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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  10/2017 

Ρηρ με απιθμό 10/2017 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού Πςμβοςλίος 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 20 Ηοςνίος 2017 και 
ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Ρπίηη, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα απφ 

ηελ κε αξηζκφ   1748/13-06-2017, 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 έξι (6) 
 

1) Γεκήηξηνο Πηζκαλίδεο, Γήκαξρνο Θηιθίο, Ξξφεδξνο 
2) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

3) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
4) Ησάλλεο Πηζκαλίδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
5) Ξαλαγηψηεο Θαιηζίδεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

6) Πηδεξφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Αλαπιεξσκαηηθφ Κέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

ΘΔΚΑ 1ο- Απόθαζη 10-151/20-6-2017. 

 
Ρποποποίηζη Ρεσνικού Ξπογπάμμαηορ και Αναμόπθωζη Ξποϋπολογιζμού έηοςρ 
2017.  
 
 Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΟΩΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

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 αιιαγήο ηνπ Ρερληθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 ιφγσ 
εθηέιεζεο έξγσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, απφ λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Ξην αλαιπηηθά : 

mailto:info@deyak.gr
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Γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Α. Θηιθίο ζχκθσλα κε ηελ αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο έξγσλ 
πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία πξνηείλεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ Ρερληθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 σο εμήο: 

Πην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 θαηαξγείηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.22 κε 

ηίηιν "Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ηειεειέγρνπ ηειερεηξηζκνχ Ξηθξνιίκλεο Θηιθίο" θαη πνζφ ησλ 
30.000,00 € (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ). 

Ρν αλσηέξσ πνζφ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

1. Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθφο 12.00.02  κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ ζηελ Γ.Δ. Θξνπζζίσλ θαη ζηε Γ.Δ. Ξηθξνιίκλεο" κε πνζφ 26.000,00 € (είθνζη 

έμη ρηιηάδεο επξψ). 

2. Απμάλεηαη ην πνζφ ηνπ Θσδηθνχ 11.02.02.23 κε ηίηιν "δξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

θεληξηθνχ θξεαηίνπ «Θ5» Πηαπξνρσξίνπ κε ην πνζφ ησλ 4.000,00 € (ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

επξψ). 

 

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

ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΘΩΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.22 
ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΡΖΙΔΔΙΔΓΣΝ 

ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΗΙΘΗΠ 
0,00  

11.02.02.23 
ΓΟΑΙΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ «Θ5» 

ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ  
30.000,00 

12.00.02 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ 

ΞΗΛΑΘΩΛ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ ΘΑΗ ΠΡΖ Γ.Δ. 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 

26.000,00 

 

Πην Ξξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 θαηαξγείηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.22 κε 

ηίηιν "Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ηειεειέγρνπ ηειερεηξηζκνχ Ξηθξνιίκλεο Θηιθίο" θαη πνζφ ησλ 
30.000,00 € (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ). 

 

Ρν αλσηέξσ πνζφ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

1. Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθφο 12.00.02  κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ ζηελ Γ.Δ. Θξνπζζίσλ θαη ζηε Γ.Δ. Ξηθξνιίκλεο" κε πνζφ 26.000,00 € (είθνζη 

έμη ρηιηάδεο επξψ). 

2. Απμάλεηαη ην πνζφ ηνπ Θσδηθνχ 11.02.02.23 κε ηίηιν "δξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

θεληξηθνχ θξεαηίνπ «Θ5» Πηαπξνρσξίνπ κε ην πνζφ ησλ 4.000,00 € (ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

επξψ). 

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

ηνπο θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο : 

   

ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
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ΘΩΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.22 
ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΡΖΙΔΔΙΔΓΣΝ 

ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΗΙΘΗΠ 
0,00  

11.02.02.23 
ΓΟΑΙΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ «Θ5» 

ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ  
30.000,00 

12.00.02 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ 

ΞΗΛΑΘΩΛ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ ΘΑΗ ΠΡΖ Γ.Δ. 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 

26.000,00 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ : 
 

1. έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
2. Ρελ παξ 5 άξζξν 23 Λ. 3536/07, 
3. Ρν έγγξαθν Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012, 

4. Ρνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε, αλακνξθψζεθε θαη 
ηζρχεη ζήκεξα, 

5. Ρελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 
6. Ρηο έθηαθηεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

ΓΔΑ, 

 
  

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

Ιφγσ εθηέιεζεο έξγσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, απφ λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, 

 
 

 Αλακνξθψλεη ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πξνέθπςαλ πξάμεηο νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πνπ επεξεάδνπλ:  

 

Πην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 θαηαξγείηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.22 κε ηίηιν 

"Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ηειεειέγρνπ ηειερεηξηζκνχ Ξηθξνιίκλεο Θηιθίο" θαη πνζφ ησλ 30.000,00 

€ (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ). 

 

Ρν αλσηέξσ πνζφ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

1. Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθφο 12.00.02  κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ ζηελ Γ.Δ. Θξνπζζίσλ θαη ζηε Γ.Δ. Ξηθξνιίκλεο" κε πνζφ 26.000,00 € (είθνζη 

έμη ρηιηάδεο επξψ). 

 

2. Απμάλεηαη ην πνζφ ηνπ Θσδηθνχ 11.02.02.23 κε ηίηιν "δξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

θεληξηθνχ θξεαηίνπ «Θ5» Πηαπξνρσξίνπ κε ην πνζφ ησλ 4.000,00 € (ηέζζεξηο ρηιηάδεο 

επξψ). 

 

Κεηά ηελ Αλακφξθσζε, ην Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 γηα ηνπο 

θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηαη σο εμήο : 
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ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΘΩΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.22 
ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΡΖΙΔΔΙΔΓΣΝ 

ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΗΙΘΗΠ 
0,00  

11.02.02.23 
ΓΟΑΙΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ «Θ5» 

ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ  
30.000,00 

12.00.02 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ 

ΞΗΛΑΘΩΛ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ ΘΑΗ ΠΡΖ Γ.Δ. 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 

26.000,00 

 

 
 Αλακνξθψλεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, πξνέθπςαλ πξάμεηο 

νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ επεξεάδνπλ:  

 

Πηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έηνπο 2017 θαηαξγείηαη ν Θσδηθφο 11.02.02.22 
κε ηίηιν "Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ηειεειέγρνπ ηειερεηξηζκνχ Ξηθξνιίκλεο Θηιθίο" θαη 

πνζφ ησλ 30.000,00 € (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ). 

 

Ρν αλσηέξσ πνζφ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

1. Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθφο 12.00.02  κε ηίηιν "Ξξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ ζηελ Γ.Δ. Θξνπζζίσλ θαη ζηε Γ.Δ. Ξηθξνιίκλεο" κε πνζφ 26.000,00 € (είθνζη 

έμη ρηιηάδεο επξψ). 

 

2. Απμάλεηαη ην πνζφ ηνπ Θσδηθνχ 11.02.02.23 κε ηίηιν "δξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

θεληξηθνχ θξεαηίνπ «Θ5»> Πηαπξνρσξίνπ κε ην πνζφ ησλ 4.000,00 € (ηέζζεξηο 

ρηιηάδεο επξψ). 

Κεηά ηελ Αλακφξθσζε, ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017 γηα ηνπο 

θαησηέξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμήο : 

   

ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2017 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΘΩΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ ΠΔ € 

11.02.02.22 
ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ ΡΖΙΔΔΙΔΓΣΝ 

ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΗΙΘΗΠ 
0,00  

11.02.02.23 
ΓΟΑΙΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ 

«Θ5» ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ  
30.000,00 

12.00.02 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ 

ΞΗΛΑΘΩΛ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ ΘΑΗ ΠΡΖ Γ.Δ. 

ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ 

26.000,00 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-151/20-6-2017. 
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ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 10-152/20-06-2017 

 
Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος με ηίηλο: «ΓΟΑΙΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ 
Θ05 ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ» πποϋπολογιζμού: 28.650,00€ πλέον Φ.Ξ.Α. 
 

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ, ΓΓ ηεο 
επηρείξεζεο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΓΟΑΙΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ Θ05 ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ», πξνυπνινγηζκνχ: 

28.650,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζεπνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ζ παξνύζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί επηδηόξζσζε ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο 

ζην θεληξηθό θξεάηην Κ05 θαη Κ45 θαζώο  θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ραιαζκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπώλ 

δηθηύνπ. 

 

α. Θέζη έργοσ 

Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζην θεληξηθό θξεάηην ύδξεπζεο  Κ05 πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό ηαπξνρσξίνπ 

θαη ζην θξεάηην Κ45 πνπ βξίζθεηαη ζηελ δηαζηαύξσζε Καζηαληέο – Π. Γπλαηθνθάζηξνπεπη ηεο επαξρηαθήο 

νδνύ Κηιθίο Πνιύθαζηξν. 

 

β. Περιγραθή θσζικού ανηικειμένοσ  

Απνμήισζε δηαβξσκέλσλ ραιπβδνζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ θαη ραιαζκέλσλ ζπζθεπώλ δηθηύνπ, θαη 

αληίζηνηρα πξνκήζεηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαηλνύξγησλ ζσιελώζεσλ, εμαξηεκάησλ,  ζπζθεπώλ 

δηθηύνπ, κε όια ηα απαηηνύκελα ζηεξίγκαηα γηα ηελ αγθύξσζε ζην δάπεδν ηνπ θξεαηίνπ.  

πκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θύζεσο πιηθά θαη κηθξνπιηθάπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, θαζώο θαη ξύζκηζε 

ησλ ζπζθεπώλ δηθηύνπ. 

 

γ. Προϋπολογιζμός 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 28.650,00€ (Πιένλ Φ.Π.Α.) θαη ζα 

θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Κωδικός 

11.02.02.23).  

 

δ. Άλλα ζηοιτεία 

ρεηηθό CPV: 45248000-7 (Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πδξαπιηθώλ-κεραλνινγηθώλ θαηαζθεπώλ) 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ.Αβξακίδε Ζιία. 

 

 Ρελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΓΟΑΙΗΘΖ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ Θ05 ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ», κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ,ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε Κ18/2017 πνπ 
ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Ρηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ κε  ηίηιν : 
«ΓΟΑΙΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ Θ05 ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ»(Δπηζπλάπηεηαη 
θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  28.650,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.11.02.02.23 (ΓΟΑΙΗΘΖ 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ «Θ05» ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

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

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 11.02.02.23(ΓΟΑΙΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΦΟΔΑΡΗΝ «Θ05» ΠΡΑΟΝΣΩΟΗΝ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-152/20-06-2017. 

 

ΘΔΚΑ 3ο- Απόθαζη10-153/20-6-2017. 

Έγκπιζη ππακηικού ηηρ ππόζκληζηρ ενδιαθέπονηορ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΖΡΗΘΩΛ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΩΛ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΚΔΙΑΛΘΗΝ – ΠΡΖΛ 

ΓΔΩΡΟΖΠΖ Γ1 ΠΡΑΟΝΣΩΟΗ -  ΠΡΖΛ ΘΔΠΖ Λ1  ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ 
ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ ΓΑΙΙΗΘΝ ΞΝΡΑΚΝ» πποϋπολογιζμού: 11.408,00 € πλέον Φ.Ξ.Α. 

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

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ, ΓΓ ηεο 
επηρείξεζεο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΖΡΗΘΩΛ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΩΛ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΚΔΙΑΛΘΗΝ – 
ΠΡΖΛ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Γ1 ΠΡΑΟΝΣΩΟΗ -  ΠΡΖΛ ΘΔΠΖ Λ1  ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΘΗΙΘΗΠ 

ΠΡΝ ΓΑΙΙΗΘΝ ΞΝΡΑΚΝ» πξνυπνινγηζκνχ: 11.408,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. πνπ έρεη σο εμήο : 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΔΩΣΡΗΗ ΜΔΛΑΝΘΙΟ – ΣΗΝ 

ΓΔΩΣΡΗΗ Γ1 ΣΑΤΡΟΥΩΡΙ -  ΣΗΝ ΘΔΗ Ν1  ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΚΙΛΚΙ ΣΟ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΠΟΣΑΜΟ» 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Πέκπηε 8 Ηνπλίνπ  2017 θαη ώξα 12:00   ζπλεδξίαζε ε 
επηηξνπή δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ  γηα ηελ  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΑΝΣΛΖΣΗΚΩΝ 
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΩΝ ΣΖ ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΔΛΑΝΘΗΟ – ΣΖΝ ΓΔΩΣΡΖΖ Γ1 ΣΑΤΡΟΥΩΡΗ -  ΣΖΝ ΘΔΖ 
Ν1  ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΚΗΛΚΗ ΣΟ ΓΑΛΛΗΚΟ ΠΟΣΑΜΟ» , απνηεινύκελε από ηνπο : 
 

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλώξα, ΓΔ ππάιιειν ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αβξακίδε Ζιία Γεληθό δηεπζπληή    ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 
Ζ επηηξνπή παξέιαβε έναν (1) ζθξαγηζκέλν  θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο από ην πξσηόθνιιν 
ηνλ αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθε θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξώλ. 

 

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

1 Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 1691/08-06-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνλ θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 11.394,80 

 
 
Ζ επηρείξεζε  Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ.πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη πξνηείλεηε σο 
πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΑΝΣΛΖΣΗΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΩΝ 
ΣΖ ΓΔΩΣΡΖΖ ΜΔΛΑΝΘΗΟ – ΣΖΝ ΓΔΩΣΡΖΖ Γ1 ΣΑΤΡΟΥΩΡΗ -  ΣΖΝ ΘΔΖ Ν1  ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΚΗΛΚΗ ΣΟ ΓΑΛΛΗΚΟ ΠΟΣΑΜΟ» ε νπνία ζα εθηειεζζεί ζηελ γεώηξεζε ηνπ νηθηζκνύ 
Μειάλζηνπ, ζηελ γεώηξεζε Γ1, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό ηαπξνρσξίνπ θαη ζηελ ζέζε Νν1 ζην θεληξηθό 
αληιηνζηάζην ηνπ Κηιθίο. 
 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
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 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΩΛ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΩΛ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΚΔΙΑΛΘΗΝ – ΠΡΖΛ ΓΔΩΡΟΖΠΖ 

Γ1 ΠΡΑΟΝΣΩΟΗ -  ΠΡΖΛ ΘΔΠΖ Λ1  ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ 
ΓΑΙΙΗΘΝ ΞΝΡΑΚΝ». 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΖΡΗΘΩΛ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΩΛ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΚΔΙΑΛΘΗΝ – 

ΠΡΖΛ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Γ1 ΠΡΑΟΝΣΩΟΗ -  ΠΡΖΛ ΘΔΠΖ Λ1  ΠΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΝ ΓΑΙΙΗΘΝ ΞΝΡΑΚΝ»πξνυπνινγηζκνχ 11.408,00 € 
ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ 

ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ζηελεπηρείξεζε : «Β. ΙΗΑΟΝΚΚΑΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ.», κε Α.Φ.Κ. : 094123663, 
Γ.Ν.. : Ξαηξψλ Γ’,  Γηεχζπλζε : 12νρικ Δ.Ν. Δδεζζαο,Ρ.Θ. 57008,  κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά 11.394,80€. 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ, 
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: 10-153/20-6-2017. 

 

ΘΔΚΑ 4ο- Απόθαζη10-154/20-6-2017. 

Έγκπιζη 2ος ππακηικού ηηρ Δ.Γ. «Ξπομήθεια ςποβπςσίων ανηλιών και ςποβπςσίων 
κινηηήπων για ηο έηορ 2017», πος αθοπά ηο άνοιγμα ηων οικονομικών πποζθοπών.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκαηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην2νπξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο 
κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017», πνπ 

αθνξά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλθαη έρεη σο εμήο : 

2ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ   
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηελ Γεπηέξα  12 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 10:20 ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ 

ππ’αξηζκό  40446,1 ειεθηξνληθό δηαγσληζκό  κε αξ. πξση. 842/30-03-2017 ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ 
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«Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017». ηε  ζπλεδξίαζε ηεο 

επηηξνπήο παξέζηεζαλ νη εμήο :    

 Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο ειεθηξνιόγνο κεραληθόο, ππάιιεινο ηερληθήο ππεξεζίαο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Αβξακίδεο Ζιίαο  Υεκηθόο Μεραληθόο , Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία , νηθνλνκνιόγνο, ππάιιεινο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

Όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ απόθαζε 4-48/09-03-2017 «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ 

θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017»  ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Ο δηαγσληζκόο ηεο πξναλαθεξόκελεο δηαθήξπμεο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζε 

απηή, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ θαη έρεη ιάβεη αύμνληα αξηζκό ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκό 

40446,1. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηελ Γηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ ήηαλ ε 8-5-2017 θαη ώξα 17:00. 

ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ζπλδέζεθε ζην ζύζηεκα κε 

ηα δηαπηζηεπηήξηα (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο) ησλ κειώλ, θαη πξνρώξεζε ζηελ απνζθξάγηζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από ην επόκελν ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνύ (άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ), θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξώλ : 

Πίλαθαο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Α/Α Πξνκεζεπηήο Αξηζκόο πξνζθνξάο ύλνιν πξνζθνξάο 

γηα δηαγσληζκό (EUR) 

1 . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΛΖ-

ΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

63454 58930,00 

2 ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΝΩΝΤ-

ΜΟ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

63931 61915,00 

3 Υ ΓΑΝΩΣΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ 63340 63698,00 

4 ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΣΛΗΩΝ 

62746 64467,00 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη  θαη νη  ηέζζεξεηο   νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη 
πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύρζεθε ε εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΛΖΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
 

 
 

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

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Δγθξίλεη  ην 2νπξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξπομήθεια ςποβπςσίων 
ανηλιών και ςποβπςσίων κινηηήπων για ηο έηορ 2017». 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξπομήθεια ςποβπςσίων 
ανηλιών και ςποβπςσίων κινηηήπων για ηο έηορ 2017»πξνυπνινγηζκνχ 97935,00€ 

ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ 
ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ)ζηελεπηρείξεζε : «Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ», κε Α.Φ.Κ. : 094490579, Γ.Ν.. : 

ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο,  Γηεχζπλζε : Εάππα Ρ.Θ. 4,Ρ.Θ. 57013,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά 58930,00€. 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ), 

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: 10-154/20-6-2017. 

 

ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 10-155/20-06-2017 

 
Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ 
ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΝ». πποϋπολογιζμού: 2.350,00€ πλέον Φ.Ξ.Α. μεηά ηο άγονο 
αποηέλεζμα ηος. 
 

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αβξακίδε Ζιία, ΓΓ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.ηνληξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΝ», πξνυπνινγηζκνχ: 

2.350,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α., κεηά ην άγνλν απνηέιεζκα ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε  πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

Έπεηηα απφ ππεξηάζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζηα θίιηξα Διιεληθνχ ιφγσ θεξαπλψλ, ν 

ειεθηξηθφο πίλαθαο  θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζηήο ηνπ θίιηξνπ TF5 έρνπλ θαεί θαη είλαη άκεζε 
αλάγθε ε αληηθαηάζηαζεο ηεο, ε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ηελ Ξέκπηε, 1 Ηνπλίνπ 2017 δεκνζίεπζε 
Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΝ». Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ ήηαλ ηελ Ξαξαζθεπή 9 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξα 13:00, φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε φηη 

δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά. Ωο απνηέιεζκα  απηνχ ε δηαδηθαζία απέβεη άγνλε. 
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Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαιείηαη ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο. 

 
. 
 

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

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ πνπ ζα αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΞΗΛΑΘΩΛ ΠΡΖΛ ΓΔ 
ΘΟΝΠΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ», ε νπνία είλαη ζηα ζέκαηα ηεο ζεκεξηλήο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο κε αξηζκφ απφθαζεο: 10-158/20-6-2017. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-155/20-6-2017. 

 

ΘΔΚΑ 6Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 10-156/20-06-2017 
 
Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΦΠΘΑΠ». πποϋπολογιζμού: 4.600,00€ πλέον 
Φ.Ξ.Α. Θ.Α.: 12.01.,μεηά ηο άγονο αποηέλεζμα ηος. 
 

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ, ΓΓ ηεο 
επηρείξεζεο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ ΦΠΘΑΠ», 

πξνυπνινγηζκνχ: 4.600,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α., κεηά ην άγνλν απνηέιεζκα ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε  πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο ηελ Ξέκπηε, 1 Ηνπλίνπ 2017 δεκνζίεπζε Ξξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΑ 
ΦΗΙΡΟΑ ΦΠΘΑΠ». Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα αθνξνχζε ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πίλαθα (ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ), ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 
πξνγξακκαηηζηή TF5 EUROWATER, θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ θινηέξ. ζηα θίιηξα 
Φχζθαο. 

 
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ήηαλ ηελ Ξαξαζθεπή 9 Ηνπλίνπ 2017 θαη 

ψξα 13:00, φπνπ θαη δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά. Ωο απνηέιεζκα  
απηνχ ε δηαδηθαζία απέβεη άγνλε. 
 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαιείηαη ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο. 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία. 

 

 Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ πνπ ζα αθνξά ηελ 

πξνκήζεηα κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΠΗΝΑΚΩΝ ΣΖΝ 
ΓΔ ΚΡΟΤΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ» 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-156/20-6-2017. 

 

ΘΔΚΑ 7ο- Απόθαζη10-157/20-6-2017. 

Δπικύπωζη ππακηικού εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ με ηίηλο: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6’’ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ  ΝΗΘΗΠΚΝ 

ΘΔΝΓΝΠΗΑ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ).» πποϋπολογιζμού: 2.200,80€ πλέον Φ.Ξ.Α.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο 
κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6’’ ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ  

ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΔΝΓΝΠΗΑ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ).» πξνυπνινγηζκνχ: 2.200,80 € πιένλ Φ.Ξ.Α. πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 6΄΄, ΣΗΝ ΓΔΩΣΡΗΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΘΔΟΓΟΙΑ (ΠΔΡΙΟΥΗ ΒΟΤΝΟ) 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Σξίηε 6 Ηνπλίνπ  2017 θαη ώξα 12:30   ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα   ππνβξπρίνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 6’’, 

ζηελ γεώηξεζε νηθηζκνύ Θενδόζηα» , απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλώξα, ΓΔ ππάιιειν ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αβξακίδε Ζιία Γεληθό δηεπζπληή    ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθώλ   πξνζθνξώλ από ην πξσηόθνιιν 

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

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 
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1 Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 1664/6-6-2017 

2 . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 1663/ 6-6-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 2582,92 

2 . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 2200,80 

 

Ζ επηρείξεζε  . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη πξνηείλεηε σο 

πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 

6΄΄ ΣΖΝ ΓΔΩΣΡΖΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΘΔΟΓΟΗΑ – ΠΔΡΗΟΥΖ ΒΟΤΝΟ» ε νπνία ζα εθηειεζζεί ζηνλ νηθηζκό 

Θενδόζηα, γεώηξεζε βνπλό, θαη ηξνθνδνηεί κε λεξό ηα θίιηξα Διιεληθνύ. 

 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6΄΄ ΠΡΖΛ ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΘΔΝΓΝΠΗΑ – 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ». 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6΄΄ ΠΡΖΛ ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ 
ΘΔΝΓΝΠΗΑ – ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ»πξνυπνινγηζκνχ 2.200,80€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ12.00.01 
κε αηηηνινγία «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ»ζηελ 

επηρείξεζε : «Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ», κε Α.Φ.Κ. : 094490579, Γ.Ν.. : ΦΑΔ 
Θεζζαινλίθεο,  Γηεχζπλζε : Εάππα Ρ.Θ. 4, Ρ.Θ. 57013,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 2.200,80€. 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ), 

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

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-157/20-6-2017. 

 

ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 10-158/20-06-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 

Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΞΗΛΑΘΩΛ ΠΡΖΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΩΛ ΘΑΗ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ», 
πποϋπολογιζμού 25.900€ πλέον Φ.Ξ.Α. 
 

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

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.ηνληξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΞΗΛΑΘΩΛ ΠΡΖΛ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΩΛ 
ΘΑΗ ΓΔ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ», πξνυπνινγηζκνχ 25.900€ πιένλ Φ.Ξ.Α.», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

Πξνο: Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 
 

ΘΔΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΗΝ ΓΔ ΚΡΟΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΔ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 

 
ΚΟΠΟ 

 
Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε δώδεθα (12) ειεθηξηθώλ πηλάθσλ αληιηνζηαζίσλ ζηηο ΓΔ Κξνπζζίσλ, 

Υέξζνπ, Γαιιηθνύ, Πηθξνιίκλεο, Γνηξάλεοθαη Κηιθίο. 

Οη ελ ιόγσ ειεθηξηθνί πίλαθεο δνπιέπνπλ πάλσ από είθνζη ρξόληα, έρνπλ πιηθά παιηάο ηερλνινγίαο θαη εμσηεξηθά είλαη 

δηαβξσκέλνη εμαηηίαο ηνπ ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ. Οξηζκέλνη κάιηζηα έρνπλ θαεί ιόγσ θεξαπλνύ, όπσο ν πίλαθαο ηεο 

γεώηξεζεο Διιεληθνύ θαη ηεο γεώηξεζεο Φύζθαο. 

Οη παξαπάλσ πίλαθεο είλαη πιένλ επηθίλδπλνη ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνιόγσλ πνπ ηνπο ρεηξίδνληαη θαη ηνπο  

επηζθεπάδνπλ, όζν θαη γηα ηελ αζθαιή  θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ, νη νπνίνη θηλδπλεύνπλ λα θανύλ. 

Με ην παξόλ πξσηνγελέο αίηεκα πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο. 

 

Δνδεικηικός προϋπολογιζμός ηλεκηρικών πινάκων 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΚΩΓΙΚΟ 
CPV 

ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ ΓΑΠΑΝΗ 



 

 

15 

 

1 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο γεώηξεζεο 
νηθηζκνύ Διιεληθνύ θαηάιιεινο γηα 
ππνβξύρην ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 20 
ΖΡ, Παξνρή ΓΔΖ Νν 4, κε εθθίλεζε 
ξειαί αζηέξα-ηξηγώλνπ, ιεηηνπξγία 
auto-manual  θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ 
ζηάζκεο, ζεξκηθό, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο, αληηθεξαπληθα 
πξνζηαζίαο ελαληη δηθηύνπ ΓΔΖ,  κε 
ειάρηζηεο δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ 
εξκαξίνπ  (100x70x25 cm). Σν 
ειεθηξνινγηθό πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα 
είλαη κάξθαο είηε ΑΒΒ, είηε Siemens, 
είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 1.500,00   1500,00 

2 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο γεώηξεζεο 
νηθηζκνύ Φύζθαο θαηάιιεινο γηα 
ππνβξύρην ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 20 
ΖΡ, Παξνρή ΓΔΖ Νν 2, κε εθθίλεζε 
ξειαί αζηέξα-ηξηγώλνπ, ιεηηνπξγία 
auto-manual  θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ 
ζηάζκεο, ζεξκηθό, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο,  κε ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  
(100x70x25 cm). Σν ειεθηξνινγηθό 
πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα είλαη κάξθαο είηε 
ΑΒΒ, είηε Siemens, είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 1.350,00   1350,00 

3 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο αληιηνζηαζίνπ  
νηθηζκνύ Κνθθηληάο, θαηάιιεινο γηα 
ππνβξύρην ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 15 
ΖΡ, Παξνρή ΓΔΖ Νν 4, κε εθθίλεζε 
ξειαί αζηέξα-ηξηγώλνπ, ιεηηνπξγία 
auto-manual  θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ 
ζηάζκεο, ζεξκηθό, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο,  κε ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  
(100x70x25 cm). Σν ειεθηξνινγηθό 
πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα είλαη κάξθαο είηε 
ΑΒΒ, είηε Siemens, είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 1.300,00   1300,00 

4 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο αληιηνζηαζίνπ  
νηθηζκνύ Πνληνθεξαζηάο, θαηάιιεινο 
γηα ππνβξύρην ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 
20 ΖΡ θαη γηα ππνβξύρην αληιεηηθό 
ζπγθξόηεκα ηζρύνο 7,5 ΖΡ, Παξνρή 
ΓΔΖ Νν 3,  εθθίλεζε ησλ θηλεηήξσλ κε 
ξειαί αζηέξα-ηξηγώλνπ,  ιεηηνπξγία 
auto-manual  θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ 
ζηάζκεο, ζεξκηθά, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο, κε ειάρηζηεο 

31211100-9 ηεκ 1 1.800,00   1800,00 
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δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  
(100x70x25 cm). Σν ειεθηξνινγηθό 
πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα είλαη κάξθαο είηε 
ΑΒΒ, είηε Siemens, είηε Telemicanique. 

5 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο αληιηνζηαζίνπ  
νηθηζκνύ Αλσ Απνζηόισλ, θαηάιιεινο 
γηα ππνβξύρην ειεθηξνθηλεηήξα  
ηζρύνο 30 ΖΡ, Παξνρή ΓΔΖ Νν 4, κε 
εθθίλεζε softstarter, θαη εθεδξηθά κε 
ξειεαζηεξνηξίγσλν, ιεηηνπξγία auto-
manual  θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ 
ζηάζκεο, ζεξκηθό, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο,  κε ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  
(130x70x30 cm). Σν ειεθηξνινγηθό 
πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα είλαη κάξθαο είηε 
ΑΒΒ, είηε Siemens, είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 2.400,00   2400,00 

6 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο γεώηξεζεο 
Μαλδξώλ (πεξηνρή Α΄ ππνβνήζεζε 
Πεδηλνύ) θαηάιιεινο γηα ππνβξύρην 
ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 15 ΖΡ, 
Παξνρή ΓΔΖ Νν 4, κε εθθίλεζε ξειαί 
αζηέξα-ηξηγώλνπ, ιεηηνπξγία auto-
manual  θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ 
ζηάζκεο, ζεξκηθό, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο,  κε ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  
(120x70x25 cm). Θα έρεη επηπιένλ 
αλαρσξήζεηο γηα  δύν κεξηθνύο 
ππνπίλαθεο. Σν ειεθηξνινγηθό πιηθνύ 
ηνπ πίλαθα ζα είλαη κάξθαο είηε ΑΒΒ, 
είηε Siemens, είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 1.550,00   1550,00 

7 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο γεώηξεζεο  
νηθηζκνύ Μαλδξώλ (πεξηνρή 
θσηνβνιηαηθά), θαηάιιεινο γηα  
ππνβξύρην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα  
ηζρύνο 40 ΖΡ,  Παξνρή ΓΔΖ Νν 6,  
εθθίλεζε   ειεθηξνθηλεηήξα κε 
softstarter θαη εθεδξηθά  κε ξειαί 
αζηέξα-ηξηγώλνπ,  επηινγή ιεηηνπξγίαο 
softstarter - ΤΓ, ιεηηνπξγία auto-
manual θαη γηα ηηο δύν επηινγέο,  θαη 
όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνζηαζίεο 
(ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ ζηάζκεο, 
ζεξκηθά, ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ 

31211100-9 ηεκ 1 2.600,00   2600,00 
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εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα όξγαλα 
έλδεημεο, κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 
κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  (130x70x30 cm). 
Σν ειεθηξνινγηθό πιηθνύ ηνπ πίλαθα 
ζα είλαη κάξθαο είηε ΑΒΒ, είηε 
Siemens, είηε Telemicanique. 

8 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ελδηάκεζνπ 
αληιηνζηαζίνπ νηθηζκνύ Γξνζάηνπ 
(πεξηνρή Α' Γεμακελή),  θαηάιιεινο γηα 
θύξην ππνβξύρην αληιεηηθό 
ζπγθξόηεκα  ηζρύνο 40 ΖΡ θαη γηα 
εθεδξηθό  αληιεηηθό ζπγθξόηεκα ηύπνπ 
θπγόθεληξε επηθαλείαο  ηζρύνο  50ΖΡ, 
Παξνρή ΓΔΖ Νν 4,  εθθίλεζε ηνπ 
θύξηνπ θηλεηήξα κε softstarter θαη ηνπ 
εθεδξηθνύ θηλεηήξα κε ξειέ Τ-Γ,  
επηινγή θύξηαο - εθεδξηθήο αληιίαο, 
ιεηηνπξγία auto-manual γηα θάζε αληιία  
θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνζηαζίεο 
(ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ ζηάζκεο, 
απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο, 
ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε, 
θιπ), ηα απαξαίηεηα όξγαλα έλδεημεο, 
κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ 
εξκαξίνπ  (130x70x30 cm). Σν 
ειεθηξνινγηθό πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα 
είλαη κάξθαο είηε ΑΒΒ, είηε Siemens, 
είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 2.600,00   2600,00 

9 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο γεώηξεζεο Β  
νηθηζκνύ Ππξγσηνύ , θαηάιιεινο γηα 
ππνβξύρην ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 30 
ΖΡ, Παξνρή ΓΔΖ Νν 3, κε εθθίλεζε 
softstarter θαη εθεδξηθά κε  ξειε  
αζηέξα-ηξηγώλνπ, ιεηηνπξγία auto-
manual  θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ 
ζηάζκεο, ζεξκηθό, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο,  κε ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  
(130x70x30 cm). Σν ειεθηξνινγηθό 
πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα είλαη κάξθαο είηε 
ΑΒΒ, είηε Siemens, είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 2.400,00   2400,00 
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10 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο γεώηξεζεο  
νηθηζκνύ Μ. ηέξλαο, θαηάιιεινο γηα 
ππνβξύρην ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 30 
ΖΡ, Παξνρή ΓΔΖ Νν 3, κε εθθίλεζε 
softstarter θαη εθεδξηθά κε ξειαί 
αζηέξα-ηξηγώλνπ, ιεηηνπξγία auto-
manual  θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ 
ζηάζκεο, ζεξκηθό, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο,  κε ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  
(130x70x30 cm). Σν ειεθηξνινγηθό 
πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα είλαη κάξθαο είηε 
ΑΒΒ, είηε Siemens, είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 2.400,00   2400,00 

11 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο αληιηνζηαζίνπ 
ιπκάησλ Κξεζηώλαο, θαηάιιεινο γηα 
δύν ππνβξύρηεο αληιίεο ιπκάησλ 
ηζρύνο  1,7 KW έθαζηε  θαη έλαλ 
θπζεηήξα πιεπξηθνύ θαλαιηνύ ηζρύνο 
3 KW, Παξνρή ΓΔΖ Νν 2, κε 
απ'επζείαο εθθίλεζε κε ξειαί , 
ιεηηνπξγία auto-manual  γηα θάζε 
θηλεηήξα θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζηαζίεο (ξειέαζζπκεηξίαο,  
ζεξκνκαγλεηηθνί, ρξνλνθαζπζηέξεζε 
ζηελ εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα έλδεημεο,  κε ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  
(80x70x25 cm). Σν ειεθηξνινγηθό 
πιηθνύ ηνπ πίλαθα ζα είλαη κάξθαο είηε 
ΑΒΒ, είηε Siemens, είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 900,00   900,00 

12 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο γεώηξεζεο 
Αληηγόλεηαο (πεξηνρή θίιηξα 
απνζηδήξσζεοΑληηγόλεηαο), 
θαηάιιεινο γηα ππνβξύρην 
ειεθηξνθηλεηήξα ηζρύνο 7,5 ΖΡ,  κε 
εθθίλεζε ξειαί αζηέξα-ηξηγώλνπ, 
ιεηηνπξγία auto-manual  θαη όιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πξνζηαζίεο 
(ξειέαζζπκεηξίαο, ξειέ ζηάζκεο, 
ζεξκηθό, ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ 
εθθίλεζε, θιπ), ηα απαξαίηεηα όξγαλα 
έλδεημεο,  κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 
κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ  (70x70x25 cm). 
Σν ειεθηξνινγηθό πιηθνύ ηνπ πίλαθα 
ζα είλαη κάξθαο είηε ΑΒΒ, είηε 
Siemens, είηε Telemicanique. 

31211100-9 ηεκ 1 900,00   900,00 

13 Δξγαζία απνμήισζεο παιηνύ πίλαθα 
θαη ηνπνζέηεζε θαηλνύξγηνπ 
ειεθηξηθνύ πίλαθα  κε ηελ ζύλδεζε 
όισλ ησλ θαισδίσλ ηζρύνο θαη 
απηνκαηηζκνύ, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 
θαη κεηαθνξά ηνπ παιηνύ  ειεθηξηθνύ 
πίλαθα ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ 

 45315600-
4 

ηεκ 12 350,00 4200,00 



 

 

19 

 

       

   ΤΝΟΛΟ    25900,00 

   ΦΠΑ 24%   6216,00 

   ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 32116,00 

 
 

ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

 Σν ζπλνιηθό θόζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ25900,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 

24%. 

 ρεηηθό CPV31211100-9, 45315600-4. 

 
 

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

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν ΓΠ γηα λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο νκνεηδείο πξνκήζεηεο 

φπσο απηή ησλ θίιηξσλ Διιεληθνχ Θαη Φχζθαο. (απνθάζεηο 10-155/20-6-2017 θαη 10-
156/20-6-2017). 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-158/20-06-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

ΘΔΚΑ 2ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 10-159/20-06-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 10-159/20-06-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ HΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ 

ΙΗΘΝ ΞΗΛΑΘΩΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ». πποϋπολογιζμού: 2.378,00€ πλέον Φ.Ξ.Α. 
 

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

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ, ΓΓ ηεο 

επηρείξεζεο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ HΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΞΗΛΑΘΩΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ», 
πξνυπνινγηζκνχ: 2.378,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ 

έρεη σο εμήο : 
 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
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1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  
 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ HΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΩΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ. 
 

2 .ΥΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

3. ΚΟΠΟ: 

Η ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηωλ παξαθάηω εηδώλ άκεζα γηα αληηθαηάζηαζε ηδίωλ ζε πίλαθεο ηωλ 

αληιηνζηαζίωλ ύδξεπζεο ηωλ νηθηζκώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί. 

 

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Η πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη 

1) ηελ αγνξά 2 MODEM κε δπν θεξαίεο γηα εγθαηάζηαζε ζε 2 Αληιηνζηάζηα Δπηαιόθνπ θαη 

Αληηγόλεηαο. Με ηελ ηνπνζέηεζε απηώλ επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε ηειεεηδνπνίεζε ηεο ρακειήο 

ζηάζκεοηωλ Αληιηνζηαζίωλ θαη δεμακελώλ ζε θηλεηό ηωλ ζπλεξγείωλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Με 

απηό ην ηξόπν πξνιακβάλεηαη ε δηαθνπή πδξνδόηεζεο θαη παξεκβαίλεη άκεζα ην πξνζωπηθό ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

2) Πξνκήζεηα νζόλεο γηα επνπηεία θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ modem γηα Α/ Αξγπξνύπνιεο 

εβαζηνύ. 

3) Πξνκήζεηα inverterγηα αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν εδώ θαη δεθαπέληε 

ρξόληα ζην Α/ Αξγπξνύπνιεο εβαζηνύ. 

 

Όια ηα αλωηέξω είλαη αλαγθαία γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ αληιηνζηαζίωλ θαη πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 

Η ηνπνζέηεζε ηνπο ζα γίλεη από ηνλ ειεθηξνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:. 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 MODEM5GK71427  ΣΔΜ. 2 410,00 820,00 

2 SIMATIC 6 NH98601 ΣΔΜ. 2 52,00 104,00 

3 ΟΘΟΝΗ 6ED1055-4MHOO-

OB1 

ΣΔΜ. 1 115,00 115,00 

4 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ INVERTER 

ABBACS 580-01-045-4 

ΙΥΤΟ 22 

KWΓΙΑΑ/ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 

ΣΔΜ 1 1349 1.349,00 
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- ΔΒΑΣΟΤ 

 ΤΝΟΛΟ 
2.388,00 

 Φ.Π.Α24% 573,12 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.961,12 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ηωλ 2.388,00  Ευρώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζα 

θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

 
 

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

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

 Ρελ κειέηε θα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

HΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΞΗΛΑΘΩΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ», κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 
Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο  ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ HΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ 
ΞΗΛΑΘΩΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ»  (Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.378,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 14.08 (ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

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

βαξχλεη  ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 14.08 (ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-158/20-06-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

ΘΔΚΑ 3ο- Απόθαζη10-160/20-6-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
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Έγκπιζη ππακηικού ηηρ Δ.Γ. ηηρ επγαζίαρ  με ηίηλο : «Δπιζκεςή ανηλιών λςμάηων και 
ηλεκηποκινηηήπων έηοςρ 2017». Θωδικόρ εξόδων: 62.07.01.06, πποϋπολογιζμού 

38.770,00 € πλέον Φ.Ξ.Α. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνπξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο κε 
ηίηιν: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017» πξνυπνινγηζκνχ: 

38.770,00  € πιένλ Φ.Ξ.Α.πνπ έρεη σο εμήο : 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 20 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

1. Κσρηαδίδε Μητάιε, οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς,  
2. Αζιαλίδε Χρήζηο ηοπογράθο κεταληθό ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
3. Αβρακίδε Ηιία Χεκηθό κεταληθό, Δηεσζσληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ δηαγσληζκνύ : 

Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2017 
 

Προϋπολογισμού 38770,00 Ευρώ (ανευ Φ.Π.Α.), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, θαη 
καηαγράθθηκαν ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηόρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκόηππν θαη ε πιεξόηεηά ηνπο)  θαη παξέδσζαλ ηηο  νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
ηνπο. 
 

1
η
 Πέηρος Κοσγεβεηόποσλος ηοσ Υρήζηοσ 

 Αξηζκόο ΜΔΔΠ : 28045 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

1. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο – ΣΔΤΓ (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016) ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα Πέηξνπ Κνπγεβεηόπνπινπ 

2. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο – ΣΔΤΓ (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016) ηνπ 
ππεξγνιάβνπ Ν. Νελδόπνπινο – Γ. Μπνηζίδεο Ο.Δ. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Πέηξνπ Κνπγεβεηόπνπινπ όηη έιαβε γλώζε ησλ 
όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 6 κήλεο, θαη όηη παξαηηείηαη από 
θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

4. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
 

FAX  Αλληλογραθίας με ηην ΓΔΤΑΚ : 23920 73262 
 

 
 

Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλώληαο από ηνλ πξώην δηαγσληδόκελν θαη αθνινπζώληαο ηε ζεηξά θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξώλ  έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 
δηαγσληζκό (ζύκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22, 23, θαη 24  ηεο δηαθήξπμεο). 
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Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη  νη επηρεηξήζεηο πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκό είλαη νη παξαθάησ: 
 
 

Α/Α ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

1 Κοσγεβεηόποσλος Πέηρος ηοσ Υρήζηοσ 

 
 

Μεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ε  επηηξνπή πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ησλ 
θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδόκελσλ  θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερόκελα ηνπο ζην 
πξαθηηθό ηα νπνία εθθσλήζεθαλ θαη αθνύζηεθαλ από ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο.  

 

1. Οικονομική προζθορά Κοσγεβεηόποσλοσ Πέηροσ ηοσ Υρήζηοσ 

ΤΝΟΛΟ 32432,00 

ΦΠΑ 24 % 7783,68 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 40215,68 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη  ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή θαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο 
αλαθεξύρζεθε ν Κνπγεβεηόπνπινο Πέηξνο ηνπ Υξήζηνπ κε ζπλνιηθή έθπησζε 16,34% επί ηνπ ζπλνιηθνύ  
ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο. 

 
 

 
 

 
 

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

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «Δπιζκεςή ανηλιών λςμάηων και 
ηλεκηποκινηηήπων, έηοςρ  2017». 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ 
θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017» πξνυπνινγηζκνχ 38.770,00€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 

62.07.01.06  (ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΩΛ 
ΔΔΙ)ζηελεπηρείξεζε : «Θοςγεβεηόποςλορ Ξέηπορ ηος Σπήζηος», κε Α.Φ.Κ. : 
015541292, Γ.Ν.. : Θηιθίο,  Γηεχζπλζε : Λ. Κάλνπ 4,Ρ.Θ. 61100,  κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά 32.432,00€. 
 

 Έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ επηζθεπήο αληιηψλ ιπκάησλ  
θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ ζα γίλεηαη απεπζείαο αλάζεζε ζηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε 
«Θοςγεβεηόποςλο Ξέηπορ ηος Σπήζηος», κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζέθεξε ζην δηαγσληζκφ, 

έσο ην 20% ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, φπσο ε ζρεηηθή λνκνζεζία νξίδεη. 
 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, θαη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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 Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 62.07.01.06  (ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΡΙΗΩΛ & 

ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΩΛ ΔΔΙ)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: 10-160/20-6-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

ΘΔΚΑ 4ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 10-161/20-06-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 

Έγκπιζη δαπανών μεηακίνηζηρ. 
 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Ρερληθήο πεξεζίαο θ. Ξαξαγηφ 

Ησάλλε,ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο. 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη επεηδή δελ παξνπζηάζηεθε γξαπηή εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-161/20-04-2017 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

ΘΔΚΑ 5ο- Απόθαζη10-162/20-6-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Λήςε λέαο απόθαζεο γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ (ΔΠΗΠΛΔΟΝΣΩΝ, 
ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ, ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΛΠ), ΔΔΛ 
ΚΗΛΚΗ, ΔΔΛ ΚΡΖΣΩΝΖ, ΔΔΛ ΚΑΣΑΝΗΩΝ, ΔΣΟΤ 2017».Πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00  Δπξώ 
(κε Φ.Π.Α.), κεηά ην θύιιν δηελέξγεηαο ειέγρνπ από ηελ ππεξεζία επηηξόπνπ Κηιθίο. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Απνζηνιίδε Ληθφιαν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην θχιιν ειέγρνπ κε ηηο παξαηεξήζεηο 

ηεο ππεξεζίαο επηηξφπνπ Θηιθίο, κε ην νπνίν αλαπέκπεηαη ε έγθξηζε ηεο απφθαζεο επεηδή: 
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1. Ξξέπεη λα δεκνπξαηεζεί καδί κε ηελ νκνεηδή εξγαζία ζηελ ΔΔΙ Γξνζάηνπ 
2. Σξήδεη βειηίσζεο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 
 Αθπξψλεη ηε ζχκβαζε γηα ην παξαπάλσ έξγν σο αζχκθνξε 

 Ρελ επαλαδεκνπξάηεζε ηεο εξγαζίαο, καδί κε ηελ αληίζηνηρε ηεο ΔΔΙ δξνζάηνπ, κεηά 
ηηο αλαγθαίεο δηακνξθψζεηο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 
 

 Hαπφθαζε απηή ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ αληίζηνηρε εξγαζία ζηελ ΔΔΙ Γξνζάηνπ κε ηίηιν: 
«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ ΘΑΙΑΚΗΩΛ, ΑΦΑΗΟΔΠΖ ΠΑΞΟΝΦΡΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΦΔΟΡΩΛ ΑΞΝ 

ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ ΓΗΙΗΠΖΠ, ΠΡΖΛ ΔΔΙ (ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΚΔ 
ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ (ΘΑΙΑΚΗΑ))  Γ.Γ. ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, 
ΔΡΝΠ 2017» Θσδηθνχ εμφδσλ: 61.93.22., πξνυπνινγηζκφο 15.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., 

ε νπνία ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηνπ επηηξφπνπ ζα πξέπεη λα αθπξσζεί. 
 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-162/20-6-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 
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