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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  22/2017 

Σηρ με απιθμό 22/2017 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 19 Γεκεμβπίος 2017 

και ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Σπίηη, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ   5743/18-12-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

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

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

παξφληα έξι (6) 
 

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

4) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 

5) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 
 
ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-348/19-12-2017. 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ και Σεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ με διαδικαζία απ’ 
εςθείαρ ανάθεζηρ για ηην ςπηπεζία «ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΓΙΑ ΣΟ 
ΔΣΟ 2018». 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή  ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Μειέηε, ηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη δήηεζε ηε 

απφθαζε ηνπ Γ γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο θαη ηελ έγθξηζε δαπάλεο. 

Πξφηεηλε λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε επεηδή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κε βάζε ηα άπθπα 326 και 
328 ηος Νόμος 4412/2016. 
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Σέινο, ν ΓΓ επηζήκαλε φηη νη ηζρχνπζεο αζθάιεηεο ιήγνπλ ζηηο 31/12/2017 θαη πξέπεη ε 
δηαδηθαζία λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή. 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ είλαη : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

18/12/2017 ΑΠ 5740 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ. 
ΑΓΑΜ.17REQ002449925.pdf 

18/12/2017 ΔΑΓ 241.ΑΓΑ_ΧΦΒΟΛΚ8-ΟΛΣ.pdf 

Η ηερληθή έθζεζε πνπ πεξηγξάθεη ην αίηεκα παξαηίζεηαη απηνχζηα παξαθάησ: 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

ΘΕΜΑ: ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2018 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα ησλ νρεκάησλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ιήγνπλ ηελ 1-1-2018 θαη απαηηείηαη ε έθδνζε 

θαηλνύξγησλ αζθαιηζηεξίσλ.  Ζ ΓΔΤΑΚ δηαζέηεη ζπλνιηθά 26 νρήκαηα. Κάπνηα από απηά βξίζθνληαη  εθηόο 

ιεηηνπξγίαο, είηε ιόγσ κεραληθήο βιάβεο είηε ιόγσ κε ρξήζεο από ην ηερληθό πξνζσπηθό,   νπόηε απηά 

πνπ ζα αζθαιηζηνύλ γηα ην έηνο 2018 είλαη 18 νρήκαηα. 

 

Σα νρήκαηα  πνπ απαηηείηαη λα αζθαιηζηνύλ γηα ην έηνο 2018 είλαη : 

1. Σζςςερα  (4) μθχανιματα ζργων, 

2. Ζντεκα (11) επαγγελματικά οχιματα τφπου φορτθγάκια κλειςτά και ανοικτά,  

3. Δφο (2) φορτθγά διαξονικά με ανατροπι  και γερανό. 

4. Ζνα φορτθγό τριαξονικό με ανατροπι 

 

Οη αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ηα νρήκαηα ηεο νκάδαο 1 είλαη αζηηθή επζύλε ζσκαηηθώλ βιαβώλ, αζηηθή 

επζύλε πιηθώλ δεκηώλ, αζηηθή επζύλε ζσκαηηθώλ βιαβώλ σο κεράλεκα θαη αζηηθή επζύλε πιηθώλ δεκηώλ 

σο κεράλεκα. 

Οη αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ηα νρήκαηα ηεο νκάδαο 2 είλαη αζηηθή επζύλε ζσκαηηθώλ βιαβώλ, αζηηθή 

επζύλε πιηθώλ δεκηώλ, πιηθέο δεκίεο από αλαζθάιηζην θαη ζξαύζε θξπζηάιισλ. 

Οη αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ηα νρήκαηα ηεο νκάδαο 3 είλαη αζηηθή επζύλε ζσκαηηθώλ βιαβώλ, αζηηθή 

επζύλε πιηθώλ δεκηώλ, ζξαύζε θξπζηάιισλ, αζηηθή επζύλε από κεηαθεξόκελν θνξηίν, αζηηθή επζύλε 

ζσκαηηθώλ βιαβώλ σο κεράλεκα θαη αζηηθή επζύλε πιηθώλ δεκηώλ σο κεράλεκα. 

Οη αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ην όρεκα ηεο νκάδαο 4 είλαη αζηηθή επζύλε ζσκαηηθώλ βιαβώλ, αζηηθή 

επζύλε πιηθώλ δεκηώλ, ζξαύζε θξπζηάιισλ θαη  αζηηθή επζύλε από κεηαθεξόκελν θνξηίν. 

 

Σν θόζηνο εηήζηαο  αζθάιηζεο όισλ ησλ παξαπάλσ νρεκάησλ κε βάζε νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

παιαηνηέξσλ εηώλ,  ανέρτεηαι ζηο ποζό ηων 4.730,00 € 

2. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 ρεηηθό CPV: 66510000-8 (Τπεξεζίεο αζθάιηζεο). 
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Παξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζαο ππεξεζίαο. 

 
 

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

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ηιία. 
 

 Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο (Σερληθή Έθζεζε – νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ηεο ππεξεζίαο κε 
ηίηιν: «ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2018», πνπ ζπληάρζεθε 

απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.(Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Σελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 326 θαη 328 ηνπ Νφκνπ 4412/2016. (Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  πνπ 

ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  4.730,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.05 (ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ & 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

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

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 62.05 (ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 

&ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 22-348/19-12-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Μησανικόρ 
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Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ «ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΗ ΔΕΤΑ 
ΚΙΛΚΙ 2018» 

 

αο αλαθνηλώλνπκε όηη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα δηελεξγήζεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο  ηελ ππεξεζία κε 
ηίηιν: «Αζθάλιζη οτημάηων και μητανημάηων ΔΕΤΑ Κιλκίς ΕΣΟΤ 2018» 

Ζ ππεξεζία αθνξά ηελ αζθάιηζε επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ   ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα έλα 
νιόθιεξν έηνο, (από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη γηα έλα νιόθιεξν ρξόλν). 

Καλούνηαι οι ενδιαθερόμενοι ποσ ηο ανηικείμενο εργαζιών ηοσς είναι ζσναθές με ηην παραπάνω σπηρεζία  
να σποβάλοσν προζθορές ενηός πένηε  ημερολογιακών ημερών από ηην ανάρηηζη ηης παρούζας δηλαδή 
έως ηην  …………… 2017  και ώρα 13:00 
Η επιλογή ηοσ αναδότοσ θα γίνει με κριηήριο ηην ταμηλόηερη ζσνολική προζθορά.  
Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη ην θάθειν  δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο   θαη ηνλ θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
Ο θάκελος δικαιολογηηικών ζσμμεηοτής θα περιέτει: 

1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηνπο. 

2. απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ ε ηζρύο ηνπ δελ ζα έρεη ιήμεη έσο ηελ  εκεξνκελία θαηάζεζεο 

πξνζθνξάο 

3.  απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, πνπ ε ηζρύο ηνπ δελ ζα έρεη ιήμεη έσο ηελ  εκεξνκελία θαηάζεζεο 

πξνζθνξάο. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη αζθαιηζηηθόο πξάθηνξαο, ζα ππνβάιεη Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986 ζηελ ν νπνία  ζα δειώλεη όηη ζηελ πεξίπησζε πηώρεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ 

εθπξνζσπεί , ζα αλαιάβεη κε δηθή ηνπ δαπάλε,  ηελ αζθάιηζε όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζε άιιε 

εηαηξεία ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή ρξέσζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

Ο θάκελος οικονομικής προζθοράς θα είναι ζθραγιζμένος και  θα περιέτει : 

1. Σν έληππν ηεο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ην νπνίν  ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα βξίζθνληαη ζε εληαίν 
ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν « Πξνζθνξά γηα αζθάιηζε νρεκάησλ ΓΔΤΑΚ έηνπο 2018»,  θαη ηελ 
ζθξαγίδα ηνπ  δηαγσληδόκελνπ. 

Ζ απνζηνιή ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

 Καηάζεζε  πξνζθνξάο  ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο – Ξεξόβξπζεο ( Ο θάθεινο πξνζθνξάο 

ζα θαηαηεζεί ζην πξσηόθνιιν). 

Ζ θαηάζεζε  ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο  κπνξεί λα γίλεη είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξώλ 
(courier). Σν άλνηγκα ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα (δειαδή ηελ εκέξα ιήμεο 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ)  θαη ώξα 13:15. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη ζην άλνηγκα ησλ 
θαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

Προϋπολογιζμός - Υρημαηοδόηηζη 

1. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ για όλα τα οχιματα του πίνακα οχθμάτων τθσ ΔΕΤΑΚ,   

ανζρχεται  ςτο ποςό των  4730,00 €, και κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 
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2. Η παραπάνω δαπάνθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό τουσ ζτουσ 2017 με κωδικό 

62.05(ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ). 

3. Δεκτζσ γίνονται προςφορζσ που καλφπτουν τθν αςφάλιςθ όλων των οχθμάτων του παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας Οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΣΤΠΟ ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΔΕΙΑ  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΜΟΙ 
ΙΠΠΟΙ 

  ΟΥΗΜΑΣΑ ΟΜΑΔΑ Α  (ΜΗΥΝΗΜΑΣΑ ΕΡΓΟΤ)    
  

1 JCB 4CX  ME 60998 
ΦΟΡΣΧΣΖ 
ΔΚΚΑΦΔΑ 

10/5/2001 ( Πξαγκαηηθή) 69 

2 JCB 4CX ME 40592 
ΦΟΡΣΧΣΖ 
ΔΚΚΑΦΔΑ 

14/1/1999  (Πξαγκαηηθή) 91 

3 JCB 1CX ME 40591 
ΦΟΡΣΧΣΖ 
ΔΚΚΑΦΔΑ 

14/1/1999  (Πξαγκαηηθή) 41 

4 MERCEDES ME 80671 
ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟ 

ΣΡΗΑΞΟΝΗΚΟ 

26/10/2004 (Πξαγκαηηθή) 408 

 
ΟΦΗΜΑΤΑ ΟΜΑΓΑΣ Β 

(ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΤΙΚΑ ΟΦΗΜΑΤΑ) 
  

  

5 FIAT SCUDO KIB 9104 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΚΛΔΗΣΟ 

2/2/2001 13 

6 FIAT SCUDO KIE7427 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΚΛΔΗΣΟ 

11/1/2005 13 

7 FIAT DOBLO KIE 3597 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΚΛΔΗΣΟ 

13/5/2003 13 

8 FIAT DOBLO  KIE 3596 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΚΛΔΗΣΟ 

13/5/2003 13 

9 TOYOTA 4X2 KHY 5930 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟ 

14/6/2000 17 

10 TOYOTA 4X4 KHY 5949 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟ 

8/5/2000 17 

11 TOYOTA 4X2 KIE 4896 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟ 

26/9/2003 17 

12 IVECO  NHZ 5154 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟ 

4/2/2006 20 

13 MITSUBISHI 4X4 KIZ 7347 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟ 

12/6/2009 17 

14 TOYOTA HILUX KIH 2627 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟ 

15/7/2014 17 

15 TOYOTA HILUX ΚΗΖ 4960 
ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

ΑΝΟΗΚΣΟ 

24/3/2017 17 

 
ΟΥΗΜΑΣΑ ΟΜΑΔΑ Γ (ΦΟΡΣΗΓΑ 

ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 
ΑΤΣΟΦΟΡΣΏΕΧ) 

  
  

16 MERCEDES KIZ 9061 

ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΓΗΑΞΟΝΗΚΟ ΜΔ 
ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΚΑΗ 

ΓΔΡΑΝΟ 

20/10/2010 72 

17 MERCEDES KIE 1926 

ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΓΗΑΞΟΝΗΚΟ ΜΔ 
ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΚΑΗ 

ΓΔΡΑΝΟ 

29/1/2002 36 

 
ΟΥΗΜΑ ΟΜΑΔΑ Δ (ΦΟΡΣΗΓΟ  ΣΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ ) 
  

  

18 MERCEDES ΚΗΕ2864 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

ΣΡΗΑΞΟΝΗΚΟ ΜΔ 
ΑΝΑΣΡΟΠΖ  

23/1/2007 88 

 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΧΝ ΚΑΛΤΦΕΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 
Οη ειάρηζηεο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ηα  νρήκαηα ηεο νκάδαο Α (Μεραλήκαηα Έξγνπ)  είλαη: 
1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ .Β. ΑΝΑ ΘΤΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 
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2. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Τ.Ε. ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 
3. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΧΜΑΣΗΚΧΝ ΒΛΑΒΧΝ Χ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
4. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΛΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Χ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

 

Οη ειάρηζηεο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ηα  νρήκαηα ηεο νκάδαο Β (Δπαγγεικαηηθά νρήκαηα) είλαη: 
1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ .Β. ΑΝΑ ΘΤΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 
2. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Τ.Ε. ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 
3. ΤΛΗΚΔ ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΑΝΑΦΑΛΗΣΟ 
4. ΘΡΑΤΖ ΚΡΤΣΑΛΛΧΝ 
 

Οη ειάρηζηεο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ηα  νρήκαηα ηεο νκάδαο Γ (Φνξηεγά αλαηξεπόκελα κε 
γεξαλό απηνθνξηώζεσο) είλαη: 
1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ .Β. ΑΝΑ ΘΤΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 
2. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Τ.Ε. ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 
3. ΘΡΑΤΖ ΚΡΤΣΑΛΛΧΝ 
4. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΦΟΡΣΗΟ 
5. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΧΜΑΣΗΚΧΝ ΒΛΑΒΧΝ Χ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
6. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΛΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Χ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

 
Οη ειάρηζηεο αζθαιηζηηθέο θαιύςεηο γηα ηνόρεκα ηεο νκάδαο Γ (Φνξηεγό ηξηαμνληθό 
αλαηξεπόκελν)  είλαη: 
1. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ .Β. ΑΝΑ ΘΤΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 
2. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Τ.Ε. ΑΝΑ ΑΣΤΥΖΜΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.000.000 
3. ΘΡΑΤΖ ΚΡΤΣΑΛΛΧΝ 
4. ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΦΟΡΣΗΟ 

 

 
 
ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-349/19-12-2017 
 
Σοποθέηηζη πποζυπικού ΓΔΤΑ Κιλκίρ ζε θέζειρ ηος νέος ΟΔΤ (άπθπο 71 ΟΔΤ ΓΔΤΑ 
Κιλκίρ – (ΦΔΚ Β’ 1615/10-5-2017). Απόθαζη 22-349/19-12-2017. 
 
 

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεοέθηαθηεοεκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ ίδηα, ε νπνία έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 71 ηνπ ΟΔΤ. 

Απφ κέιε ηνπ Γ επηζεκάλζεθε ε ππεξεζηαθή παξάιεςε λα γίλεη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη 
ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΟΔΤ πνπ έγηλε ηελ 10-5-2017 έσο ζήκεξα 
πνπ εηζάγεηαη ην ζέκα. 

Σνλίζηεθε επίζεο, παξφιν πνπ δελ ηίζεηαη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ απφ ηνλ ηζρχνληα ΟΔΤ, πξέπεη λα γίλεη άκεζα, επεηδή φπσο επηζήκαλαλ νη 
πξντζηάκελνη ηεο ΣΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  

ηεξνχκαζηε ηεο δπλαηφηεηαο θαηάζεζεο πξνηάζεσλ γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα, αθνχ γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ηεο επηρείξεζεο, αμηνινγείηαη ε θάιπςε 
ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ηεο Σερληθήο θαη ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 
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Σν Γ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ιακβάλνληαο 
ππφςε ην άξζξν 37 θαη 71 ηνπ ηζρχνληνο ΟΔΤ, απνθάζηζε λα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

 Να απνθαζίζεη γηα ηελ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή πνπ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ  
 Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο λα θάλεη ζην ακέζσο επφκελν Γ εηζήγεζε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

δχν δηεπζπληψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ηζρχνληα ΟΔΤ. 

 
ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πξνβιέπεηαη κία(1) ζέζε 

Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ζην άξζξν7 θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν Γεληθφο 
Γηεπζπληήο ηεο Δπηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.50/2001 (ΦΔΚ 39Α'), φπσο 
θάζε θνξά ηζρχεη. Οκνίσο θαη ηα εηδηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη πξφζζεηα πξνζφληα. 

 
χκθσλα  κε ηα αλσηέξσ επαλαηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 71 ηνπ ΟΔΤ 

Γεληθφο  Γηεπζπληήο ηεο Δπηρείξεζεο ν Αβξακίδεο Ηιίαο, ν νπνίνο ππεξεηεί ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο 
κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη δηαζέηεη ηα παξαπάλσ ηππηθά 
πξνζφληα σο Γεληθνχ Γηεπζπληή. 

 
Δπίζεο ζε φηη αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 

ην άξζξν 8 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεη ηα παξαθάησ:  

 
 
 

Άρθρο 8ο : Αρμοδιόηηηες Γενικού Διεσθσνηή 
 

Οη αξκνδηόηεηεο ηα θαζήθνληα θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη όπσο πξνβιέπνπλ 
θάζε θνξά νη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο λόκσλ θαη νη θαλνληζκνί ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 
Δηδηθόηεξα ν Γεληθόο Γηεπζπληήο πξνΐζηαηαη όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο επηρείξεζεο, εμαζθαιίδεη ηελ 
νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη θξνληίδεη:   

 Για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίο ςυςτικθκε θ επιχείρθςθ. 

 Για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ καταςκευισ, επζκταςθσ και ςυντιρθςθσ των δικτφων φδρευςθσ, 
αποχζτευςθσ και των ςυναφϊν μ' αυτά εγκαταςτάςεων. 

 Για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ επενδφςεων για το επόμενο οικονομικό ζτοσ, κακϊσ και τα 
επόμενα τζςςερα (4) οικονομικά ζτθ, υποδεικνφοντασ τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Σο πρόγραμμα επενδφςεων 
καταρτίηεται με τθ βοικεια των αρμοδίων τεχνικϊν και οικονομικϊν υπθρεςιϊν. 

 Σα αναγραφόμενα ςτισ δφο προθγοφμενεσ παραγράφουσ προγράμματα πρζπει να υποβάλλονται προσ ζγκριςθ, 
από το Διοικθτικό υμβοφλιο, δφο τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ περιόδου που αφοροφν. 

 Για τθν κατάρτιςθ δφο τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθν ζναρξθ κάκε ζτουσ του προχπολογιςμοφ εςόδων - 
εξόδων με τθ βοικεια των τεχνικϊν και οικονομικϊν υπθρεςιϊν. 

 Για τθν κατάρτιςθ από το οικονομικό τμιμα του ετιςιου απολογιςμοφ και τθσ ζκκεςθσ πεπραγμζνων τθσ 
επιχείρθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν λιξθ του ζτουσ. 

 Για τθν κατάρτιςθ των αναγκαίων αναμορφϊςεων και τροποποιιςεων ςτα προγράμματα καταςκευισ ζργων και 
ςτον ετιςιο προχπολογιςμό εςόδων - εξόδων με τθν βοικεια των αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

 Για τον ζγκαιρο προγραμματιςμό από τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ των παραγγελιϊν όλων των αναγκαίων υλικϊν 
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων και εκτζλεςθσ των διαφόρων ζργων, όπωσ και για τθν ποιότθτα και τισ τιμζσ 
αυτϊν, ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ και εντολζσ του ίδιου και του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 Σθν επικοινωνία με τουσ δθμότεσ για τθν επίλυςθ των διαφόρων κεμάτων που τουσ απαςχολοφν ςχετικά με τθν 
λειτουργία τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ. 
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Ο Γελ. Γηεπζπληήο ειέγρεη ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηεο επηρείξεζεο, αζθεί ηελ επνπηεία επί ηεο 
δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηώλ θάζε ππεξεζίαο έρνληαο ηελ δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θαη εηζεγείηαη ζην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην:  

 Σθν ανάκεςθ μελετϊν ζργων και προμθκειϊν και του τρόπου εκτζλεςθσ αυτϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

 Σθν ζγερςθ αγωγϊν, τθν άςκθςθ των ενδίκων μζςων ι τθν παραίτθςθ απ' αυτά και τθν επιδίωξθ ςυμβιβαςμοφ. 

 Σθ ςυμμετοχι φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι επιχειριςεων κοινισ 
ωφζλειασ ςτθ δαπάνθ καταςκευισ ζργων, τα οποία επικυμεί να καταςκευάςει θ επιχείρθςθ, κατά 
προτεραιότθτα, όπωσ και τουσ όρουσ ςυμμετοχισ. 

 Σθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ και για τθν τιρθςθ 
των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι αρμόδιοι κατά περίπτωςθ προϊςτάμενοι είναι υποχρεωμζνοι να 
κζτουν αμελλθτί υπόψθ του Γενικοφ Διευκυντι τζτοια ηθτιματα. 

 Όλα τα προσ ςυηιτθςθ  κζματα. 
 
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο απνθαζίδεη: 

 Για τθν εκτζλεςθ προμθκειϊν και ανάλθψθσ υποχρεϊςεων, εφόςον θ ςυνολικι δαπάνθ δεν υπερβαίνει το ποςό 
των πζντε χιλιάδων οκτακοςίων ςαράντα εννιά ευρϊ (5849,00€). Σο όριο τοφτο επιτρζπεται να αυξομειϊνεται 
με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ, ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 Για τθ τοποκζτθςθ του προςωπικοφ ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν επιχείρθςθ κζςεισ. 

 Για τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτο προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ κατόπιν των ειςθγιςεων των αρμοδίων κατά 
περίπτωςθ προϊςταμζνων. 
 
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο: 

 Θεωρεί και υπογράφει τα εντάλματα πλθρωμϊν τθσ επιχείρθςθσ, τθν οποία αρμοδιότθτα μπορεί να εκχωριςει 
για οριςμζνο ι αόριςτο μζχρι ανάκλθςθσ χρόνο και κατόπιν ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτον 
Διευκυντι Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

 Θεωρεί τα διάφορα τιμολόγια προμικειασ εργαλείων, υλικϊν κλπ. πριν από τθν ζκδοςθ των ενταλμάτων 
πλθρωμισ, αφοφ προθγουμζνωσ ηθτιςει από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ υπθρεςίεσ να βεβαιϊςουν ότι 
παραλιφκθκαν τα αναγραφόμενα ςτα τιμολόγια υλικά ι υπθρεςίεσ και ότι  θ ποιότθτα, οι τιμζσ μονάδασ και οι 
άλλοι όροι τθσ προμικειασ είναι ςφμφωνοι με τθν παραγγελία, τθ ςφμβαςθ ι το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 

 Τπογράφει όλα τα ζγγραφα υπθρεςιακοφ χαρακτιρα. Σα ζγγραφα ανάλθψθσ υποχρεϊςεων υπογράφονται από 
το Γενικό Διευκυντι μόνο εφόςον ζχει εξουςιοδοτθκεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο και πάντοτε μζςα ςτο 
πλαίςιο αυτισ τθσ εξουςιοδότθςθσ. 

 Ζχει επίςθσ όλεσ τισ άλλεσ αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ που ορίηονται από τθ διζπουςα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ 
νομοκεςία, τουσ άλλουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ αυτισ και αυτζσ που εκχωρεί προσ αυτόν το Διοικθτικό 
υμβοφλιο ι ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ καλεί υποχρεωτικά τουλάχιςτον μία φορά τισ πρϊτεσ μζρεσ κάκε μινα, 
αλλά και όςεσ φορζσ κρίνει ςκόπιμο, τουσ Διευκυντζσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν και Διοικθτικϊν  - Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν, προκειμζνου να ενθμερωκεί για τθν πορεία των εργαςιϊν, να ςυντονίςει τισ εργαςίεσ, να επιλφςει 
τυχόν διοικθτικά ι τεχνικά προβλιματα και να ενθμερϊςει αυτοφσ για τθ μελλοντικι πορεία τθσ επιχείρθςθσ. 

 Παραλαμβάνει τθν ειςερχόμενθ αλλθλογραφία  και κατανζμει αυτι ςτουσ αρμόδιουσ διευκυντζσ. 

 Σον Γενικό Διευκυντι όταν απουςιάηει ι κωλφεται αναπλθρϊνει ο κατά βακμό ανϊτεροσ και επί ιςόβακμων ο 
αρχαιότεροσ οριηόμενοσ υπάλλθλοσ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα (κατά 
παράλλθλα ζννοια) με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 6 του Ν. 1069/80. 

 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ ζέκαηνο θαη ε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηνλ 
Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαζψο θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ Αβξακίδε Ηιία σο Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ζέζε 
ηελ νπνία θαηέρεη απφ ηε ζχζηαζε ηεο επηρείξεζεο κέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 37 θαη 71 ηνπ λένπ ΟΔΤ.  
 

 ην ακέζσο επφκελν Γ.. λα έξζεη εηζήγεζε απφ ηνλ Γ.Γ. γηα ηνλ νξηζκφ ησλ Γηεπζπληψλ 
Σκεκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 
 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:22-349/19-12-2017. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-350/19-12-2017. 
 
Ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού ανηαποδοηικών ςπηπεζιών ηηρ 
ΓΔΤΑ Κιλκίρ. (εθόζον ςπάπσει σπονικό πεπιθώπιο).  
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ 
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. (εθφζνλ ππάξρεη ρξνληθφ 

πεξηζψξην). 
 

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

 
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.. 

 

 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ : 22-350/19-12-2017. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-351/19-12-2017. 
 

ύνατη ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ μεηαξύ ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. Κιλκίρ και ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. Γ. 
Γέληα. 
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Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣETAΡΣΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηφ, Πξντζηάκελν Σ.Τ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο 
ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γ. Γέιηα. 

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

 
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ισάλλε Παξαγηνχ. 

 Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά σο θαηεπείγνλ, ρσξίο λα 

ππάξρεη ζρεηηθφ πξνζρέδην ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Γ. 
Γέιηα. 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ : 22-351/19-12-2017. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-352/19-12-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Παπάδοζη πινακίδυν οσημάηυν ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. Κιλκίρ – Υοπήγηζη εξοςζιοδόηηζηρ. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή  ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ρνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ππάιιειν Γ.Τ. 

θα ηεθαλίδνπ Σαηηαλή γηα ηελ πξνζσξηλή παξάδνζε πηλαθίδσλ νρεκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
γηα ηνλ ιφγν φηη ρξήδνπλ επηζθεπήο θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Σα νρήκαηα ζηα νπνία ζα γίλεη ε πξνζσξηλή παξάδνζε πηλαθίδσλ είλαη ηα εμήο : 

Α/Α ΜΑΡΚΑ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΤΚΛΟΦ. 

ΣΤΠΟ 
ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΜΟΝΣΕΛΟ - 
ΣΤΠΟ ΑΡ. ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΙΟΤ 

ΦΟΡΟΛ. 
ΕΙΣΕ 
ΠΡΑΓΜΑΣ.  
ΙΠ. 

ΗΜΕΡ. 1ης 
ΑΔΕΙΑ ΣΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

1 CASE ME 89083 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΧΑΝΔΑΚΟΣ 760 44654778 JAF 0104935 πραγμ.   71 6/4/2006 

2 FIAT DUCATO KHY 5906 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

DUCATO    
18Q 8140472408523 ZFA23000005426180 17 15/7/1997 

3 NISSAN KIB 8577 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ   [ CD17 ] N1EAY1080024067 12 17/10/2000 

4 IVECO KIE 3340 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

FIAT IVECO 
1753  SOFIM 8140.23 ZCFC4970105157124 17 12/11/2002 

5 MERCEDES ΜΕ 80672 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΚΑΜΕΡΕΣ 1218L 90491700368523 WDB9702571K894929 

πραγμ.     
180 26/10/2004 

6 VOLKSWAGEN ΚΙΕ 9927 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ   [ AEY ] WV1ZZZ9KZW503241 13 21/2/2006 

Παξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σελ ρνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ππάιιειν Γ.Τ., ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  θα ηεθαλίδνπ 

Σαηηαλή ηνπ Μηιηηάδε, κε Α.Φ.Μ. 069502120,θάηνηθν Κηιθίο γηα ηελ πξνζσξηλή παξάδνζε 

πηλαθίδσλ νρεκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Σελ πξνζσξηλή παξάδνζε πηλαθίδσλ νρεκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πνπ απνηππψλεηαη  

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α ΜΑΡΚΑ 
ΑΡΙΘ. 
ΚΤΚΛΟΦ. 

ΣΤΠΟ 
ΟΥΗΜΑΣΟ 

ΜΟΝΣΕΛΟ - 
ΣΤΠΟ ΑΡ. ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΙΟΤ 

ΦΟΡΟΛ. 
ΕΙΣΕ 
ΠΡΑΓΜΑΣ.  
ΙΠ. 

ΗΜΕΡ. 1ης 
ΑΔΕΙΑ ΣΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

1 CASE ME 89083 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΧΑΝΔΑΚΟΣ 760 44654778 JAF 0104935 πραγμ.   71 6/4/2006 

2 FIAT DUCATO KHY 5906 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

DUCATO    
18Q 8140472408523 ZFA23000005426180 17 15/7/1997 

3 NISSAN KIB 8577 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ   [ CD17 ] N1EAY1080024067 12 17/10/2000 

4 IVECO KIE 3340 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

FIAT IVECO 
1753  SOFIM 8140.23 ZCFC4970105157124 17 12/11/2002 

5 MERCEDES ΜΕ 80672 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΚΑΜΕΡΕΣ 1218L 90491700368523 WDB9702571K894929 

πραγμ.     
180 26/10/2004 

6 VOLKSWAGEN ΚΙΕ 9927 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ   [ AEY ] WV1ZZZ9KZW503241 13 21/2/2006 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 22-352/19-12-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-353/19-12-2017. 
 
Ανάκληζη ηηρ απόθαζηρ ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ με απιθμό 17-276/26-10-2017 και θέμα 
«Σιμολογιακή πολιηική έηοςρ 2018» λόγυ αλλαγήρ νομοθεηικού πλαιζίος.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή  ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε 
αξηζκφ 17-276/26-10-2017 θαη ζέκα «Σηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2018», ιφγσ αιιαγήο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Με ηελ απφθαζε 135275 κε ηίηιν «έγθξηζε γεληθψλ θαλφλσλ θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο 
ππεξεζηψλ χδαηνο. Μέζνδνο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάθηεζε θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ χδαηνο 

ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ» πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ηεχρνο Β’ κε αξηζκφ θχιινπ 1751 θαη 
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εκεξνκελία 22 Μαΐνπ 2017, ηέζεθε ζε λέα βάζε ε ηηκνιφγεζε θαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ηεο 
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. 

Οη δχν ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο είλαη: 

1. Με ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ δεηείηαη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 λα 
θαηαηεζεί κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο 
χδαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ απφθαζεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην 

ΦΔΚ. 
2. Σα ηηκνιφγηα ππεξεζηψλ χδαηνο πξέπεη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2018 λα 

θνηλνπνηεζνχλ ζηελ δηεχζπλζε πδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία 
κπνξεί λα εθδψζεη «ζπζηάζεηο» εθφζνλ απαηηείηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο. 

Παξάιιεια, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ 1069/80 (ΦΔΚ 191/1980 ηεύσορ Α΄) «Πεπί 

κινήηπυν δια ηην ίδπςζιν Δπισειπήζευν Τδπεύζευρ και Αποσεηεύζευρ» με ηο νόμο λ. 
4483/2017, αληηθαηαζηάζεθε κεηαμύ άιισλ θαη ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1069/1980, ην νπνίν ζην ζεκείν 2ε 
αλαγξάθεη όηη: 

Άρθρο 3 
 
Τν άξζξν 5 ηνπ λ. 1069/1980 αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
«Άξζξν 5 Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Πξνέδξνπ 
 
2ε) εγθξίλεη, έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ από ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, ηνλ εηήζην 
πξνϋπνινγηζκό εζόδωλ θαη εμόδωλ ηεο επηρείξεζεο, ην ζθέινο ηωλ εμόδωλ ην νπνίν πξνζαξκόδεηαη 
ζην, θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην, πξόγξακκα εθηειεζηέωλ έξγωλ. Σε πεξίπηωζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο 
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο Γ.Δ.Υ.Α., ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ζην πξόγξακκα επελδύζεωλ, 
επισσνάπτεται μελέτη κόστοσς -ουέλοσς ζηελ νπνία αλαιύνληαη ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο, ζύκθωλα 
κε ην άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ π.δ. 51/2007, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, ηα έζνδα επελδύζεωλ 
θαη νη δαπάλεο επελδύζεωλ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξέπεη λα θαηαηεζεί λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή εληφο ηνπ πξψηνπ 
εμακήλνπ, ε νπνία ζα δηαβηβαζηεί ζηελ Γηεχζπλζε πδάησλ γηα ηελ έθδνζε ή κε ζπζηάζεσλ θαη 

κεηά ζην ηκήκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Ν. Κηιθίο γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο κε ηελ κειέηε 
θφζηνπο νθέινπο. 

Δπνκέλσο, ε ςεθηζζείζα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, εθηφο ησλ δηαδηθαζηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο  έρεη θαη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή ηζρχ, επεηδή εθ 
λένπ εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηελ δηεχζπλζε πδάησλ γηα 
ζπζηάζεηο  θαη νχησ θαζεμήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε αλάθιεζή ηεο θαη ε επαλαθνξά ηεο εληφο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ κε ηελ εμήο ζεηξά: 

 

1. Να ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ην Γ ε κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο κε μερσξηζηή απφθαζε (φρη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή). 

 

2. Να θνηλνπνηεζεί ζηε δ/λζε πδάησλ ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα θαη λα γίλνπλ ή κε 

ζπζηάζεηο. 
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3. Να ζπληαρζεί μερσξηζηά κειέηε θφζηνπο νθέινπο, (φρη ελζσκαησκέλα ζηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή), ε νπνία ζα επηζπλαθζεί κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή φηαλ ζα 

πάεη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζην ηκήκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Ν. Κηιθίο. 

 

4. Μέρξη λα νινθιεξσζνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη ηεζεί ζε ηζρχ ε λέα ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή  παξακέλεη ζε ηζρχ σο έρεη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ςεθίζακε κε ηελ 15-

162/15.11.2016 απφθαζή καο. 

 

Παξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 
 

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

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ηιία. 
 

 Σελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο κε αξηζκφ 17-276/26-10-2017 θαη ζέκα «Σηκνινγηαθή 

πνιηηηθή έηνπο 2018» ιφγσ αιιαγήο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 
 

 Να ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ην Γ ε κειέηε πξνζδηνξηζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο κε μερσξηζηή απφθαζε (φρη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή). 
 

 Να θνηλνπνηεζεί ζηε δ/λζε πδάησλ ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα θαη λα γίλνπλ ή κε 

ζπζηάζεηο. 
 

 Να ζπληαρζεί μερσξηζηά κειέηε θφζηνπο νθέινπο, (φρη ελζσκαησκέλα ζηελ ηηκνινγηαθή 
πνιηηηθή), ε νπνία ζα επηζπλαθζεί κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή φηαλ ζα πάεη γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο  ζην ηκήκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Ν. Κηιθίο. 
 

 Μέρξη λα νινθιεξσζνχλ απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη εγθξηζεί ε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα 

παξακείλεη  ζε ηζρχ ε πξνεγνχκελε εγθεθξηκέλε απφθαζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κε 
αξηζκφ 15-162/15.11.2016. 

 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 22-353/19-12-2017. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-354/19-12-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγκπιζη ππυηόκολλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ 
ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ Α/ ΠΔΣΡΑΓΧΝ» . 
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Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Ισάλλε 

Παξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο κε 
ηίηιν: «ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ Α/ ΠΔΣΡΑΓΧΝ» : 

 
 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

 
Με ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ παξάθακςεο ηεο δεμακελήο, 
επεηδή εγθισβηδφηαλ αέξαο ζην δίθηπν πξνζαγσγήο πξνο ηα θίιηξα Αληηγφλεηαο. Οη εξγαζίεο 

εθηειέζζεθαλ ζην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην Πεηξάδσλ ηεο ΓΔ Κξνπζζίσλ. Οη εξγαζίεο 
εθηειέζζεθαλ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε 3344/21-9-2017 θαη ηελ Σερληθή Έθζεζε 

Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο 4417/14-11-2017 : «ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ Α/ ΠΔΣΡΑΓΧΝ». 
 
 

Οη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ είλαη: 
 

 
 

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΔΡΓΑΙΔ 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε 
ραλδάθσλ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ή 
ππνγείσλ δηθηύσλ ζσιελώζεσλ 
εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, ζε 
θάζε είδνο εδάθε εθηόο από 
βξαρώδε 

ΤΓΡ 3.15.01 m
3
 225,00 6,00 1.350,00 

 

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ 
ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ 
θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, 
κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηώλ θιπ 
ζπκβαηηθώλ κέζσλ (πδξαπιηθή 
ζθύξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ 
αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

ΤΓΡ 4.01.01 m3 12,00 45,00 540,00   

Αληηθαηάζηαζε ζσιελώζεσλ 
ακηάληνπ κεζα ζην βαλνζηάζην κε 
ζσιήλεο ΡΔ θαη ηζηκεληάξηζκα 
απηώλ 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

1 
θα 1 600,00 600,00   

Σνπνζέηεζε βαλώλ 
ΑΡΘΡΟ 

ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 
2 

θα 1 350,00 350,00   

Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ 
βαλνζηαζίνπ δεμακελήο 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

3 
θα 1 710,00 710,00   

Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ από θεξηά 
πιηθά 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

4 
θα 1 850,00 850,00   

Δξγαζίεο επηζθεπήο θζνξώλ ζηνλ 
νηθίζθν ησλ ΖΜ πηλάθσλ 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

5 
θα 1 500,00 500,00   
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Βαθή Α/ 
ΑΡΘΡΟ 

ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 
6 

θα 1 300,00 300,00   

Γηακόξθσζε Πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

7 
θα 1 800,00 800,00   

ΥΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α 6.000,00 6.000,00 

ΟΜΑΓΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

σιελώζεηο πηέζεσο από  
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  
(κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή 
MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο 
ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2, oλνκ. 
δηακέηξνπ DN 90 mm / ΡΝ 10 atm 

ΥΔΣ. ΣΟΤ 
ΤΓΡ 

12.14.01.06 
κκ 170,00               -                         -      

ΠΑΡΑΣΗΡΗ
Η: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΌ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 
, κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 
16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
DN 80 mm θαη επνμηθή βαθή 

ΤΓΡ 
13.03.03.02 

ηεκ. 7               -                         -      

ΠΑΡΑΣΗΡΗ
Η: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΌ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΥΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β                   -                      -      

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΧΝ       6.000,00    

Φ.Π.Α. (24%)       1.440,00    

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       7.440,00    

 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ Υ. 
ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ», ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ, κεηά απφ απφθαζε Γ.. 19-300/14-11-

2017 γηα απ ’επζείαο αλάζεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 
 
Σν ηηκνιφγην πνπ αθνξά ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη: 

 

Δπσλπκία Δίδνο 
Καζαξή αμία 

άλεπ ΦΠΑ 24% 
Ηκεξνκελία 

Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ 

Υ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 

Σηκνιφγην Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ 
6.000,00    18-12-2017 81 

Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 
«ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ Υ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ», αθνινχζεζε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο 

κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 5728/18-12-2017. 

χκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ. 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει  
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 Tελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ: «ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΔΝΓΙΑΜΔΟΤ Α/ ΠΔΣΡΑΓΧΝ». 
 

 Σελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν. 
 

 Σελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο  ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 
«ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ Υ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ». 

 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 22-354/19-12-2017  – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

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

 
 

 
 

19 Γεθεκβξίνπ 2017 


