
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

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

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  18/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 26/10/2017 Ημέρα: Πέκπηε  Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 20/10/2017 

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

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

4) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
5) ηδεξόπνπινο Παλαγηώηεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο  

ΑΠΟΝΣΔ 

6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

7) νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

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

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Πξντζηάκελν Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. 
Ισάλλε Παξαγηό, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ  αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΙΩΝ» γηα ηελ 
ππνθαηάζηαζε πνπ έρεη σο εμήο : 

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

Όπωο γλωξίδεηε, ε επηρείξεζε «ΜΠΑΝΣΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ» θεξύρζεθε αλάδνρνο ηνπ 

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

59.000,00€, (κε αλαζεώξεζε ρωξίο Φ.Π.Α.). 

Καηαηέθηκε ζηην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίρ η με απιθμό ππωηοκόλλος 2184/13-07-2017 αίτηση υποκατάστασης  

ηος ανωηέπω αναδόσος  για λόγοςρ (αζθένειαρ) ιαηπικούρ, καθώρ ςπάπσει και η ζύμθωνη γνώμη από ηον 

Ανάδοσο Πάμπαλο Κωνζηανηίνο για ηην διεκπεπαίωζη ηων ςπολοίπων επγαζιών για ηην καηαζκεςή ηος 

έπγος εξ ολοκλήπος έωρ ηην πεπαίωζη ηος. 
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Ήδε, κε ηελ παξνύζα αηηνύκεζα ηα παξαθάηω: 

α) Τελ πιήξε απαιιαγή ηεο επηρείξεζεο «ΜΠΑΝΣΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ»  από ηελ επζύλε 

ηεο δηεθπεξαίωζεο ηωλ ππνινίπωλ εξγαζηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

β)Τελ νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ από ηελ επηρείξεζε «ΠΑΜΠΑΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ» 

γ) Τε δηελέξγεηα ηωλ πιεξωκώλ απεπζείαο ζηνλ λέν αλάδνρν. 

 

Ωο πξνο ην ζέκα ηεο ππνθαηάζηαζεο ηνπ αξρηθνύ αλαδόρνπ ν  Πξντζηάκελνο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο αλέθεξε: 

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

επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππό ηνλ όξν όηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο 
νπζηώδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζύκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπό ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ» αθνύ  ε αηνκηθή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ηνπ λένπ αλαδόρνπ είλαη 

εγγεγξακκέλε ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό κεηξώνπ 5778 ζηελ θαηεγνξία ΟΓΟΠΟΙΙΑ κε ηάμε 
ΜΔΔΠ : 2ε πιήξε ηα ηππηθά πξνζόληα ησλ θαινύκελσλ εξγνιεπηηθώλ επηηεξήζεσλ ζηνλ 

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

αλαγξάθεη όηη: 

«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 αλαδόρνπ είλαη ζύκθσλε κε ην πλεύκα ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ 

Ν.4412 παξάγξαθνο 2 όπσο ξεηά αλαθέξεηαη: « Καη' εμαίξεζε κπνξεί λα εγθξηζεί ε 
ππνθαηάζηαζε κε απαιιαγή ηνπ αλαδόρνπ από ηελ επζύλε ηνπ πξνο ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ, αλ 
απηό επηβάιιεηαη από ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ θαη ν αλάδνρνο βξίζθεηαη ζε πξνθαλή αδπλακία 

λα πεξαηώζεη ην έξγν» αθνύ ν αξρηθόο αλάδνρνο όπσο ιόγσ ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ 
πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη αδπλαηεί λα πεξαηώζεη ην έξγν θαη ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο είλαη 

ε νινθιήξσζε απηνύ κε ηελ εμαηξεηηθά ζπκθέξνπζα γηα ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο έθπησζε.  
 

Δπίζεο ε  επηρείξεζε «ΠΑΜΠΑΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ» εθηόο από ηνλ ελ ηζρύ 
εξγνιεπηηθό πηπρίν πνπ θαηέζεζε ζηελ ππεξεζία καο ππέβαιε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

λ.1599/86 απνδνρήο ηεο ππνθαηάζηαζεο θαη αλάιεςεο όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 
απνξξένπλ από απηή. 
 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ε ππνθαηάζηαζε αθνξά ζε όιε ηελ εξγνιαβία κε θαη όπσο θαίλεηαη 
ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε. 

 
Δπνκέλσο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππνθαηάζηαζεο έρνπλ ππνβιεζεί: 
 

1. Απνδνρή ηνπ πεξηερόκελνπ ηεο αίηεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 164 
2. Καζνξηζκόο ηνπ ηκήκαηνο ηεο εξγνιαβίαο γηα ην νπνίν ηζρύεη ε ππνθαηάζηαζε (ην 

ζύλνιν ηνπ έξγνπ) 
3. Αλάιεςε όισλ ησλ επζπλώλ γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ 
4. Δπηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΔΑ: 6ΒΑΒΟΛΚ8-ΜΩ1



 
 

 
 

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

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

 Σελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ππνθαηάζηαζεο ηεο αλαδόρνπ επεηρέηξεζεο «ΜΠΑΝΣΗ ΜΙΥΑΗΛ 
ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ». 

 Σελ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ από ηελ επηρείξεζε «ΠΑΜΠΑΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ» γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ έσο ηελ πεξαίσζε ηνπ. 
 Σελ πιήξε απαιιαγή ηεο επηρείξεζεο «ΜΠΑΝΣΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ»  από ηελ 

επζύλε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνινίπσλ εξγαζηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
 Σε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκώλ απεπζείαο ζηνλ λέν αλάδνρν. 

 

Αλάιεςε όισλ ησλ επζπλώλ γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ από ηελ επηρείξεζε «ΠΑΜΠΑΛΟ 
ΚΩΝ/ΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ» 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 18-286/26-10-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

 
 

Αναζηαζιάδου Δλένη  
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