.02.02.05   
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ - 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΟΩΝ ΚΑΗ 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ 

                       
500.000,00    

11.02.02.06   

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ 
ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΌ 
ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 
(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ - ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ 
ΓΔΜΔΤΖ) 

                       
423.594,78    

11.02.02.07   
ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

(θαιιηεξγεηα πεγψλ)  ΓΗΑ 
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

                         
20.000,00    

11.02.02.08   
ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΦΡΔΑΣΗΟΤ <<Κ05>> 
ΣΑΤΡΟΥΩΡΗΟΤ (ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

                         
26.000,00    

11.02.02.09   
ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΑΝΛΗΟΣΑΗΩΝ  
                         
20.000,00    

11.02.02.10   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΔΤΖ 

                         
20.000,00    

11.02.02.11   

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ 
ΚΗΛΚΗ(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) (ΜΖ 
ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ) 

                         
67.000,00    

  

12.00  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ      

12.00.01   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ 

ΑΝΣΛΗΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ 
ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ 

                       
200.000,00    

12.00.02   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 
ΠΗΝΑΚΩΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ 

                         
25.900,00    

12.01   ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  
                         
20.000,00    

12.02   ΦΟΡΖΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΥΔΗΡΟ 
                           
5.000,00    

12.05   

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ & 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ, ΚΑΣΑΝΗΩΝ, 
ΓΡΟΑΣΟΤ & ΚΡΖΣΩΝΖ 

                         
15.000,00    

12.06   
ΛΟΗΠΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
                         
20.000,00    

  

13.01  ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 
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    ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 
                         
60.000,00    

  

14  ΔΠΗΠΛΑ 

14.00   ΔΠΗΠΛΑ 
                         
10.000,00    

14.01   ΚΔΤΖ 
                           
1.000,00    

14.02   
ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ-

ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΔ 
                         
20.000,00    

14.03   
Ζ/Τ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
                         
10.000,00    

14.05   
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΟΡΓΑΝΑ 
                           
5.000,00    

14.08   
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 
                           
5.000,00    

14.09   ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
                         
20.000,00    

  

16.17   
ΔΞΟΓΑ ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΩΔΩ 

(πξνγξάκκαηα Ζ/Τ. & ινηπά) 
                         
10.000,00    

18.11   
ΓΟΜΔΝΔ ΔΓΓΤΖΔΗ (ΓΔΖ-

ΟΣΔ) 
                         
10.000,00    

  

25  ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΤΛΗΚΑ 

25.05  ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΗΜΑ (ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ-ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ-ΥΖΜΔΗΟΤ Κ.Σ.Λ.) 

25.05.01   
ΥΖΜΗΚΑ Δ.Δ.Λ. & ΤΛΗΚΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 
                         
60.000,00    

25.05.03   
ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

Δ.Δ.Λ. (Ηκάληεο θίλεζεο θπζεηήξσλ, 
Μεκβξάλεο αεξηζκνχ, Βάλεο θιπ) 

                         
15.000,00    

25.05.04   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 
                         
60.000,00    

25.05.07   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΤΛΗΚΩΝ 
                         
60.000,00    

25.05.08   ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΗΜΑ 
                         
20.000,00    

25.06  ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

25.06.01   ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 
                         
60.000,00    

  

26  ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ 

26.12   
ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ & 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ  

                         
20.000,00    

  

45  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 
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45.13   ΥΡΔΩΛΤΗΑ ΓΑΝΔΗΩΝ Σ.Π.Γ. 
                       
256.000,00    

  

60  ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

60.00   
ΑΜΟΗΒΔ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
                       
950.000,00    

60.01   
ΑΜΟΗΒΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΤ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
                         
60.000,00    

60.02.00   ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ 
                         
20.000,00    

60.02.01   
ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ 

ΠΑΡΟΥΔ  
                           
5.000,00    

60.03   
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 

ΜΗΘ.ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
                       
285.000,00    

60.04   
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 

ΖΜΔΡΟΜΗΘ.ΠΡΟΩΠ 
                         
25.000,00    

  

61  ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΩΝ 

61.00.00   
ΑΜΟΗΒΔ  ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΩΝ 
Δ ΦΟΡΟ (ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ ΚΛΠ.) 

                         
20.000,00    

  

61.00.01  ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΓΩΝ 

61.00.01.01   ΤΓΡΑΤΛΗΚΗΔ ΜΔΛΔΣΔ 
                         
20.000,00    

61.00.01.02    ΤΓΡΟΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 
                         
20.000,00    

61.00.01.03    ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 
                         
20.000,00    

61.00.01.04   
ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ 
ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ 

                         
20.000,00    

61.00.01.05   
 ΛΟΗΠΔ ΜΔΛΔΣΔ (ΔΚΣΟ ΣΩΝ 
ΑΝΩΣΔΡΩ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ) 

                         
20.000,00    

61.01.00   
ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΜΖ 
ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ 
ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΩΝ Δ ΦΟΡΟ  

                         
20.000,00    

61.01.01   ΑΜΟΗΒΔ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ 
                         
35.000,00    

61.02   ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΗΣΩΝ 
                         
20.000,00    

  

61.03 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟ 
ΣΡΗΣΟΤ 
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ 
ΔΠΔΞΔΡ.-
ΤΠΖΡ.ΣΡΗΣΩΝ) 
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61.03.01   
ΔΚΣΤΠΩΖ ΔΜΦΑΚΔΛΩΖ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΤΓΡΔΤΖ 
                         
15.000,00    

61.03.02   
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Ζ/Τ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ & Ζ/Τ 
                         
10.000,00    

61.03.03   

ΥΖΜΗΚΟ - ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ 
ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 
ΥΛΩΡΗΩΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Γ. 
ΚΗΛΚΗ 

                         
60.000,00    

61.03.05   

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΑΝΑΛΤΔΗ 
ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΝΖ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ Δ ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

                         
20.000,00    

  

61.93  ΑΜΟΗΒΔ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΩΝ 

61.93.01   
ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΗΓΟΠΟΗΖΣΖΡΗΩΝ - 

ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 
                         
20.000,00    

61.93.02   

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
ΔΛΔΓΥΟΤ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 
ΔΠΗΓΗΟΡΘΩΖ ΒΛΑΒΩΝ, 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΠΗΝΑΚΩΝ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ  

                       
175.000,00    

61.93.05   

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 
ΤΣΖΜΑΣΩΝ SCADA ΣΩΝ ΓΔ 
ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 
(ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΟ) 

                         
26.950,00    

61.93.06   

ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 
ΤΛΛΟΓΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΟΡΤ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

                         
20.000,00    

61.93.07   
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΔΩΝ 

ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ 
                         
60.000,00    

61.93.08   
ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ ΓΗΑ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ ΚΑΗ 
ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΤΓΡΔΤΖ 

                         
20.000,00    

61.93.09   
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΓΔΤΑ 

ΚΗΛΚΗ 
                         
10.000,00    

61.93.13   
ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΗΑ 

Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ-ΚΑΣΑΝΗΩΝ & 
ΑΝΣΛΗΣΗΩΝ ΤΓΡΔΤΖ 

                           
6.000,00    

61.93.14   
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΖ 

Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ & ΚΑΣΑΝΗΩΝ 
                       
100.000,00    

61.93.15   ΛΟΗΠΔ ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΩΝ 
                         
20.000,00    

61.93.16   

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΚΟΠΖ, 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΡΑΓΗΓΩΝ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΡΣΔΛΑ 
ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ Δ 
ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 

                         
60.000,00    
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61.93.19   
ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 
ΦΡΔΑΣΗΩΝ 

                         
40.000,00    

61.93.20   
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΔΔΛ 
                       
220.000,00    

  

62  ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΩΝ 

62.00   
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ & Δ.Δ.Λ. 
                    
1.700.000,00    

62.03   
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ-

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ 
                         
30.000,00    

62.04   ΔΝΟΗΚΗΑ 
                           
1.000,00    

62.05   
ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΟΥΖΜΑΣΩΝ & 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 
                           
7.000,00    

  

62.07 
 ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ (ΚΣΗΡΗΑ-ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ-ΜΔΣΑΦ.ΜΔΩΝ-ΛΟΗΠΟΤ 
ΔΞΟΠΛ.) 

62.07.01.01   
ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΩΝ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ & ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 
ΔΡΓΩΝ 

                         
20.000,00    

62.07.01.02   
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

(ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ & ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 
ΤΓΡΔΤΖ, ΦΡΔΑΣΗΩΝ θιπ) 

                         
20.000,00    

62.07.01.03   
 ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΔ - 
ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

                         
20.000,00    

62.07.01.04   
 ΔΠΗΚΔΤΔ & ΤΝΣΖΡΖΔΗ 
ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

                         
20.000,00    

62.07.01.05   
 ΔΠΗΚΔΤΔ & ΤΝΣΖΡΖΔΗ 
ΚΣΗΡΗΩΝ ΓΡΑΦΔΗΩΝ  

                         
20.000,00    

62.07.01.06   
 ΔΠΗΚΔΤΔ ΑΝΣΛΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ  
                         
45.000,00    

  

63  ΦΟΡΟΗ & ΣΔΛΖ 

63.03   
ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΣΔΛΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ 

ΜΔΩΝ 
                         
10.000,00    

63.04   ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΦΟΡΟΗ -ΣΔΛΖ 
                         
10.000,00    

  

64  ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 

64.00   
ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΗΜΑ 

ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ) 
                         
45.000,00    

64.01   ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΩΝ 
                         
10.000,00    

64.02   
ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ 
                         
10.000,00    
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64.05   ΤΝΓΡΟΜΔ-ΔΗΦΟΡΔ 
                           
5.000,00    

64.06   ΓΩΡΔΔ-ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 
                           
1.000,00    

  

64.07  ΔΝΣΤΠΑ & ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 

64.07.01   ΔΝΣΤΠΑ   
                         
15.000,00    

64.07.02   ΥΑΡΣΗΚΑ 
                           
7.500,00    

64.07.04   ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 
                           
7.500,00    

64.07.06   
ΤΛΗΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ 
                           
5.000,00    

  

64.08  ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΩΖ 

64.08.01   ΚΑΤΗΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ 
                         
15.000,00    

64.08.03   ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
                           
5.000,00    

64.09   ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ 
                         
10.000,00    

64.92   ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΕΖΜΗΩΝ ΣΡΗΣΩΝ 
                         
20.000,00    

64.98   ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΞΟΓΑ 
                         
20.000,00    

  

65  ΣΟΚΟΗ & ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

65.01   
ΣΟΚΟΗ & ΔΞΟΓΑ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΩΝ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

                       
125.000,00    

65.06   
ΣΟΚΟΗ & ΔΞΟΓΑ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΩΝ 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (ΓΔΖ) 

                         
12.000,00    

65.98   ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 
                           
2.100,00    

66.00   ΑΠΟΒΔΔΗ ΥΡΖΖ 
                    
1.650.000,00    

  

81.00   ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ  
                         
50.000,00    

82.00   
ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ 

ΥΡΖΔΩΝ (Π.Ο.Δ.) 
                       
889.215,70    

  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ 2018                     9.702.261,37    
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-278/26-10-2017. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-279/31-10-2017 

Σρόπος εκηέλεζης ηης προμήθειας με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΣΔΡΩΣΗ ΑΝΣΛΙΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΑΠΗ». 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο 

ζπλερηδφκελεοΠπλεδξίαζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρξίηε 31 Νθησβξίνπ 2017 έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ  ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνληξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΡΔΟΥΡΖ ΑΛΡΙΗΑΠ ΑΛΑΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΙΑΠΞΖΠ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

 

Πθνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε πξνκήζεηα θηεξσηήο ζηελ κία (1) εθ ησλ ηξηψλ (3) αληιηψλ 

αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο ζην ηκήκα ηεο αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο απφ ηηο δχν (2) 

Γεπηεξνβάζκηεο Θαζηδήζεηο ηεο Δ.Δ.Ι. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ) Θηιθίο ζηελ 

έμνδν ηεο Ιηπνζπιινγήο-Ακκνζπιινγήο,  ε νπνία ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επί δέθα ηξία (13) έηε έρεη θαηαζηξαθεί θαη ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε. 

Ρα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα (ιάζπε+λεξφ) απφ ηελ έμνδν ηεο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο 

νδεγνχληαη κε θπζηθή ξνή ιφγσ πςνκέηξνπ ζηνλ κεξηζηή ξνήο θαη απφ εθεί ζηηο 

Γεπηεξνβάζκηεο Θαζηδήζεηο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ιάζπεο (θαζίδεζε ιφγσ 

βάξνπο) θαη ηνπ θαζαξνχ λεξνχ (επίπιεπζε θαη εθξνή κε ππεξρείιηζε). Απφ ηηο 

Γεπηεξνβάζκηεο Θαζηδήζεηο ε Δπεμεξγαζκέλε ιάζπε νδεγείηαη κέζσ ηξηψλ (3) αληιηψλ 

αλαθπθινθνξίαο ζηελ έμνδν ηεο Ιηπνζπιινγήο-Ακκνζπιινγήο αθελφο γηα ηελ απφζκσζε ησλ 

εηζεξρνκέλσλ λέσλ ιπκάησλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ ηξνθνδνζία κε κηθξφβηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

δηαδηθαζία ηεο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο (Αλαεξφβην ηκήκα ηνπ Αεξηζκνχ). Γηα ηελ ζπλέρηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ αληιίαο ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο θζαξείζεο ιφγσ ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο θηεξσηήο κε λέα θαηλνχξηα ηεο νπνίαο ην θφζηνο είλαη ζαθψο θζελφηεξν (κόζηος 

θηερφηής: 2.500,00 εσρώ  τφρίς Φ.Π.Α(24%), κόζηος νέας ανηλίας 

ανακσκλοθορίας:5.760,00 εσρώ  τφρίς Φ.Π.Α(24%)). 

Κε ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε πεξηγξάθεηαη  πνζφ δαπάλεο  2.500,00 εσρώ  ρσξίο 

Φ.Ξ.Α(24%),γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο (1) θηεξσηήο αληιίαο αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο κε θσδηθφ 

ζηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα C 106-35θαη serialnumber: 3140.180.0450056. 

Ν Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν αθφινπζνο: 
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Ξαξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθέληνο αηηήκαηνο. 
 
 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
N.4483/2017 (ΦΔΘΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 
 

 
Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο 

Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΣΔΡΩΣΗ ΑΝΣΛΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΑΠΗ», (επηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.500,00€ζε βάξνο ηνπ 12.06 (ΛΟΙΠΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 12.06 (ΛΟΙΠΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-279/26-10-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 
 
 

Αναζηαζιάδοσ Δλένη  

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 
ΚΝΛ. 
ΚΔΡΟ. 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
(ΡΔΚ) 

ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΝΠ 
(€) 

ΓΑΞΑΛΖ 
(€) 

1 
Φηεξσηή αληιίαο αλαθπθινθνξίαο 
ιάζπεο κε θσδηθφ C 106-35θαη 

serialnumber: 3140.180.0450056 
Ρεκ. 1 2.500,00 2.500,00 

ΤΝΟΛΟ 2.500,00 

    Φ.Π.Α. 24%    600,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ 3.100,00 
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Αρτιηέκηφν Μητανικός 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο 

 
 
 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ: 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΦΣΔΡΩΣΖ ΑΝΣΛΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΛΑΠΖ ΟΗΚΟΤ FLYGHT  
ΣΖΝ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ 

 

Παξαθαιψ φπσο καο απνζηείιεηε ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.   Ζ 
πξνζθνξά ζα βξίζθεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα θαηαηεζεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή 24 

Ννεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 12:00π.κ., ζην πξσηφθνιιν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαγξάθεη εμσηεξηθά ηα 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηίηιν: 
  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΦΣΔΡΩΣΖ ΑΝΣΛΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΛΑΠΖ ΟΗΚΟΤ FLYGHT  
ΣΖΝ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ» 

Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα 12:20. Όζνη 
επηζπκνχλ κπνξνχλ λα είλαη παξφληεο. 

 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Γηα ην ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ:  

Αξκφδηνο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο είλαη ν θ. Απνζηνιίδεο Νηθφιανο, Γηπι. Υεκηθφο 
Μεραληθφο M.Sc ΠΔ.  
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23410 29330 (ηειεθσληθφ θέληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο), 23410 25053 
(ηειέθσλν Δ.Δ.Λ. Κηιθίο).  
Ώξεο επηθνηλσλίαο 8:00π.κ. – 14:30κ.κ.. 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ  : 

Λφγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο πξνκήζεηαο, ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν ρξφλνο 
παξάδνζεο  ηνπ εμαξηήκαηνο. Ζ κε αλαγξαθή ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο είλαη ιφγνο απνθιεηζκνχ. 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΓΗΠΛ. ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ M.Sc 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Α/Α Πεξηγξαθή πνζφηεο 
Σηκή 

κνλάδνο 
χλνιν 

1 
Φηεξσηή αληιίαο αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο 
Οίθνπ Flyght, κε θσδηθφ C 106-35 θαη serial 

number: 3140.180.0450056. 

1ηεκ 2.500,00 2.500,00 

                   ΤΝΟΛΟ  : 2.500,00 

                  ΦΠΑ 24 % : 600,00 

  ΤΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% : 3.100,00 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α Πεξηγξαθή πνζφηεο 
Σηκή 

κνλάδνο 
χλνιν 

1 
Φηεξσηή αληιίαο αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο 
Οίθνπ Flyght, κε θσδηθφ C 106-35 θαη serial 

number: 3140.180.0450056. 

1ηεκ   

                   ΤΝΟΛΟ  :  

                  ΦΠΑ 24 % :  

  ΤΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% :  

 
 

Ο Προςφζρων (φραγίδα – Τπογραφι) 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ : 

 
 
ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-280/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγκριζη πρακηικού Δκδήλφζης Δνδιαθέρονηος με ηίηλο: «Δπιζκεσή πομώνας 
οικιζμού Λεβενηοτφρίοσ»  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
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Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηνλ θ. Ζιία Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ 
θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «Δπιζκεσή πομώνας οικιζμού Λεβενηοτφρίοσ» πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξαξαζθεπή 20 Νθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 12.00. 

Ζ εξγαζία αλσηέξσ αθνξά ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο ηεο αληιίαο βαζέσλ θξεαηίσλ (πνκψλαο) 

πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε πεγάδη ζηνλ νηθηζκφ Ιεβεληνρσξίνπ θαη πδξνδνηεί ηνπο 
νηθηζκνχο Ιεβεληνρψξη, Κεζζηαλφ θαη Γαθλνρψξη. 

Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

απηήο  θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

Ρν απνηέιεζκα ηεο Δκδήλφζης Δνδιαθέρονηος  ηεο εξγαζίαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 
πνπ αθνινπζεί: 

 

ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΟΜΩΝΑ ΟΗΚΗΜΟΤ ΛΔΒΔΝΣΟΥΩΡΗΟΤ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Παξαζθεπή 20 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 12:15   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκψλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ   γηα ηελ  «Δπηζθεπή πνκψλαο νηθηζκνχ 

Λεβεληνρψξη» απνηεινχκελε απφ ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν ηεο  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αζιαλίδε Υξήζην Σνπνγξάθν κεραληθφ ηεο  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αβξακίδε Ζιίαο Υεκηθφ κεραληθφ Γηεπζπληή ηεο 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 ΜΖΥΑΝ. ΒΑΡΓΟΠΟΤΛΟ Ν & ΗΑ ΔΔ 3939/18-10-2017 

2 ΡΔΠΠΟ Π. ΝΗΚΟΛΑΟ 3972/20-10-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ επηζθεπή πνκψλαο νηθηζκνχ  

Λεβεληνρσξίνπ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 
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1 ΜΖΥΑΝ. ΒΑΡΓΟΠΟΤΛΟ Ν & ΗΑ ΔΔ 712,00 

2 ΡΔΠΠΟ Π. ΝΗΚΟΛΑΟ 675,00 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη σο  κεηνδφηεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Δπηζθεπή πνκψλαο νηθηζκνχ 

Λεβεληνρσξίνπ» ε επηρείξεζε ΡΔΠΠΟ Π. ΝΗΚΟΛΑΟ  ιφγσ ρακειφηεξεο πξνζθνξάο 

 
 

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

 
Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή πνκψλαο νηθηζκνχ 
Ιεβεληνρσξίνπ», έηνπο  2017» πξνυπνινγηζκνχ 712,00€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.93.15 
(ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΡΟΗΡΥΛ) ζηελ επηρείξεζε : «ΟΔΞΞΝΠ Ξ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ», κε Α.Φ.Κ. : 

066954222, Γ.Ν.. : Θηιθίο,  Γηεχζπλζε :ΒΗ.ΞΑ. Ξνιπθάζηξνπ, Ρ.Θ. 61200,  κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 675,00€. 

 

 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 61.93.15 (ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΡΟΗΡΥΛ) 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: 18-280/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-281/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Απόθαζη επί ηφν ενζηάζεφν ηης προμήθειας με ηίηλο: «Προμήθεια οτήμαηος 4Υ4»  

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

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

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

Δλζηάζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο 4Σ4» πνπ έρεη 
σο εμήο: 
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ΠΡΩΣΟ (1
ν
) ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΝΣΑΔΩΝ 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Παξαζθεπή 20 Οθησβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζε ε 
επηηξνπή ελζηάζεσλ γηα ηελ έλζηαζε επί ηεο  πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

ην ηαθηηθφ κέινο Θπξηαδίδεο Κηραήι αληηθαηαζηάζεθε κε ην αλαπιεξσκαηηθφ Ξαξαγηφ Ησάλλε 
ιφγσ θσιχκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ Δ.Γ. 

 

Ζ επηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ αλάγλσζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ηεο έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο «ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.»επί ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. 

 

Δπί ηνπ παξαδεθηνχ ηεο έλζηαζεο: 

Σν πξαθηηθφ θνηλνπνηήζεθε ζηηο 12/10/2017 θαη ε έλζηαζε θνηλνπνηήζεθε ζηελ ππεξεζία καο ζηηο 
13/10/2017. 

Ζ έλζηαζε δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1) 
επίζεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ζ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.3 ζηελ 
Γηαθήξπμε φπνπ αλαθέξεηαη: 

 
4.3Ενςτάςεισ 
 
Ενςτϊςεισ υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ κατϊ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού ό τησ 
νομιμότητασ διενϋργειασ του, ό τησ ςυμμετοχόσ παρόχους΄αυτόν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του 
Ν.4412/2016, ωσ εξόσ : 
 
 
β) Κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ , η οπούα εξετϊζεται από το Δ.Σ. τησ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ μετϊ από γνωμοδότηςη τησ 
Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ 
οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. 
 
Για το παραδεκτό τησ άςκηςησ ένςταςησ, απαιτείται, με την κατάθεςη τησ ένςταςησ, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοςίου ποςού ίςου με το ένα τοισ εκατό (1) επίςησ 
εκτιμώμενησ αξίασ τησ ςύμβαςησ. Το παράβολο επιςτρέφεται με πράξη τησ αναθέτουςασ αρχήσ, 
αν η ένςταςη γίνει δεκτή από το Δ.Σ. τησ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.  
 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο γηα ηππηθνχο ιφγνπο. 

Δπί ηεο νπζίαο  έλζηαζεο: 
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 Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε εηαηξεία «ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.» ζην θάθειν ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνζθφκηζε ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ φρεκα κε θηλεηήξα ηερλνινγίαο 
EURO 5 θαη φρη EURO6άιισζηε ε ίδηα ε εηαηξεία απνδέρεηαη ην γεγνλφο απηφ πξνβάιινληαο ην 
επηρείξεκα φηη εθ παξαδξνκήο πξνζθφκηζε ιάζνο ηερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. 

Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε φηη πξάγκαηη ε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο είλαη 223 ριζη αληί 260 
ριζη φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Ο ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο φηη ε 
δηαθνξά ησλ 4 εθαηνζηψλ πνπ βεβαία είλαη 6 εθαηνζηά, είλαη επνπζηψδεο δελ είλαη δεθηφο αθνχ 
ππάξρεη νπζηαζηηθή απφθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ κειέηε θαη επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 
ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 

 Σέινο ε επηηξνπή δηαπίζησζε φηη πξάγκαηη θπβηζκφο ηνπ νρήκαηνο είλαη 2298 θπβηθά εθαηνζηά, ελψ 
ε ηερληθή πξνδηαγξαθή απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 2300 θπβηθά εθαηνζηά.Hεπηηξνπή δηαγσληζκνχ φκσο 
ζεψξεζε ηελ παξέθθιηζε απηή επνπζηψδε θαη επνκέλσο δελ ηελ επηθαιέζηεθε ζαλ ιφγν 
απνθιεηζκνχ. 

πλνςίδνληαο ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ νκφθσλα απνθαζίδεη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ. 

Σν πξαθηηθφ ζα δηαβηβαζηεί ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 
 

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

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 Ρν 1νπξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο 4Σ4». 

 

 Δθφζνλ ε δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε ηελ Ρεηάξηε 04 Νθησβξίνπ 2017 κε ην άλνηγκα 
Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ,ζε επφκελε απφθαζε ζα ςεθηζηεί απφ ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ 

ηεο Δ.Γ. πνπ ζα αθνξά ην άλνηγκα ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ. 
 

 Ρελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ην άλνηγκα Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-281/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
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ΘΔΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-282/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Έγκριζη 2οσ πρακηικού Δ.Γ. ηης δημοπραζίας με ηίηλο: «Προμήθεια οτήμαηος 4Υ4». 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκαΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνπξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηεο Δ.Γ. ηεο 
πξνκήζεηαοκε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο 4Σ4» πξνυπνινγηζκνχ: 27.000,00 € πιένλ 

Φ.Ξ.Α.πνπ έρεη σο εμήο : 

ΓΔΤΣΔΡΟ (2
ν
) ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 04 Οθησβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζε ε 
επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» 
απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Αβρακίδε Ηιία Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής ιόγω θωιύκαηος 
ηοσ ηαθηηθού κέιοσς Κσρηαδίδε Μηταήι Οηθολοκοιόγοσ ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς θαη ηοσ 
αλαπιερωκαηηθού κέιοσς Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρας Τπαιιήιοσ ηες Δηοηθεηηθής Τπερεζίας 
ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς. 

2. Σρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρας, Τπάιιειο ηες Δηοηθεηηθής Τπερεζίας ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς κε 
αλαπιερωηή  ηολ Ξαθοσζηόποσιοσ Γεωργίοσ,  Τδρολοκέα ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς 

3. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς  

φπσο είρε αλαθνηλσζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ επηηξνπή πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ πνπ πεξηείραλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ 
δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ είραλ απνθιεηζηεί θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ (έιεγρνο 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο)  θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα ηνπο ζην πξαθηηθφ ηα νπνία εθθσλήζεθαλ θαη 
αθνχζηεθαλ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο. 

Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε θαη εθθψλεζε ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ηα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ σο εμήο :  

 

1ε   «ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.» 

 Πιαίζην 

 Κηλεηήξαο 

 Κηβψηην ηαρπηήησλ 

 πζζσξεπηήο 

 χζηεκα δηεχζπλζεο  

 χζηεκα πέδεζεο 

 χζηεκα αλάξηεζεο 

 Διαζηηθά 

 Δπέλδπζε ρψξνπ θνξηίνπ 

 Υξψκα ακαμψκαηνο 

 Κακπίλα 

 Παξειθφκελα 
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 Όξγαλα θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

 Φψηα νρήκαηνο 

 Αεξφζαθθνη 

 Σηκφλη 

 Δγγπήζεηο 

 πλνιηθφο εμνπιηζκφο 

 Δγγχεζε, ζπληήξεζε, παξάδνζε 

 Δθπαίδεπζε, έληππα 

 Σερληθφ θπιιάδην 

FAX: 2341041800 

2ε   «ΒΗΟΛΗΣΕΖ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΖ Δ.Π.Δ.» 

 1νο Πίλαθαο: Πεξηβαιινληηθή απφδνζε 

 2νο Πίλαθαο: Κηλεηήξαο 

 3νο Πίλαθαο: Δπηδφζεηο, αλαξηήζεηο, ζχζηεκα πέδεζεο 

 4νο Πίλαθαο: Γηαζηάζεηο & Βάξε 

 5νο Πίλαθαο: Δθηφο δξφκνπ 

 6νο Πίλαθαο Διαζηηθά & Εάληεο 

 Σερληθφ θπιιάδην  

 
FAX: 2341076282 

Καηφπηλ ε Δ.Γ., έιεγμε ηνπο θαθέινπο ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ  δηαγσληδφκελσλ, εάλ ηα πξνζθεξφκελα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

Καηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ» ην 
πξνζθεξφκελν φρεκα δελ ηεξεί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηα εμήο ζεκεία 

1. Ο θηλεηήξαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο είλαη θαηεγνξίαο EURO 5Β+ αληί γηα EURO 6 ή λεφηεξν 
φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

2. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο είλαη 223 ριζη αληί 260 ριζη φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

3. Ο θπβηζκφο ηνπ νρήκαηνο είλαη 2298 θπβηθά εθαηνζηά, ελψ ε ηερληθή πξνδηαγξαθή απαηηεί 
ηνπιάρηζηνλ 2300 θπβηθά εθαηνζηά.H επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζεσξεί ηελ παξέθθιηζε απηή 
επνπζηψδε. 

 

Δπνκέλσο ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ» δελ γίλεηαη δεθηή ζην επφκελν ζηάδην 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη δεθηήε παξαθάησ εηαηξεία : 

1. «ΒΗΟΛΗΣΕΖ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΖ Δ.Π.Δ.» 

 

Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 2/2017. 
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Σν πξαθηηθφ θνηλνπνηήζεθε ζηηο 12/10/2017 θαη ε έλζηαζε θνηλνπνηήζεθε ζηελ ππεξεζία καο ζηηο 
13/10/2017. 
 
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο έλζηαζεο ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ελζηάζεσλ ε νπνία ζπλέηαμε ην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί. 

 

ΠΡΩΣΟ (1
ν
) ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΝΣΑΔΩΝ 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Παξαζθεπή 20 Οθησβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζε ε 
επηηξνπή ελζηάζεσλ γηα ηελ έλζηαζε επί ηεο  πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

3 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΡΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

ην ηαθηηθφ κέινο Θπξηαδίδεο Κηραήι αληηθαηαζηάζεθε κε ην αλαπιεξσκαηηθφ Ξαξαγηφ Ησάλλε 
ιφγσ θσιχκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ Δ.Γ. 

Ζ επηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ αλάγλσζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ηεο έλζηαζεο ηεο εηαηξείαο «ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.»  επί ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. 

 

Δπί ηνπ παξαδεθηνχ ηεο έλζηαζεο: 

Σν πξαθηηθφ θνηλνπνηήζεθε ζηηο 12/10/2017 θαη ε έλζηαζε θνηλνπνηήζεθε ζηελ ππεξεζία καο ζηηο 
13/10/2017. 

Ζ έλζηαζε δελ ζπλνδεχεηαη απφ ην παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1) 
επίζεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ζ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.3 ζηελ 
Γηαθήξπμε φπνπ αλαθέξεηαη: 

 
4.3Ενςτάςεισ 
 
Ενςτϊςεισ υποβϊλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ κατϊ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού ό τησ 
νομιμότητασ διενϋργειασ του, ό τησ ςυμμετοχόσ παρόχου ς΄αυτόν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του 
Ν.4412/2016, ωσ εξόσ : 
 
 
β) Κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ , η οπούα εξετϊζεται από το Δ.Σ. τησ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ μετϊ από γ νωμοδότηςη τησ 
Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ 
οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. 
 
Για το παραδεκτό τησ άςκηςησ ένςταςησ, απαιτείται, με την κατάθεςη τησ ένςταςησ, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοςίου ποςού ίςου με το ένα τοισ εκατό (1) επίςησ 
εκτιμώμενησ αξίασ τησ ςύμβαςησ. Το παράβολο επιςτρέφεται με πράξη τησ αναθέτουςασ αρχήσ, 
αν η ένςταςη γίνει δεκτή από το Δ.Σ. τησ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο γηα ηππηθνχο ιφγνπο. 

Δπί ηεο νπζίαο  έλζηαζεο: 

 

 Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε φηη ε εηαηξεία «ΓΗΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ.» ζην θάθειν ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνζθφκηζε ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ φρεκα κε θηλεηήξα ηερλνινγίαο 
EURO 5 θαη φρη EURO6 άιισζηε ε ίδηα ε εηαηξεία απνδέρεηαη ην γεγνλφο απηφ πξνβάιινληαο ην 
επηρείξεκα φηη εθ παξαδξνκήο πξνζθφκηζε ιάζνο ηερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. 

Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε φηη πξάγκαηη ε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο είλαη 223 ριζη αληί 260 
ριζη φπσο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Ο ηζρπξηζκφο ηεο εηαηξείαο φηη ε 
δηαθνξά ησλ 4 εθαηνζηψλ πνπ βεβαία είλαη 6 εθαηνζηά, είλαη επνπζηψδεο δελ είλαη δεθηφο αθνχ 
ππάξρεη νπζηαζηηθή απφθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ κειέηε θαη επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 
ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 

 Σέινο ε επηηξνπή δηαπίζησζε φηη πξάγκαηη θπβηζκφο ηνπ νρήκαηνο είλαη 2298 θπβηθά εθαηνζηά, ελψ 
ε ηερληθή πξνδηαγξαθή απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 2300 θπβηθά εθαηνζηά. Hεπηηξνπή δηαγσληζκνχ φκσο 
ζεψξεζε ηελ παξέθθιηζε απηή επνπζηψδε θαη επνκέλσο δελ ηελ επηθαιέζηεθε ζαλ ιφγν 
απνθιεηζκνχ. 

πλνςίδνληαο ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ νκφθσλα απνθαζίδεη ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ. 

Σν πξαθηηθφ ζα δηαβηβαζηεί ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην δεχηεξν ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 

Ξαξαγηφο Ησάλλεο 
 

    Αζιαλίδεο Σξήζηνο 

 
    Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο 

 
 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη λα γίλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ελζηάζεσλ θαη 
λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζην επφκελν ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

N.4483-2017 (ΦΔΘΑ-107)  

 
Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 

 Δγθξίλεη  ην δεχηεξν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαη ην πξψην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ελζηάζεσλ 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Προμήθεια οτήμαηος 4Υ4» 

 

 Ρελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ην άλνηγκα Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-282/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
 

 
ΘΔΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-283/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ.  
 

Σροποποίηζη Σετνικού Προγράμμαηος Προϋπολογιζμού έηοσς 2017. 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 

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

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε 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 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017, 
εμαηηίαο ηνπ φηη έρνπλ πξνθχςεη λέα δεδνκέλα θαη αλαγθαηφηεηεο ζηελ ιεηηνπξγία 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 ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 σο εμήο: 

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

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.01 κε ηίηιν "Αλάπηπμε πθηζηάκελσλ γεσηξήζεσλ 

Γ.Θηιθίο" θαηά ην πνζφ ησλ 30.000,00 € (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ) 
 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.02 κε ηίηιν "Αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ" θαηά ην πνζφ 

ησλ 20.000,00 € (είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 
 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.06 κε ηίηιν "Ρνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζηνλ 

Γ.Θηιθίο" θαηά ην πνζφ ησλ 20.000,00 € (είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.19 κε ηίηιν "Βειηίσζε ππνδνκψλ (θαιιηέξγεηα πεγψλ) 
γηα αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ ζηε Γ.Δ. Κνπξηψλ" θαηά ην πνζφ ησλ 20.000,00 € 

(είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 
 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 12.00.01 κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 

ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ" θαηά ην πνζφ ησλ 90.000,00 € (ελελήληα ρηιηάδεο επξψ) 

Πηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 : 
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 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.01 κε ηίηιν "Αλάπηπμε πθηζηάκελσλ γεσηξήζεσλ 
Γ.Θηιθίο" θαηά ην πνζφ ησλ 30.000,00 € (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ) 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.02 κε ηίηιν "Αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ" θαηά ην πνζφ 
ησλ 20.000,00 € (είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.06 κε ηίηιν "Ρνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζηνλ 
Γ.Θηιθίο" θαηά ην πνζφ ησλ 20.000,00 € (είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.19 κε ηίηιν "Βειηίσζε ππνδνκψλ (θαιιηέξγεηα πεγψλ) 

γηα αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ ζηε Γ.Δ. Κνπξηψλ" θαηά ην πνζφ ησλ 20.000,00 € 
(είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 

 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 12.00.01 κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 
ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ" θαηά ην πνζφ ησλ 90.000,00 € (ελελήληα ρηιηάδεο επξψ) 

 

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

 
Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 

 

Ρελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 

ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι σο εμήο: 

 

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

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.01 κε ηίηιν "Αλάπηπμε πθηζηάκελσλ γεσηξήζεσλ 
Γ.Θηιθίο" θαηά ην πνζφ ησλ 30.000,00 € (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ) 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.02 κε ηίηιν "Αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ" θαηά ην πνζφ 

ησλ 20.000,00 € (είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 
 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.06 κε ηίηιν "Ρνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζηνλ 

Γ.Θηιθίο" θαηά ην πνζφ ησλ 20.000,00 € (είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 
 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.19 κε ηίηιν "Βειηίσζε ππνδνκψλ (θαιιηέξγεηα πεγψλ) 

γηα αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ ζηε Γ.Δ. Κνπξηψλ" θαηά ην πνζφ ησλ 20.000,00 € 

(είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 
 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 12.00.01 κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 

ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ" θαηά ην πνζφ ησλ 90.000,00 € (ελελήληα ρηιηάδεο επξψ) 

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

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.01 κε ηίηιν "Αλάπηπμε πθηζηάκελσλ γεσηξήζεσλ 

Γ.Θηιθίο" θαηά ην πνζφ ησλ 30.000,00 € (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ) 
 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.02 κε ηίηιν "Αλφξπμε λέσλ γεσηξήζεσλ" θαηά ην πνζφ 

ησλ 20.000,00 € (είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 
 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.06 κε ηίηιν "Ρνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ ζηνλ 

Γ.Θηιθίο" θαηά ην πνζφ ησλ 20.000,00 € (είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 

 Κεηψλεηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.19 κε ηίηιν "Βειηίσζε ππνδνκψλ (θαιιηέξγεηα πεγψλ) 
γηα αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ ζηε Γ.Δ. Κνπξηψλ" θαηά ην πνζφ ησλ 20.000,00 € 

(είθνζη ρηιηάδεο επξψ) 
 Απμάλεηαη ν Θσδηθφο 12.00.01 κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 

ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ" θαηά ην πνζφ ησλ 90.000,00 € (ελελήληα ρηιηάδεο επξψ) 

 

Ππλνπηηθά κεηά ηελ Ρξνπνπνίεζε ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 
γηα ηνπο θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο : 
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΟΤ 2017 ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΘΥΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.01 ΑΛΑΞΡΜΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ Γ.ΘΗΙΘΗΠ 25.000,00 

11.02.02.02 ΑΛΝΟΜΖ ΛΔΥΛ ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ 18.000,00  

11.02.02.06 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΑΒΔΠΡΗΘΥΛ ΘΟΝΛΥΛ ΠΡΝΛ 

Γ.ΘΗΙΘΗΠ 
0,00 

11.02.02.19 
ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ (ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ) ΓΗΑ 

ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΑΡΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΠΡΖ Γ.Δ. ΚΝΟΗΥΛ 
0,00 

12.00.01 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ ΘΑΗ ΞΝΒΟΣΗΥΛ 

ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ 
200.000,00 

 

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

ηνπο θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο :  

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ 2017 ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.01 ΑΛΑΞΡΜΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ Γ.ΘΗΙΘΗΠ 25.000,00 

11.02.02.02 ΑΛΝΟΜΖ ΛΔΥΛ ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ 18.000,00  

11.02.02.06 
ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΑΒΔΠΡΗΘΥΛ ΘΟΝΛΥΛ ΠΡΝΛ 

Γ.ΘΗΙΘΗΠ 
0,00 

11.02.02.19 
ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ (ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ) ΓΗΑ 

ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΑΡΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΠΡΖ Γ.Δ. ΚΝΟΗΥΛ 
0,00 

12.00.01 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ ΘΑΗ ΞΝΒΟΣΗΥΛ 

ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ 
200.000,00 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-283/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-284/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγκριζη 2οσ πρακηικού Δ.Γ. ηης δημοπραζίας με ηίηλο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 

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

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

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

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» πξνυπνινγηζκνχ: 49.869,60 € πιένλ 
Φ.Ξ.Α. πνπ έρεη σο εμήο : 
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ΓΔΤΣΔΡΟ (2
ν
) ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 04 Οθησβξίνπ 2017 ζπλεδξίαζε ε 
επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ» απνηεινχκελε 
απφ ηνπο: 

4. Αβρακίδε Ηιία Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής ιόγω θωιύκαηος 
ηοσ ηαθηηθού κέιοσς Κσρηαδίδε Μηταήι Οηθολοκοιόγοσ ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς θαη ηοσ 
αλαπιερωκαηηθού κέιοσς Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρας Τπάιιειο Δηοηθεηηθής Τπερεζίας ηες 
ΔΕΤΑ Κηιθίς 

5. Σρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρας, Τπάιιειο Δηοηθεηηθής Τπερεζίας ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς κε 
αλαπιερωηή  ηολ Ξαθοσζηόποσιοσ Γεωργίοσ,  Τδρολοκέα ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς 

6. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς  

φπσο είρε αλαθνηλσζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ επηηξνπή πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ πνπ πεξηείραλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ 
δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ είραλ απνθιεηζηεί θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ (έιεγρνο 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο)  θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα ηνπο ζην πξαθηηθφ ηα νπνία εθθσλήζεθαλ θαη 
αθνχζηεθαλ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο. 

Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε θαη εθθψλεζε ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ηα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ σο εμήο :  

1ε   «ΟΛΤΜΠΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.Δ.»  

ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΩΝ Β 

 Πίλαθαο πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ-θαηαζθεπαζηψλ 

 Σερληθά Φπιιάδηα πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ 

 Σερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ 

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο - ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφιεηαο ειαζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ  

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ 

 Τπεχζπλε Γήισζε πεξί Γεκφζηαο Τγείαο & Δγγχεζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ηεο εηαηξείαο ΟΛΤΜΠΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.Δ. 

 

FAX: 2106000110 

2ε   «ΑΛΚΖ - ΚΟΜΒΟ Α.Δ.»  

ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΩΝ  Β 

 Σερληθή Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 

 Σερληθά θπιιάδηα ηεο “George Fischer” 

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαη Πηζηνπνηεηηθφ Πεξηβαιινληηθήο 
Γηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο “George Fischer” 

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο εμαξηεκάησλ γηα πφζηκν λεξφ εθδνζέληα απφ DVGW  

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο “George Fischer” 

 Γεληθνί φξνη πξνκήζεηαο ηεο “George Fischer” 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ειεθηξνκνπθψλ θαη ιαηκψλ θιαληδψλ PN25 
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 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο 

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο 

 Πηζηνπνηεηηθφ πξντφληνο εθδνζέλ απφ KIWA 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο 

 Σερληθφ θπιιάδην θιαληδψλ 

 Γήισζε εγγχεζεο θιαληδψλ ΑΛΚΖ-ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

 Σερληθφ θπιιάδην ησλ πξνζθεξφκελσλ ζθαηξηθψλ βαλψλ 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A 

 Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο εθδνζέλ απφ Technicky skusobny 

 Δγγχεζε VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ νξεηράιθηλσλ ξαθφξ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ πιηθψλ 

 Γήισζε εγγχεζεο ΑΛΚΖ-ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

 Σερληθφ θπιιάδην ζσιήλσλ Hydrofas 

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 FASO PLAST A.B.E.E. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζσιήλσλ ηεο ΔΒΔΣΑΜ 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο α’ χιεο ηεο WRAS 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ 

 Σερληθφ θπιιάδην ησλ πξνζθεξφκελσλ γαιβαληδέ εμαξηεκάησλ 

 Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο εμαξηεκάησλ γηα πφζηκν λεξφ εθδνζέληα απφ DVGW 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο TUPY S.A. 

 Γήισζε εγγχεζεο γαιβαληδέ εμαξηεκάησλ ΑΛΚΖ-ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο RACCORDERIE METALLICHE S.p.A. 

 Γήισζε εγγχεζεο ζσιελνκαζηψλ ΑΛΚΖ-ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

 Σερληθά θπιιάδηα ηνπ λήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο ζπεηξσκάησλ 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο HENKEL 

 Γήισζε εγγχεζεο λήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο ζπεηξσκάησλ ΑΛΚΖ-ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

 Γήισζε εγγχεζεο ηαηλίαο ηεθιφλ ΑΛΚΖ-ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο ΓΡΗΒΑΠΛΑΣ Α.Β.Δ.Δ. 

 Γήισζε εγγχεζεο πιαζηηθνχ θξεαηίνπ ΑΛΚΖ-ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

 Σερληθφ θπιιάδην καλζφλ πίεζεο ηεο F.LLI VALENTI S.r.l 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηεο F.LLI VALENTI S.r.l 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο F.LLI VALENTI S.r.l 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο COES COMPANY S.r.l 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001 ηεο MANTOVA GOMMA  S.r.l 

 Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο ησλ ζσιήλσλ iiP ηεο COES COMPANY S.r.l 

 Γήισζε πκκφξθσζεο ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ηεο MANTOVA GOMMA  S.r.l 

 Έθζεζε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ησλ ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ ηεο MANTOVA GOMMA  S.r.l 

 Δγγχεζε εμαξηεκάησλ PVC ηεο F.LLI VALENTI S.r.l 

 Σερληθφ θπιιάδην καλφκεηξνπ WIKA 

 Πηζηνπνηεηηθά Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο  ISO 9001 WIKA 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

 Γήισζε εγγχεζεο καλνκέηξσλ ΑΛΚΖ-ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 

 

FAX: 2104256855 

3ε   «ΑΦΟΗ ΥΑΡΔΝΗΑ Α.Δ.»  

ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΩΝ Α 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο  ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008 απφ ηελ Q-CERT 
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 Πηζηνπνηεηηθά αλάιπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εμαξηεκάησλ 

 Έθζεζε επηζεψξεζεο ΔΒΔΣΑΜ 

 Γηαδνρηθή έγθξηζε πιηθνχ WRAM 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ δηκπψ καθξχιαηκα PN16 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ δηκπψ ζπζηνιηθά PVC ακηαληνζψιελα 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ θνιάξσλ πδξνιεςίαο ζσιήλσλ απιά 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ θνιάξσλ καθξχιαηκα  
 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζηνιψλ θιαληδσηψλ  
 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ ελσηηθψλ γηα PVC 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηαθ ρπηνζηδεξψλ 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ θαιχκκαηα θξεαηίσλ ζηξνγγπιά απφ έιαην 
ρπηνζηδεξφ Φ600 

 Σερληθή πεξηγξαθή ρπηνζηδεξψλ βάλσλ ζπξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο 

 

ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΩΝ Β 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο  ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008 απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ γηα ηελ 
επηρείξεζε ΣΔΚΝΗΜΑ Α.Δ. 

 Σερληθέο πξναδηαγξαθέο θαη ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 
(ειεθηξνκνχθεο, ειεθηξνγσλίεο, ειεθηξνζπζηνιέο, ειεθηξνηαθ, ιαηκφο θιάληδαο, θιάληδεο 
ηξειέο, θιάληδεο ηφξλνπ) 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (ζθαηξηθoί 
θξνπλνί) 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ ( ξαθφξ 
νξεηράιθηλα, γσλίεο νξεηράιθηλεο, ξαθφξ ζχλδεζεο νξεηράιθηλα, ηαθ νξεηράιθηλα, ηαθ 
ζχλδεζεο νξεηράιθηλα, ξαθφξ ζηδεξνζσιήλα 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (ζσιήλεο ηχπνπ 
Tuborama) 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (γσλίεο 
γαιβαληδέ αξζ-ζει, γσλίεο γαιβαληδέ ζει-ζει, κνχθεο γαιβαληδέ, λίπει γαιβαληδέ, ζπζηνιέο 
Αγγιίαο γαιβαληδέ, ζπζηνιέο Ακεξηθήο γαιβαληδέ, ηάπεο γαιβαληδέ, ηαθ γαιβαληδέ) 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (ζσιελνκαζηνί 
γαιβαληδέ) 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (λήκα 
ζπεηξσκάησλ, ηαηλία ηεθιφλ, θξεάηην πιαζηηθφ, καλφκεηξν γιπθεξίλεο) 

FAX: 2394061615 

4ε   «ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ Η.ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ»  

ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΩΝ Α & Β 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο  ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 ηεο SGS γηα ηελ F.LLI 
VALENTI S.r.l 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο ISO 9001:2008 ηεο ΘΔΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΔΠΔ γηα ηελ GEMAK – 
H.C.P. 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ (ηεκάρην εμφξκεζεο) 
 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ (δηαθξαγκαηηθή βαιβίδα ειέγρνπ δηπινχ 

ζαιάκνπ) 
 Γήισζε απφδνζεο γηα ηελ εηαηξεία GEMAK 

 Πηζηνπνηεηηθφ βεβαίσζεο γηα ηελ εηαηξεία GEMAK 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Artibel 
 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πιηθψλ απφ ηελ WRAS 
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 Πηζηνπνηεηηθά απφ ηελ DVGW 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ DQS 

 Σερληθφ θπιιάδην πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (κεηξεηήο πίεζεο) 
 Πηζηνπνηεηηθφ ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ απφ ηελUKAS  
 Σερληθά θπιιάδηα πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ (νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα, ζθαηξηθνί θξνπλνί) 
 Βεβαίσζε γηα ηηο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ Ζ-ΗΣ απφ ηελ εηαηξεία Κ.Σδάλνο Α.Δ.Β.Δ 

 Έθζεζε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απφ ηελ MIRTEC 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο απφ ηελ HIG 

 Πηζηνπνηεηηθά απφ ηελ DNV Business Assurance 

 Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο απφ ηελ Berg Montana Fittings Ead 

 Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο απφ ηελ ATUSA 

 Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο απφ ηελ BULGARKONTROL S.A. 
 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ AENOR 

 Πηζηνπνηεηηθά απφ ηελ DVGW 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ IQNET 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2015  απφ ηελ EBETAM 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο απφ ηελ EWC 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ 

 

 

FAX: 2341025393 

Καηφπηλ ε Δ.Γ., έιεγμε ηνπο θαθέινπο ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ  δηαγσληδφκελσλ, εάλ ηα πξνζθεξφκελα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο  δηαθήξπμεο. 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φινη νη δηαγσληδφκελνη γίλνληαη δεθηνί ζην επφκελν ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. πγθεθξηκέλα ζην επφκελν ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ γίλνληαη δεθηέο νη παξαθάησ εηαηξείεο : 

2. ΟΛΤΜΠΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.Δ. 
3. ΑΛΚΖ - ΚΟΜΒΟ Α.Δ. 
4. ΑΦΟΗ ΥΑΡΔΝΗΑ Α.Δ. 
5. ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ Η.ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή ζηελ απνζθξάγηζε 
ησλ θαθέισλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. 

Απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη 
αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. 

 Απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςε φηη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία: «ΑΛΚΖ-
ΚΟΜΒΟ Α.Δ.»  πνπ αθνξά ζηελ ΟΜΑΓΑ Β αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε έθπησζε νινγξάθσο 
ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ (42%) ελψ ζηε δαπάλε νκάδαο κεηά ηελ έθπησζε αλαγξάθεηαη ιαλζαζκέλα 
εθ παξαδξνκήο ην πνζφ 15.124,34 € αληί ηνπ νξζνχ πνζνχ πνπ είλαη 15.627,87€. 

Ζ επηηξνπή ζα ιάβεη ππφςε ην πνζνζηφ ηεο πξνζθεξφκελεο έθπησζεο πνπ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο 
ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟ (42%) 
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 Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 
δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα αξρίδνληαο απφ ηε κεγαιχηεξε πξνζθνξά, ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΟΜΑΓΑ ΤΛΗΚΩΝ ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΩΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1. ΑΦΟΗ ΥΑΡΔΝΗΑ 

ΟΜΑΓΑ Α’ 

ΟΜΑΓΑ Β’ 

41% 

42% 

13.525,75 

15.627,87 

2. ΑΛΚΖ ΚΟΜΒΟ Α.Δ. ΟΜΑΓΑ Β’ 42% 15.627,87 

3. ΟΛΤΜΠΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Β’ 34% 17.783,44 
4. ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 
ΟΜΑΓΑ Α’ 

ΟΜΑΓΑ Β’ 

16% 

41% 

19.257,00 

15.897,31 

Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α’ πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ ΥΑΡΔΝΗΑ» κε 
πνζνζηφ έθπησζεο 41% (ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟΝ) θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 13.525,75€ 

Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β’ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ηζνηηκία κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηέζεζαλ νη εηαηξείεο κε ηελ 
επσλπκία «ΑΦΟΗ ΥΑΡΔΝΗΑ» θαη «ΑΛΚΖ ΚΟΜΒΟ Α.Δ.» . 

πγθεθξηκέλα θαη νη δπν εηαηξείεο ππέβαιαλ πξνζθνξά κε πνζνζηφ 42% (ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΣΟΗ ΔΚΑΣΟΝ) επί ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε επηινγή ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ζα γίλεη κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Ζ θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο κε πξφζθιεζε ε νπνία ζα νξηζηεί κεηά 
απφ ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ελζηάζεσλ. 

Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 2/2017. 

 

Δπί ηοσ πρακηικού δεν σποβλήθηκαν ενζηάζεις. 
 

Ξξνηείλεηαη λα γίλεη απνδεθηφ ην πξαθηηθφ ηεο ΔΓ θαη λα πξνρσξήζεη ε Γ.Δ..Α. Θηιθίο  ζηελ 
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 
 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ 

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ». 
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 Ρελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο πξνο αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-284/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
 

 
ΘΔΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-285/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγκριζη πρφηόκολλοσ οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ με ηίηλο: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Γ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 

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

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

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. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ : 
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Γ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ 

ΚΙΛΚΙ» ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ& ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Σου ζργου : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Δ.Δ. Ν. ΑΝΣΑ ΔΗΜΟΤ 

                      ΚΙΛΚΙ 

Αναδόχου :  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε. 

 
Οι παρακάτω υπογράφοντεσ που αποτελοφν τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ του παραπάνω ζργου, 

όπωσ ορίςτθκαν με τθν υπ’αρικμ. 17-249/10-10-2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑ 

Κιλκίσ: 

 
1. Παραγιόσ Ιωάννθσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε., ωσ πρόεδροσ 

2. Αςλανίδθσ Χριςτοσ, Σοπογράφοσ Μθχανικόσ Π.Ε., ωσ μζλοσ  

3. Γιοβανοφδθσ Χριςτοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε., ωσ μζλοσ 

4. Περπερίδθσ Γεϊργιοσ, Μζλοσ Δ.. ΔΕΤΑ Κιλκίσ, ωσ μζλοσ 
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πιγαμε ςιμερα τθν 17/10/2017 επί τόπου του ζργου, παρουςία των επιβλεπόντων του ζργου Παναγιϊτθ 

Καπαςακαλίδθ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ και Νικόλαοσ Αποςτολίδθσ, Χθμικόσ Μθχανικόσ και εκπροςϊπου 

του αναδόχου πυρίδωνα Κολοβοφ και ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. Σθν Σελικι Επιμζτρθςθ του ζργου που υπεβλικθ εμπρόκεςμα και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο 

τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ Ιωάννθ Παραγιό Πολιτικό Μθχανικό , τθν  19/01/2016 , 

μετά τθν ζγκριςθ του τακτοποιθτικοφ ΑΠΕ (2οσ) 

2. Σθν από 31/03/2016 (α.π. 820) βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν του ζργου με τθν οποία 

βεβαιϊνεται ότι οι εργαςίεσ του ζργου ολοκλθρϊκθκαν εμπρόκεςμα. 

 
Παραλαμβάνουμε τισ εργαςίεσ όπωσ αυτζσ αναγράφονται κατά κατθγορίεσ και ποςότθτεσ ςτον ακόλουκο 

πίνακα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) για τα Δθμόςια Ζργα και τισ 

ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων. 

 

A/A Δίδνο Δξγαζηψλ 
Μνλ. 
Mεηξ. 

Α.Σ. 

Πνζφηεηεο 

Δθηειεζζ. 

Αξηζ/θψο Οινγξάθσο 

  

  

 1. ΟΜΑΓΑ 1 : ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

1 Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 
εκηβξαρψδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή κε πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο 
έσο 4,00 

m3 3.10.02.0 1 22.739,74 m3: είθνζη δχν ρηιηάδεο επηαθφζηα 
ηξηάληα ελλέα θαη εβδνκήληα 
ηέζζεξα εθαηνζηά 

2 Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 
εκηβξαρψδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή κε πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο 
4,01 έσο 6,00 m 

m3 3.10.02.0 2 230,62 m3: δηαθφζηα ηξηάληα θαη εμήληα 
δχν εθαηνζηά 

3 Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο βξαρψδεο ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 

m3 3.11.02.0 1 10.041,31 m3: δέθα ρηιηάδεο ζαξάληα έλα θαη 
ηξηάληα έλα εθαηνζηά 

4 Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο βξαρψδεο ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο 4,01 έσο 6,00 
m 

m3 3.11.02.0 2 301,13 m3: ηξηαθφζηα έλα θαη δέθα ηξία 
εθαηνζηά 

5 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ κε 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο 

m3 5.04 21.603,79 m3: είθνζη κία ρηιηάδεο εμαθφζηα 
ηξία θαη εβδνκήληα ελλέα εθαηνζηά 

6 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν 
ιαηνκείνπ 

m3 5.07 8.236,68 m3: νθηψ ρηιηάδεο δηαθφζηα ηξηάληα 
έμη θαη εμήληα νθηψ εθαηνζηά 

7 Αληηζηεξίμεηο κε μπινδεχγκαηα m2 7.01 1.877,16 m2: ρίιηα νθηαθφζηα εβδνκήληα 
επηά θαη δέθα έμη εθαηνζηά 

8 Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά 
πεηάζκαηα (KRINGS) 

m2 7.06 19.095,56 m2: δέθα ελλέα ρηιηάδεο ελελήληα 
πέληε θαη πελήληα έμη εθαηνζηά 

9 Δθζθαθή - θξεδάξηζκα αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, βάζνπο έσο 8 εθ. 

m2 Γ-2.3 16.267,36 m2: δέθα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηα 
εμήληα επηά θαη ηξηάληα έμη 
εθαηνζηά 10 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. m2 4.09 14.800,35 m2: δέθα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο 
νθηαθφζηα θαη ηξηάληα πέληε 
εθαηνζηά 11 Δπίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο 

κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. 0-150 
m3 5.05. 3.351,60 m3: ηξείο ρηιηάδεο ηξηαθφζηα 

πελήληα έλα θαη έμη δέθαηα 
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12 Μείσζε ηηκήο ιφγσ αθαίξεζεο κίαο αζθαιηηθήο 
ζηξψζεο 

m2 Ν.4.09 9.194,48 m2: ελλέα ρηιηάδεο εθαηφλ ελελήληα 
ηέζζεξα θαη ζαξάληα νθηψ 
εθαηνζηά 13 Πηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο ηεκ. 1ΝΣ/1 60,00 ηεκ.: εμήληα 

14 Υξήζε ακθηπιεχξσλ εξγνηαμηαθψλ ζηεζαίσλ 
νδνχ, ηχπνπ NewJersey, απφ ζθιεξφπιαζηηθφ. 

m 1ΝΣ/2 10,00 m: δέθα 

15 Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδχλνπ ηεκ. 1ΝΣ/3 30,00 ηεκ.: ηξηάληα 

16 Πξφζζεηε ηηκή δπζρεξεηψλ ησλ εθζθαθψλ απφ 
Ο.Κ.Ω. 

m3 1ΝΣ/4 1.506,22 m3: ρίιηα πεληαθφζηα έμη θαη είθνζη 
δχν εθαηνζηά 

17 Καζαηξέζεηο κεκνλνκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ 
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Με 
ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ 
(εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία, 
πδξαπιηθέο ζθήλεο θιπ.) 

m3 1ΝΣ/5 75,29 m3: εβδνκήληα πέληε θαη είθνζη 
ελλέα εθαηνζηά 

 2. ΟΜΑΓΑ 2 : ΓΗΚΣΤΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ     

1 σιελψζεηο απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ), δηπινχ 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή 
επηθάλεηα. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 
[DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SΝ8, DN/OD 200 
mm 

ΜΜ 12.31.04. 02 10.757,87 ΜΜ: δέθα ρηιηάδεο επηαθφζηα 
πελήληα επηά θαη νγδφληα επηά 
εθαηνζηά 2 σιελψζεηο απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 

αθαζάξησλ απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ), δηπινχ 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή 
επηθάλεηα. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 
[DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SΝ8, DN/OD 250 
mm 

ΜΜ 12.31.04. 03 136,42 ΜΜ: εθαηφλ ηξηάληα έμη θαη 
ζαξάληα δχν εθαηνζηά 

3 σιελψζεηο απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ), δηπινχ 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή 
επηθάλεηα. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 
[DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SΝ8, DN/OD 315 
mm 

ΜΜ 12.31.04. 04 865,60 ΜΜ: νθηαθφζηα εμήληα πέληε θαη έμη 
δέθαηα 

4 σιελψζεηο απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ), δηπινχ 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή 
επηθάλεηα. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 
[DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SΝ8, DN/OD 400 
mm 

ΜΜ 12.31.04. 05 2.220,45 ΜΜ: δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα είθνζη 
θαη ζαξάληα πέληε εθαηνζηά 

5 Πιαζηηθνί ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), 
νλνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 
10 atm 

ΜΜ 12.14.01. 06 463,46 ΜΜ: ηεηξαθφζηα εμήληα ηξία θαη 
ζαξάληα έμη εθαηνζηά 

6 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε 
θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Γηα θαηαζθεπέο 
απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

m3 1ΝΣ/6 70,69 m3: εβδνκήληα θαη εμήληα ελλέα 
εθαηνζηά 

7 Δηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη 
πνιππξνππιελίνπ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3  Υπηά ζπζηνιηθά εκη-ηαπ 
πνιπαηζπιελίνπ ή πνιππξνππιελίνπ, κε 
ηππνπνίεζε θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 
(DN/OD) Υπηφ ζπζηνιηθφ εκη-ηαπ PE ή ΡP, 
DN/OD 200/200/160 mm 

ΣΔΜ 1ΝΣ/7 557,00 Σεκάρην: πεληαθφζηα πελήληα επηά 

8 Υπηή γσλία PE ή ΡP, ησλ 45°, DN/OD 160 mm ΣΔΜ 1ΝΣ/8 649,00 Σεκάρην: εμαθφζηα ζαξάληα ελλέα 

9 ακάξη/κνχθα νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ 250/160 
mm. 

ΣΔΜ 1ΝΣ/9 2,00 Σεκάρην: δχν 

10 ακάξη/κνχθα νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ 315/160 
mm. 

ΣΔΜ 1ΝΣ/10 20,00 Σεκάρην: είθνζη 

 3. ΟΜΑΓΑ 3 : ΦΡΔΑΣΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΔ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΡΔΑΣΗΩΝ 

    

1 Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2 ειάρηζηεο 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D 1000mm, κε χςνο 
ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ 1,10m, κηαο εηζφδνπ 
θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315mm 

ηεκ. 9.42.08 210,00 ηεκ.: δηαθφζηα δέθα 

2 Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2 ειάρηζηεο 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D 1000mm, κε χςνο 
ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ 1,10m, κηαο εμφδνπ 
έσο D 315mm 

ηεκ. Ν9.42.08 46,00 ηεκ.: ζαξάληα έμη 

3 Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2 ειάρηζηεο 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D 1000mm, κε χςνο 
ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ 1,10m, δχν εηζφδσλ 
θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315mm 

ηεκ. 9.42.09 50,00 ηεκ.: πελήληα 

4 Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2 ειάρηζηεο 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D 1000mm, κε χςνο 
ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ 1,10m, ηξησλ 
εηζφδσλ θαη κηαο εμφδνπ έσο D 315mm 

ηεκ. 9.42.10 5,00 ηεκ.: πέληε 

5 Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2 ειάρηζηεο 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D 1000mm, κε χςνο 
ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ 1,25m, κηαο εηζφδνπ 
θαη κηαο εμφδνπ έσο D 500mm 

ηεκ. 9.42.11 45,00 ηεκ.: ζαξάληα πέληε 

6 Φξεάηην θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2 ειάρηζηεο 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D 1000mm, κε χςνο 
ζηνηρείσλ βάζεο θαη θψλνπ 1,25m, δπν εηζφδσλ 
θαη κηαο εμφδνπ έσο D 500mm 

ηεκ. 9.42.12 1,00 ηεκ.: έλα 

7 ηνηρείν δηακφξθσζεο ζαιάκνπ θξεαηίνπ θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 13598- 2 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 
1000mm, κε ηηο αληίζηνηρεο βαζκίδεο θαζφδνπ. 

ΜΜ 9.42.16 267,00 ΜΜ: δηαθφζηα εμήληα επηά 

8 Υπηνζίδεξν θαιχκκαηα θξεαηίσλ Καιχκαηα απφ 
ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductileiron) 

kg 1ΝΣ/11 19.420,80 kg: δέθα ελλέα ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα 
είθνζη θαη νθηψ δέθαηα 

9 C16/20 κηθξνθαηαζθεπψλ (θξεαηίσλ - 
νξζνγσληθψλ ηάθξσλ θιπ) 

m3 1ΝΣ/12 136,01 m3: εθαηφλ ηξηάληα έμη θαη έλα 
εθαηνζηφ 

10 ηδεξνχλ δνκηθφ πιέγκα STIV (S500s) εθηφο 
ππνγείσλ έξγσλ 

kg 1ΝΣ/13 2.892,81 kg: δχν ρηιηάδεο νθηαθφζηα 
ελελήληα δχν θαη νγδφληα έλα 
εθαηνζηά 

 4. ΟΜΑΓΑ 4: ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ     

1 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ 
πιάηνπο κέρξη θαη 3,00 m 

m3 Β-1 94,72 m3: ελελήληα ηέζζεξα θαη 
εβδνκήληα δχν εθαηνζηά 

2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-
εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 
ρψξσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο 

m3 ΟΗΚ - 20.02 114,72 m3: εθαηφλ δέθα ηέζζεξα θαη 
εβδνκήληα δχν εθαηνζηά 

3 Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ 
ή θαηεδαθίζεσλ 

m3 ΟΗΚ - 20.10 18,33 m3: δέθα νθηψ θαη ηξηάληα ηξία 
εθαηνζηά 
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4 Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ 

m3 ΟΗΚ - 20.20 27,20 m3: είθνζη επηά θαη δχν δέθαηα 

5 Δπίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο 
κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π.  Ο-150 

m3 5.05 85,38 m3: νγδφληα πέληε θαη ηξηάληα 
νθηψ εθαηνζηά 

6 Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά 
πεηάζκαηα (KRINGS) 

m2 7.06 66,00 m2: εμήληα έμη 

7 Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ m2 9.01 151,50 m2: εθαηφλ πελήληα έλα θαη πέληε 
δέθαηα 

8 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε 
θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο 
απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10 

m3 9.10.01 3,87 m3: ηξία θαη νγδφληα επηά 
εθαηνζηά 

9 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε 
θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο 
απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

m3 9.10.05 25,69 m3: είθνζη πέληε θαη εμήληα ελλέα 
εθαηνζηά 

10 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ 
ζθπξνδεκάησλ B500C θαηά ΔΛΟΣ 1421-3 

kg 9.26 3.533,91 kg: ηξείο ρηιηάδεο πεληαθφζηα 
ηξηάληα ηξία θαη ελελήληα έλα 
εθαηνζηά 11 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε 

ηζηκεληνθνλίακα 
m2 ΟΗΚ - 71.21 124,66 m2: εθαηφλ είθνζη ηέζζεξα θαη 

εμήληα έμη εθαηνζηά 

12 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, 
δηαζηάζεσλ 20x20 cm 

m2 ΟΗΚ - 
73.33.01 

9,46 m2: ελλέα θαη ζαξάληα έμη 
εθαηνζηά 

13 νβαηεπηά απφ καιαθφ κάξκαξν πάρνπο 2 cm ΜΜ ΟΗΚ - 75.11 20,00 ΜΜ: είθνζη 

14 Μφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε m2 Β-36 42,14 m2: ζαξάληα δχν θαη δέθα ηέζζεξα 
εθαηνζηά 

15 Υπηνζηδεξά θαιχκκαηα θξεαηίσλ, ρπηνζηδεξά, 
θνηλά 

kg 11.01.01 160,11 kg: εθαηφλ εμήληα θαη έληεθα 
εθαηνζηά 

16 Βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν kg 11.03 19,73 kg: δέθα ελλέα θαη εβδνκήληα ηξία 
εθαηνζηά 

17 Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή,θνπθψκαηα απφ 
αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 έσο 24 kg/m2 

m2 ΟΗΚ - 
65.01.04 

2,30 m2: δχν θαη ηξία δέθαηα 

18 Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλαληιεηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ. Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel 
ή βελδηλνθίλεηα. Ηζρχνο 2,0 έσο 5,0 ΖΡ 

h 6.01.01.0 3 230,00 h: δηαθφζηα ηξηάληα 

 5. ΟΜΑΓΑ 5 : ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ 
ΔΡΓΑ 

    

1 Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ππνβξχρην ιπκάησλ , 
νλνκαζηηθήο παξνρήο 9,10 m3/h ζε καλνκεηξηθφ 
17 κΤ. 

ΣΔΜ ΥΔΣ. 1 3,00 Σεκάρην: ηξία 

2 Σεκάρην εμάξκνζεο 10 atm Φ80 ΣΔΜ ΥΔΣ. 2 3,00 Σεκάρην: ηξία 

3 Γηθιείδα ζπξηαξσηή 10 atm Φ80 ειαζηηθήο 
έκθξαμεο 

ΣΔΜ ΥΔΣ. 3 3,00 Σεκάρην: ηξία 

4 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ιπκάησλ  10atm Φ80 ΣΔΜ ΥΔΣ. 4 3,00 Σεκάρην: ηξία 

5 Υαιπβδνζσιήλαο Φ80 ND 10atm ΜΜ ΥΔΣ. 6 9,40 ΜΜ: ελλέα θαη ηέζζεξα δέθαηα 

6 Φιάληδα ραιχβδηλε Φ80 ND10atm ΣΔΜ ΥΔΣ. 8 6,00 Σεκάρην: έμη 

7 Απιέο ζηδεξέο θαηαζθεπέο kg ΥΔΣ. 9 100,00 kg: εθαηφ 

8 Πίλαθαο ρακειήο ηάζεσο Μ1 ΣΔΜ ΥΔΣ. 10 1,00 Σεκάρην: έλα 

9 Πηλαθαο απηνκαηηζκνχ αληιηνζηαζίνπ ΣΔΜ ΥΔΣ. 11 1,00 Σεκάρην: έλα 

10 χζηεκα κεηξήζεσο ζηάζκεο ιπκάησλ ΣΔΜ ΥΔΣ. 12 1,00 Σεκάρην: έλα 

11 Καιψδην ΝΤΤ5Υ10 mm2 ΜΜ ΥΔΣ. 13 15,00 ΜΜ: δέθα πέληε 

12 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ - θίλεζεο ΣΔΜ ΥΔΣ. 14 1,00 Σεκάρην: έλα 

13 Θεκειηαθή γείσζε αληιηνζηαζίνπ ΣΔΜ ΥΔΣ. 15 1,00 Σεκάρην: έλα 

14 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 10KVA ΣΔΜ ΥΔΣ. 16 1,00 Σεκάρην: έλα 

15 Φινηεξνδηαθφπηεο ιπκάησλ ηχπνπ αριάδη ΣΔΜ ΥΔΣ. 17 2,00 Σεκάρην: δχν 

16 Σνπνζέηεζε πιηθψλ ΓΔΖ ΣΔΜ ΥΔΣ. 18 1,00 Σεκάρην: έλα 
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17 Υεηξνθίλεην παιάγθν 500 Kg γηα αλχςσζε 8κ ΣΔΜ ΥΔΣ. 19 1,00 Σεκάρην: έλα 

18 Φνξεηφο  ππξνζβεζηήξαο CO2 ησλ 5Kg ΣΔΜ ΥΔΣ. 20 2,00 Σεκάρην: δχν 

19 Σεκαρηζηήο-αιεζηήο ιπκάησλ Φιαληδσηφο Φ200 ΣΔΜ ΥΔΣ. 21 1,00 Σεκάρην: έλα 

 6. ΟΜΑΓΑ 6 : ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ     

1 Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 
εκηβξαρψδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή κε πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο 
έσο 4,00 

m3 3.10.02.0 1 2.100,15 m3: δχν ρηιηάδεο εθαηφ θαη δέθα 
πέληε εθαηνζηά 

2 Δθζθαθή νξπγκάησλ ζε έδαθνο βξαρψδεο ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ θφξησζε 

m3 3.11.02.0 1 984,57 m3: ελληαθφζηα νγδφληα ηέζζεξα 
θαη πελήληα επηά εθαηνζηά 

3 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ κε 
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο 

m3 5.04 2.225,09 m3: δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα είθνζη 
πέληε θαη ελλέα εθαηνζηά 

4 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν 
ιαηνκείνπ 

m3 5.07 806,28 m3: νθηαθφζηα έμη θαη είθνζη νθηψ 
εθαηνζηά 

5 σιελψζεηο απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ πνιππξνππιέλην (ΡΡ), δηπινχ 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή 
επηθάλεηα. Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 
[DN/ΟD]. Γίθηπα κε ζσιήλεο SΝ8, DN/OD 160 
mm 

ΜΜ 12.31.04. 01 2.667,05 ΜΜ: δχν ρηιηάδεο εμαθφζηα εμήληα 
επηά θαη πέληε εθαηνζηά 

6 Δθζθαθή - θξεδάξηζκα αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, βάζνπο έσο 8 εθ. 

m2 Γ-2.3 1.954,11 m2: ρίιηα ελληαθφζηα πελήληα 
ηέζζεξα θαη έληεθα εθαηνζηά 

7 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. m2 4.09 1.938,87 m2: ρίιηα ελληαθφζηα ηξηάληα νθηψ 
θαη νγδφληα επηά εθαηνζηά 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
 

1. - Αντικείμενο 

Σο ζργο αφορά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του ζργου, τθν καταςκευι του αποχετευτικοφ δικτφου 

και τθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων του Δ.Δ Ν. άντασ.Σο ζργο περιλαμβάνει και ιδιωτικζσ 

ςυνδζςεισ οι οποίεσ δεν αποτελοφν επιλζξιμθ δαπάνθ και καταςκευάςτθκαν με ιδίουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 

Κιλκίσ παράλλθλα με τθν καταςκευι του ζργου. 

2. – Χρηματοδότηςη 

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτικθκε από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και ιδίουσ 

πόρουσ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ.Ωσ προσ το ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόκειται για τμθματοποιθμζνο ζργο όπου θ 

Α’ Φάςθ χρθματοδοτικθκε από το Ε.Π. «Περιβάλλον- Αειφόροσ Ανάπτυξθ», ΕΠΑ 2007-2013 με Κωδ. 

Πράξθσ Α2012Ε07580090 (ΟΠ: 349403), ενϊ θ Β’ Φάςθ χρθματοδοτικθκε από το Ε.Π. 

«ΤποδομζσΜεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με κωδ. Πράξθσ 

Α2017Ε27510109 (ΟΠ: 5008024). 

3. – Μελζτη 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ανιλκε ςτα 3.750.000,00€ και δθμοπρατικθκε το ζργο τθν 

27/11/2012 με προςφερκείςα ςυνολικι τιμι εκτζλεςισ του 2.161.623,25 € (ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 

απρόβλεπτθσ δαπάνθσ, τθσ πρόβλεψθσ ανακεϊρθςθσ και του Φ.Π.Α.), δθλαδι με μζςθ ζκπτωςθ 42,36% 

επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

4. – Ανάθεςη  
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Με τθν υπϋαρικμ. 14/2013 Απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ κατακυρϊκθκε και ανατζκθκε θ εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν του ζργου ςτθν ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε. 

5. – υμφωνητικό – εγκατάςταςη 

Σθν 25/07/2013 υπογράφθκε θ ςχετικι εργολαβικι ςφμβαςθ ςυνολικισ δαπάνθσ 2.161.623,25€ και ζγινε 

θ εγκατάςταςθ τθσ αναδόχου εταιρείασ ςτο ζργο. 

6. – Προθεςμίεσ  

φμφωνα με το άρκρο 12 τθσ Διακιρυξθσ και το άρκρο 5 τθσ Ε..Τ. ο χρόνοσ περαιϊςεωσ του ζργου 

ορίςκθκε ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι μζχρι τθν 25/07/2014. 

Με τθν αρ.αποφ. 134/2013 απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ εγκρίκθκε θ 1θ Σροποποίθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με χοριγθςθ γενικισ παράταςθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ζωσ 

01/10/2014.  

Με τθν αρ. αποφ.55/07-04-2015 απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ εγκρίκθκε θ 2θ Σροποποίθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με χοριγθςθ γενικισ παράταςθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ζωσ 

01/11/2014. 

Με τθν αρ. αποφ. 7-100/03-07-2015 απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ εγκρίκθκε θ 3θ Σροποποίθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με χοριγθςθ γενικισ παράταςθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ζωσ 

05/09/2015. 

Με τθν αρ. αποφ. 2-24/09-02-2016 απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ εγκρίκθκε θ 4θ Σροποποίθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με χοριγθςθ γενικισ παράταςθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ζωσ 

31/03/2016. 

Σθν 31/03/2016 εκδόκθκε θ βεβαίωςθ περαίωςθσ των εργαςιϊν (αρ. πρωτ. 820) από τον Προϊςτάμενο 

τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ και το ζργο ολοκλθρϊκθκε εμπροκζςμωσ. 

7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακεσ- υμπληρωματική φμβαςη 

Για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςυντάχκθκαν οι κάτωκι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακεσ Εργαςιϊν : 

Α) 1οσ Α.Π.Ε. ςυνολικισ δαπάνθσ 2.658.796,61 € (ςε ιςοηφγιο ςε ςχζςθ με τθν αρχικι ςφμβαςθ) και το 1ο 

ΠΚΣΜΝΕ εγκρίκθκαν με τθν 55/7-4-2015 απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ. 

Β) 2οσ Α.Π.Ε. ςυνολικισ δαπάνθσ 2.660.374,20 € (αυξθμζνοσ κατά 1.577,59 € ςε ςχζςθ με τθν αρχικι 

ςφμβαςθ και αυξθμζνοσ κατά 1.577,59 € ςε ςχζςθ με τον 1ο ΑΠΕ λόγω τθσ μεταβολισ του ςυντελεςτι 

Φ.Π.Α. από 23% ςε 24%) εγκρίκθκε με τθν 13-153/2016 απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ. 

8. – Ποςοτική παραλαβή 

Η επιτροπι παραλαβισ, αφοφ ζλεγξε κατά το δυνατόν τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, παραλαμβάνει αυτζσ 

ςφμφωνα με τθν τελικι επιμζτρθςθ και όπωσ περιγράφονται ςτο παρόν πρωτόκολλο. 
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9. – Ποιοτική παραλαβή 

Η επιτροπι παραλαβισ, αφοφ ζλεγξε κατά το δυνατόν τθν ποιότθτα των εργαςιϊν, βρικε ότι αυτζσ 

εκτελζςτθκαν ςωςτά και ζντεχνα, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου 

και τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, διαπίςτωςε ότι το ζργο βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ και 

παραλαμβάνει τισ εργαςίεσ ςτο ςφνολό τουσ από ποιοτικισ απόψεωσ χωρίσ παρατθριςεισ. 

Σο παρόν ςυντάχκθκε ςε πζντε (5) αντίγραφα. Ζνα από αυτά παραδόκθκε ςτον ανάδοχο. 

 
 
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Γ.Δ..Α. Θηιθίο αηηείηαη απφ ην Γ.Π. ηελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ Γ.Γ. Λ. 
ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ». 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ.   
 

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει  

 

 Δγθξίλεη ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ :« ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΩΝ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Γ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ. 

 

 

 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  18-285/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-286/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Τποκαηάζηαζη αναδότοσ ηοσ έργοσ με ηίηλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ 
Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΩΝ» 

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

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

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

κε ηίηιν: «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΘΟΝΠΗΥΛ» γηα ηελ 
ππνθαηάζηαζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ΘΕΜΑ: ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ 
Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΩΝ» 
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Αμηφηηκνη θχξηνη, 
     

Όπσο γλσξίδεηε, ε επηρείξεζε «ΜΠΑΝΣΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ» θεξχρζεθε αλάδνρνο ηνπ 

έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΩΝ», πξνυπνινγηζκνχ 

59.000,00€, (κε αλαζεψξεζε ρσξίο Φ.Π.Α.). 

Καηαηέζεθε ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2184/13-07-2017 αίηεζε ππνθαηάζηαζεο  ηνπ 
αλσηέξσ αλαδφρνπ  γηα ιφγνπο (αζζέλεηαο) ηαηξηθνχο, θαζψο ππάξρεη θαη ε ζχκθσλε γλψκε απφ ηνλ 
Αλάδνρν Πάκπαιν Κσλζηαληίλν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ εμ νινθιήξνπ έσο ηελ πεξαίσζε ηνπ. 

Ήδε, κε ηελ παξνχζα αηηνχκεζα ηα παξαθάησ: 

α) Σελ πιήξε απαιιαγή ηεο επηρείξεζεο «ΜΠΑΝΣΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ»  απφ ηελ επζχλε 

ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

β)Σελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηρείξεζε «ΠΑΜΠΑΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ» 

γ) Σε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ απεπζείαο ζηνλ λέν αλάδνρν. 

 

Υο πξνο ην ζέκα ηεο ππνθαηάζηαζεο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ ν  Ξξντζηάκελνο Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. 
Θηιθίο αλέθεξε: 

 
Πχκθσλα κε ην Λ.4412/2016 άξζξν 132 ν λένο αλάδνρνο: « πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο 
νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ» αθνχ  ε αηνκηθή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ηνπ λένπ αλαδφρνπ είλαη 

εγγεγξακκέλε ζην Κ.Δ.Δ.Ξ. κε αξηζκφ κεηξψνπ 5778 ζηελ θαηεγνξία ΝΓΝΞΝΗΗΑ κε ηάμε 
ΚΔΔΞ : 2ε πιήξε ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ θαινχκελσλ εξγνιεπηηθψλ επηηεξήζεσλ ζηνλ 

ζρεηηθφ δηαγσληζκφ 23/2/2017. 
 
Δπηπιένλ ε παξαπάλσ πεξίπησζε εκπίπηεη θαη ζηελ παξάγξαθν 1γ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, πνπ 

αλαγξάθεη φηη: 

«γ) όηαν πληπούνηαι ζωρευηικά οι ακόλοςθερ πποϋποθέζειρ:  

αα) η ανάγκη ηποποποίηζηρ πποέκςτε λόγω περιζηάζεων που δεν ήηαν δυναηόν να προβλεθθούν 

από μια επιμελή αναθέηουζα αρχή,  

ββ) η ηποποποίηζη δεν μεηαβάλλει ηη ζςνολική θύζη ηηρ ζύμβαζηρ,  

γγ) οποιαδήποηε αύξηζη ηηρ ηιμήρ δεν ςπεπβαίνει ηο 50% ηηρ αξίαρ ηηρ απσικήρ ζύμβαζηρ ή ηηρ 

ζςμθυνίαρ-πλαίζιο.» 

 

 
Δπίζεο, ε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζχκθσλε κε ην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ 

Λ.4412 παξάγξαθνο 2 φπσο ξεηά αλαθέξεηαη: « Θαη' εμαίξεζε κπνξεί λα εγθξηζεί ε 
ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ επζχλε ηνπ πξνο ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, αλ 
απηφ επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ θαη ν αλάδνρνο βξίζθεηαη ζε πξνθαλή αδπλακία 

λα πεξαηψζεη ην έξγν» αθνχ ν αξρηθφο αλάδνρνο φπσο ιφγσ ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ 
πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη αδπλαηεί λα πεξαηψζεη ην έξγν θαη ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο είλαη 

ε νινθιήξσζε απηνχ κε ηελ εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζα γηα ηελ ΓΔΑ Θηιθίο έθπησζε.  
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Δπίζεο ε  επηρείξεζε «ΠΑΜΠΑΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ» εθηφο απφ ηνλ ελ ηζρχ 

εξγνιεπηηθφ πηπρίν πνπ θαηέζεζε ζηελ ππεξεζία καο ππέβαιε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
λ.1599/86 απνδνρήο ηεο ππνθαηάζηαζεο θαη αλάιεςεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ απηή. 

 
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ε ππνθαηάζηαζε αθνξά ζε φιε ηελ εξγνιαβία κε θαη φπσο θαίλεηαη 

ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε. 
 
Δπνκέλσο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππνθαηάζηαζεο έρνπλ ππνβιεζεί: 

 
1. Απνδνρή ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 164 

2. Θαζνξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο εξγνιαβίαο γηα ην νπνίν ηζρχεη ε ππνθαηάζηαζε (ην 
ζχλνιν ηνπ έξγνπ) 

3. Αλάιεςε φισλ ησλ επζπλψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 

4. Δπηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 
 

 
 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 
 Ρελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ππνθαηάζηαζεο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο «ΚΞΑΛΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΡΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝ». 
 Ρελ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ επηρείξεζε «ΞΑΚΞΑΙΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΡΝ 

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ» γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ έσο ηελ πεξαίσζε ηνπ. 
 Ρελ πιήξε απαιιαγή ηεο επηρείξεζεο «ΚΞΑΛΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ ΡΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝ»  απφ ηελ 

επζχλε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 Ρε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ απεπζείαο ζηνλ λέν αλάδνρν. 
 Αλάιεςε φισλ ησλ επζπλψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηρείξεζε «ΞΑΚΞΑΙΝΠ 

ΘΥΛ/ΛΝΠ ΡΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ» 
 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-286/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 10ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-287/31-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΚΑΣΑ ΔΛΟΣ 1429:2008 ΤΝΣΑΞΗ ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 2017. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, ηεο ζπλερηδφκελεο Ππλεδξίαζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρξίηε 31 Νθησβξίνπ 
2017 έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαηά ΔΙΝΡ 

1429:2008 ηελ ζχληαμε θαθέινπ αλαζεψξεζεο 2017, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή 
Έθζεζεπνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

1. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ΚΑΣΑ ΔΛΟΣ 1429:2008 ΤΝΣΑΞΖ 
ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 2017 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ :Όπσο είλαη γλσζηφ κε ηελ αξηζ. 51/05-04-2016, απφθαζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, εγθξίζεθε ε 
αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 
1429:2008. 

Δηδηθφηεξα ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαηέζεθε ζηελ εηαηξεία αθαξίθαο Γ. αθαξίθαο Υ. ΟΔ «NGC 
χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ θαη Πεξηβάιινληνο». 

Με ην αξηζ. Πξση. 1231/9-05-2016 (ΓΔΤΑ Κηιθίο), ε ελ ιφγσ εηαηξεία θαηέζεζε ηνλ πιήξε θάθειν ηεο 
κειέηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη βεβαηψζεθε ε θαιή εθηέιεζε ηεο 
ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1429:2008. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία, λα ππνβάιιεη πξφηαζε πξνο ηελ ΓΔΤΑΚ γηα πηζηνπνίεζε 
ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1429:2008. 

Ζ πηζηνπνίεζε έγηλε απφ ηελ  QMSCERT, ε νπνία εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε θαη αζρνιείηαη κε 
πηζηνπνηήζεηο επηρεηξήζεσλ κε θφζηνο 1.000,00 €.  

Λφγσ φηη ε εηήζηα πηζηνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο έρεη ιήμε απαηηείηαη ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ εθ λένπ 
ζχληαμε θαθέινπ γηα ηνλ εηήζην έιεγρν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ηελ Γεπηέξα 6-11-2017. 

Λφγσ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο εηδηθήο γλψζεο πνπ απαηηείηαη ππάξρεη πξαγκαηηθή αδπλακία 
γηα ηελ ζχληαμε θαθέινπ απφ ηελ ππεξεζία. Γηα ην ιφγσ απηφ πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ 
εηαηξεία πνπ ζπλέηαμε ηνλ αξρηθφ θάθειν πηζηνπνίεζεο  «NGC χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο» έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 1.000,00€. 

 Παξαθαιψ γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

3.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:Η δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 2.000,00 Δπξψ          

πιένλ Φ.Π.Α. γηα ην έηνο 2017 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

Ξαξαθαιψ γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
N.4483-2017 (ΦΔΘΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 
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Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.00.01.13 (ΛΟΙΠΔ ΜΔΛΔΣΔ 

(ΔΚΣΟ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία :«NGC Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Ξεξηβάιινληνο C», κε Έδξα : Κεξαξρίαο 56 Πέξξεο, κε ΑΦΚ: 800385745, ΓΝ : Πεξξψλ, 
έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 1.000,00€, ε νπνία ζπλέηαμε θαη ηνλ αξρηθφ θάθειν πηζηνπνίεζεο. 

 
 Σθν  πιςτοποίθςθ θ οποία ζγινε από τθν  QMSCERT, θ οποία εδρεφει ςτθν Θεςςαλονίκθ και αςχολείται με 

πιςτοποιιςεισ επιχειριςεων και κόςτοσ 1.000,00 €. 

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

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 61.00.01.13 (ΛΟΙΠΔ ΜΔΛΔΣΔ (ΔΚΣΟ 
ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-287/31-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 

ΘΔΜΑ 9ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-288/31-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Σρόπος εκηέλεζης ηης προμήθειας με ηίηλο : Προμήθεια ζηεγανών για  ηις ανηλίες ζηο 
ανηλιοζηάζιο εβαζηού. Προϋπολογιζμού 600,00 € πλέον ΦΠΑ» 

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

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, Ζιία 
Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«Ξξνκήζεηα ζηεγαλψλ γηα  ηηο αληιίεο ζην αληιηνζηάζην Πεβαζηνχ» πξνυπνινγηζκνχ 600,00 € 
πιένλ ΦΞΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
 
Σν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ πξνκήζεηα εηδηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα δπν 
κεραληθψλ ζηππηνζιεπηψλ (ζηεγαλψλ)  γηα ηελ επηζθεπή    θαη ζπληήξεζε ησλ δπν θαηαθφξπθσλ  
θπγνθεληξηθψλ  πνιπβάζκησλ αληιηψλ κάξθαο Grundfos ηχπνπ CR45-05  πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην  
αληιηνζηάζην εβαζηνχ – Αξγπξνχπνιεο. 
Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ αληαιιαθηηθψλ έγηλε κε βάζε ηηκέο ηεο αγνξάο. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  
 

Α/Α Δίδνο Δπηζθεπήο Κσδηθ. 
CPV 

Πνζ. Μνλ. 
Μεηξ. 

Σηκή 
Μνλάδνο 

Γαπαλε 

1 Πξνκήζεηα  κεραληθνχ  ζηππηνζιίπηε 
(ζηεγαλνχ) silicon-carbide, ηχπνπ cartridge, 
κάξθαο Grundfos, κε θσδηθφ 96525458.  Σν 
ζηεγαλφ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αληιία CR45-
5 AFAEHUBE, κάξθαο Grundfos. Παξαδνηέν 
ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

51100000-
3 

2 Σεκ. 300,00 600,00 

     Άζξνηζκα 600,00 

     ΦΠΑ 24% 144,00 

     χλνιν 744,00 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο   εθηηκάηαη ζηα 600,00  € πιένλ ΦΠΑ 24%. ρεηηθφ CPV 51100000-3. 

 

Ξαξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθέληνο αηηήκαηνο. 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία. 
 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γηνηθεηηθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο 
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«Προμήθεια ζηεγανών για  ηις ανηλίες ζηο ανηλιοζηάζιο εβαζηού», (επηζπλάπηεηαη 
θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  600,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΔΠΙΚΔΤΔ & 
ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΔΠΙΚΔΤΔ & 
ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-288/31-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
 
 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αναςταςιάδου Ελζνη  

Αρχιτζκτων Μηχανικόσ 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο 
 
 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 

ΤΠΟΒΟΛΖΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ: Πξνκήζεηα ζηεγαλψλ γηα  ηηο αληιίεο ζην αληιηνζηάζην εβαζηνχ. 

Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη,  φπσο καο απνζηείινπλ, ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.   
Ζ πξνζθνξά ζα βξίζθεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα θαηαηεζεί κέρξη ηελ ………………….. Ννεκβξίνπ 2017  

θαη ψξα …:… ζην πξσηφθνιιν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

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

« Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα Πξνκήζεηα ζηεγαλψλ γηα  ηηο αληιίεο ζην αληιηνζηάζην εβαζηνχ» 

Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ..:…. Όζνη επηζπκνχλ 
κπνξνχλ λα είλαη παξφληεο. 

 
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ:  

Αξκφδηνο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο είλαη ν θ. Κνξθνηίδεο Κσλζηαληίλνο. 
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23410 29330 (ηειεθσληθφ θέληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο).  
Ώξεο επηθνηλσλίαο 8:00 – 14:30 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ  : 

Λφγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο πξνκήζεηαο  , ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ 
πιηθψλ. Ζ κε αλαγξαθή ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο είλαη ιφγνο απφξξηςεο. 

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

Σηκή 
Μνλάδνο 

Γαπαλε 

1 Πξνκήζεηα  κεραληθνχ  ζηππηνζιίπηε 
(ζηεγαλνχ) silicon-carbide, ηχπνπ cartridge, 
κάξθαο Grundfos, κε θσδηθφ 96525458.  Σν 
ζηεγαλφ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αληιία CR45-5 
AFAEHUBE, κάξθαο Grundfos. Παξαδνηέν 
ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

51100000-3 2 Σεκ. 300,00 600,00 

     Άζξνηζκα 600,00 

     ΦΠΑ 
24% 

144,00 

     χλνιν 744,00 

 

Παξαηεξήζεηο: Σα ζηεγαλά ζα είλαη παξαδνηέα ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 
 
 
 Ο πληάμαο 
  

 
 
 
 
 

Κνξθνηηδεο Κσλ/λνο 
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 
 

 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α Περιγραφι Ποςότ. 
(τεμ) 

Σιμι 
μονάδοσ 

Σιμι μον. 
ολογράφωσ 

φνολο 

1 Μθχανικόσ  ςτυπιοκλίπτθσ (ςτεγανό) 
silicon-carbide, τφπου cartridge, μάρκασ 
Grundfos, με κωδικό 96525458.  Σο 
ςτεγανό είναι κατάλλθλο για τθν αντλία 
CR45-5 AFAEHUBE, μάρκασ Grundfos. 
Παραδοτζο ςτθν αποκικθ τθσ ΔΕΤΑ 
Κιλκίσ. 

2  

 

 

   ΑΘΡΟΙΜΑ :  

   ΦΠΑ 24 % :  

   ΤΝΟΛΟ :  

 

Ημερομθνία                                                       

 

 

 

Ο Προςφζρων (φραγίδα – Τπογραφι) 
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ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ : 

 

 
ΘΔΜΑ 10ο - ΑΠΟΦΑΗ 18-289/31-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Προζλήυεις αηόμφν με ηο Πρόγραμμα επιτορήγηζης επιτειρήζεφν ηης ηοπικής 
ασηοδιοίκηζης πρώηοσ και δεύηεροσ βαθμού (Γήμφν και Περιθερειών), για ηην 
απαζτόληζη 10.000 ανέργφν ηλικίας 55-67 εηών.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΝΓΔΚΑΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ηεο ζπλερηδφκελεο Ππλεδξίαζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρξίηε 31 Νθησβξίνπ 

2017 έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηηο πξνζιήςεηο αηφκσλ κε ην Ξξφγξακκα 

επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ 
θαη Ξεξηθεξεηψλ), γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Κε ηελ αξ. 15-228/4-9-2017 απφθαζε Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο εγθξίζεθε ε ππνβνιή αίηεζεο ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη 
νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηηο 
08/09/2017ιάβακε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 22/2017/000040359652 ηνπ ΝΑΔΓ  απφθαζε 

έληαμεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Α/Α Σίηλος - Περιγραθή Θέζης Διδικόηηηα 
Αριθμός 
Θέζεφν 

1 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΗ, ΞΝΚΖΣΑΛΗΘΝΗ, 
ΞΡΣΗΝΣΝΗ ΡΔΗ Ζ ΑΙΙΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 

1 

2 

ΙΝΓΗΠΡΖΠ ΡΔΗ - ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ - ΡΑΚΔΗΝ - 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΒΝΖΘΝΗ, ΞΡΣΗΝΣΝΗ Ζ 
ΑΙΙΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 

1 

3 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠΖ ΖΚ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ-
ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ- ΓΗΘΡΥΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 2 

4 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΣΔΗΟΗΠΡΔΠ ΚΖΣΑΛΥΛ 
ΠΓΘΝΙΙΖΠΖΠ ΚΔΡΑΙΙΥΛ 
(ΖΙΔΘΡΟΝΠΓΘΝΙΙΖΡΔΠ) 

1 

5 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΑΛΔΗΓΗΘΔΡΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ 
ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ 

2 

6 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΔΙ 

ΑΛΔΗΓΗΘΔΡΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ 

ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ 
4 

 ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΘΔΔΩΝ 11 
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Πθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 10.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο 
απαζρφιεζεο, γηα ηελ απαζρφιεζε καθξνρξφληα αλέξγσλ, ειηθίαο 55 έσο 67 εηψλ. Ρν 

πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο 
απηφο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ λ. 892/1990 (Α  101) θαη επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ ) ηνπ Λ. 3852/2010, 
πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθήδξαζηεξηφηεηα.  

Ναξηζκφο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο πνπ εγθξίζεθε θαηά εηδηθφηεηεο είλαη 
νη εμήο : 

Α/Α Ονομαηεπώνσμο Διδικόηηηα Προϋπηρεζία Μιζθός ή 
Ημερομίζθιο 

1 Θπξηαθίδεο Γεψξγηνο πνκεραληθφο ΡΔΗ 9-12  έηε 761,90 

2 Ξαπαδφπνπινο 
Δπάγγεινο 

Ζιεθηξνιφγνο 0-3 έηε 586,08 

3 Σαηδεησάλλνπ Ζιίαο Ζιεθηξνιφγνο 9-12  έηε 761,90 

4 Κσυζίδεο Ληθφιανο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

6-9 έηε 28,80 

5 Ληακνηζίδεο Ληθφιανο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

3-6 έηε 27,49 

6 ΙάξηνοΚηραιάθεο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

18 έηε 34,03 

7 Αικαζίδεο Γεψξγηνο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

6-9 έηε 28,80 

8 Αβιαζηηκίδεο Βιαδίκεξνο Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο 3-6 έηε 27,49 

Νη αλσηέξσ ζέζεηο εγθξίζεθαλ βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΝΔ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
(ΦΔΘ1615/Β/2017) 

Νη παξαπάλσ ζα θαιχςνπλ ηηο εμήο θελέο ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο: 

 

 

 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ 
ΓΙΑΡΘΡΩΗ 

 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ

 
ΘΔΔΩΝ 

 

ΚΔΝΔ 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ 
ΑΠΟ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΟΤ ΟΑΔΓ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ΞΔ 1   

Ρκήκα Γξακκαηείαο- 
Δπηθνηλσλίαο Νξγάλσλ 

Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο 
Ππζηεκάησλ Ξνηφηεηαο 

Γηνηθεηηθψλ ΞΔ 

 Ξιεξνθνξηθήο ΞΔ 

Δπηθνηλσλίαο θαη  

Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ΡΔ 

Γηνηθεηηθφο ΓΔ 

1 
1 
 
1 
1 

 
 
 
 
 
 

 

Γξαθείν Λνκηθνχ 

Ππκβνχινπ 

Λνκηθφο ΞΔ 1 1  

Γξαθείν Ρερληθνχ 
Αζθαιείαο 

Κεραληθφο ΞΔ 1 1  



 

 

71 

 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ KAI 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

    

Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ 

θαη 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 1 1  

Νηθνλνκηθφ Ρκήκα     

Ξξντζηάκελνο 

Νηθνλνκηθνχ 

Ρκήκαηνο 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 1 1  

Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ - 

Ρακείνπ 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 

Βνεζφο Ινγηζηή ΡΔ Ρακίεο  
ΓΔ 

1 

1 

2 

  

Γξαθείν Γηαρείξηζεο 

Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο 

Γηνηθεηηθφο ΡΔ Γηνηθεηηθφο 

ΓΔ  

Ρερλίηεο δξαπιηθνί- 

δξνλνκείο ΓΔ  

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ Δ 

1 

1 

8 

 

4 

1 

1 

8 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Γξαθείν Απνζήθεο, 

Ξξνκεζεηψλ θαη 
Ξαξαθνινχζεζεο 
Ππκβάζεσλ Έξγσλ 

Γηνηθεηηθνί ΡΔ δξαπιηθφο 

ΓΔ Απνζεθάξηνο ΓΔ 

2 

1 

1 

 

 

 

 

4 

 

Γηνηθεηηθφ Ρκήκα     

Ξξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ 

Ρκήκαηνο 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 1 1  

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο 

Θαηαλαισηψλ 

Γηνηθεηηθφο ΡΔ Γηνηθεηηθνί 

ΓΔ 

1 

2 

 

3 

 

Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ, 
Κηζζνδνζίαο & 

Δθπαίδεπζεο Ξξνζσπηθνχ 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ  

Γηνηθεηηθφο ΡΔ  

Γηνηθεηηθνί ΓΔ 

1 

1 

2 

 

 

 

4 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ     

Γηεπζπληήο Ρερληθήο 

πεξεζίαο 

Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ΞΔ 1   

Ρκήκα Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ 

    

Ξξντζηάκελνο Δ.Δ.Ι. Σεκηθφο Κεραληθφο ΞΔ 1   
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Γξαθείν Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Κεραλνιφγνο ΞΔ 

Ζιεθηξνηερλίηεο ΓΔ 
Ππληεξεηέο 

Ζιεθηξνκεραληθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ ΓΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 
Θαζεθφλησλ Δ 

1 

2 

2 

 

 

5 

1 

2 

2 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

2 

Γξαθείν Ξνηνηηθνχ 

Διέγρνπ δάησλ θαη 
Ιπκάησλ (Σεκείν- 

Δξγαζηήξην-
Απνιπκάλζεηο) 

Σεκηθφο ΞΔ  

Βνεζνί Σεκηθνί ΓΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 
Θαζεθφλησλ Δ 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

 

 

Ρκήκα Ζ/Κ θαη 

Απηνκαηηζκψλ 

    

Ξξντζηάκελνο Ζ/Κ θαη 

Απηνκαηηζκψλ 

Ζιεθηξνιφγνο ή 

Κεραλνιφγνο ΞΔ 

1 1  

Γξαθείν Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Ζ/Κ 
Δμνπιηζκνχ, Νρεκάησλ, 
Απηνκαηηζκψλ, SCADA θαη 

Γηθηχσλ 

Ζιεθηξνιφγνο ΞΔ  

Ξιεξνθνξηθήο ΞΔ  

Ζιεθηξνιφγνη ΓΔ 

Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο ΓΔ 

Ρερλίηεο Νρεκάησλ ΓΔ 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

 

 

 

 

1 

Ρκήκα Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο 

    

Ξξντζηάκελνο Ύδξεπζεο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ΞΔ 1   

Γξαθείν Ιεηηνπξγίαο θαη 
Ππληήξεζεο Γηθηχνπ 

Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο 

Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

ΞΔ 

Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ή 

Γνκηθψλ Έξγσλ ΡΔ 

Κεραληθφο ΡΔ 

Ρερλίηεο δξαπιηθνί ΓΔ 

Σεηξηζηέο Γνκηθψλ 
Κεραλεκάησλ ΓΔ 

Νηθνδφκνη Δ 

Νδεγνί Δ Σεηξηζηήο 

Απνθξαθηηθνχ- Δπνπηηθνχ 
Δ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ Δ 

1 

1 

 

1 

6 

5 

 

2 

4 

1 

 

7 

0 

0 

 

1 

4 

2 

4 

1 

 

 

7 

 

 

 

1 
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Ρκήκα Τεθηνπνίεζεο, 

Α.Ξ.Δ., Πηαηηζηηθψλ 

Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο θαη 

Δξεπλψλ 

    

Ξξντζηάκελνο 

Τεθηνπνίεζεο, Α.Ξ.Δ., 
Πηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, 

Άξδεπζεο θαη Δξεπλψλ 

Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

ΞΔ 

1 1  

Γξαθείν Τεθηνπνίεζεο, 

Α.Ξ.Δ., Πηαηηζηηθψλ 
Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο θαη 

Δξεπλψλ 

Κεραληθφο 

ΞεξηβάιινληνοΞΔ 

Γεσιφγνο ΞΔ 

Κεραλνιφγνο ΞΔ 
Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

ΡΔ 

Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

ήΓνκηθψλ Έξγσλ ΡΔ 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ΤΝΟΛΟ  102 79 8 

 

Α/Α Ονομαηεπώνσμο Διδικόηηηα Κενή θέζη ποσ 

καλύπηει 

Διδικόηηηα 

θέζης 
1 Θπξηαθίδεο Γεψξγηνο πνκεραληθφο ΡΔΗ Γξαθείν 

Ιεηηνπξγίαο θαη 
Ππληήξεζεο 

Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο 

Ξνιηηηθφο 

Κεραληθφο ή 

Γνκηθψλ 
Έξγσλ ΡΔ 

Κεραληθφο ΡΔ 

2 Ξαπαδφπνπινο 
Δπάγγεινο 

Ζιεθηξνιφγνο Γξαθείν 

Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Ζιεθηξνηερλίηε
ο ΓΔ 

3 Σαηδεησάλλνπ Ζιίαο Ζιεθηξνιφγνο Γξαθείν 
Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Ζιεθηξνηερλίηε
ο ΓΔ 

4 Κσυζίδεο Ληθφιανο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

Γξαθείν 
Γηαρείξηζεο 

Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο 

Δξγάηεο 
Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 
Δ 

5 Ληακνηζίδεο Ληθφιανο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

Γξαθείν 
Γηαρείξηζεο 

Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο 

Δξγάηεο 
Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 
Δ 

6 ΙάξηνοΚηραιάθεο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

Γξαθείν 
Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Δξγάηεο 
Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 

Δ 

7 Αικαζίδεο Γεψξγηνο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο Γξαθείν Δξγάηεο 
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νηθνδνκψλ Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 
Δ 

8 Αβιαζηηκίδεο Βιαδίκεξνο Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο Γξαθείν 
Ιεηηνπξγίαο θαη 
Ππληήξεζεο Ζ/Κ 

Δμνπιηζκνχ, 
Νρεκάησλ, 

Απηνκαηηζκψλ, 
SCADA θαη 
Γηθηχσλ 

Ζιεθηξνζπγθν
ιιεηήο ΓΔ 

 

Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

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. 

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

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθφνα 

 Ρελ πξφζιεςε 8 αηφκσλ κε ην Ξξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ), γηα ηελ 

απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

 Ρν θφζηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα δχν έηε  (είθνζη ηέζζεξηο κήλεο) ζην αλσηέξσ αηηνχκελν 

πξφγξακκα πξνβιέπεηαη ζε πνζφ χςνπο 295.000,00 € (δηαθφζηεο ελελήληα πέληε ρηιηάδεο 
επξψ)  

 

 Γηα ην έηνο 2017 ην θφζηνο πξνυπνινγίδεηαη ζην χςνο ησλ 36.875,00 € θαη ζα θαιπθζεί 
απφ ηηο παξαθάησ δεζκεπκέλεο πηζηψζεηο: 

 

1. 950.000,00 € ζε βάξνο ηνπΘ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕ ΕΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ)  

2. 60.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 60.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 
3. 285.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 60.03 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΔΚΚΗΠΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 
4. 25.000,00 € ζε βάξνο ηνπ  Θ.Α. 60.04 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 
 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ εηήζηα κηζζνδνζία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Ρν ππφινηπν πνζφ ησλ 258.125,00 € ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ησλ ίδησλ 
Θ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2018 θαη 2019 κε πνζά 147,500,00 € θαη 110,625,00 

€ αληίζηνηρα. 
 

 Ρν πνζφ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο : 

1. Ξνζφ επηρνξήγεζεο: 
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Υο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην 50% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ  θφζηνπο κε 

αλψηαην φξην ηα 600 επξψ κεληαίσο. 

 

2. Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 

Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζηνπο δψδεθα (12) κήλεο κε δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο γηα άιινπο δψδεθα (12) κήλεο, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη ε 

ΓΔΑ Θηιθίο εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 12κελνπ 
απαζρφιεζεο. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Θ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕ ΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ), Θ.Α. 60.01 (ΑΜΟΙΒΕ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ), 60.03 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΔΚΚΗΠΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) θαη 60.04 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ 
ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 θαη ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2018 θαη 2019. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:18-289/31-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 
 

 
 

 
26 Νθησβξίνπ 2017 


