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Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  16/2014 

Σης με αριθμό 16/2014 σνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 22 Οκηωβρίοσ 

2014 και ώρα: 10:00 π.μ., εκέξα Σεηάρηη, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό   2680/10-10-2014, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ 

ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

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

ΠΑΡΟΝΣΕ 

1) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο,  Α. Πξόεδξνο 

2) Υξηζηόθνξνο Πηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 
3) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  

4) ηζκαλίδεο Ισάλλεο , Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

6) Παληειήο Μαηδάλνγινπ, Δθπξόζσπνο ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ, κέινο 
7) Ισάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο  

 

ΑΠΟΝΣΕ 

 

ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΖ 163_2014 
 
 
Απόθαζε ξύζκηζεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ. 
 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ 
Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ 
εηζήγεζε ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 

Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΤΝΟΗΚΩΝ ΡΤΘΜΗΔΩΝ ΓΗΑ ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΔ ΟΦΔΗΛΔ πξνο ΣΗ ΓΔΤΑ. 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο βνπιήο κε εκεξνκελία 16/10/2014 απνθαζίζηεθε ζην άξζξν 25 ηνπ λφκνπ (απηή ηελ ψξα 
αλακέλεηαη ε δεκνζίεπζή ηνπ ζην ΦΔΚ) ε ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ ΓΔΤΑ. 
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Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ από ηνπο θαηαλαισηέο είλαη κέρξη ηηο 14/11/2014. Δπνκέλσο ηα ρξνληθά 
πεξηζψξηα είλαη πνιχ κηθξά. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Ζ απφθαζε πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα εμήο: 

1. Τον αρικμό των δόςεων ανάλογα με το ποςό οφειλισ 

2. Τα ποςά απαλλαγισ από τισ προβλεπόμενεσ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ 

3. Κάκε άλλθ λεπτομζρεια που δεν ρυκμίηεται από το άρκρο 25 του νόμου. 

Ο λφκνο νξίδεη φηη : 

1. Σε περίπτωςθ εφάπαξ εξόφλθςθσ διαγράφονται  όλεσ τισ προςαυξιςεισ 

2. Οι δόςεισ δφνανται να  είναι ζωσ 40 (ςαράντα). 

3. Κάκε δόςθ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 40 ευρϊ. 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζπληάρζεθε ν ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί σο πξφηαζε ησλ ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο πξνο ην Γ, κε βάζε ηελ αξρή λα εθαξκνζηεί ε επλντθφηεξε ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη ν λφκνο ψζηε λα ππάξρεη 
ηζρπξφ θίλεηξν ζηνπο θαηαλαισηέο γηα ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ κε ζηφρν λα κεησζνχλ νη θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο πνπ 
απμάλνληαη αικαησδψο.: 

Απφ ηηο απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ πξνέθπςε ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί σο πξφηαζε πξνο ην Γ. 

Πνζό θαηαβνιήο Απαιιαγή πξνζαπμήζεσλ 

Δθάπαμ εμφθιεζε 100% 

10 δφζεηο 90% 

20 δφζεηο 80% 

30 δφζεηο 70% 

40 δφζεηο 60% 

ΖΜΔΗΩΖ: Κάζε κεληαία δφζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 40 επξψ. 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη: 

1. Να ςυγκλθκεί άμεςα το ΔΣ για λιψθ απόφαςθσ, ϊςτε να υπάρχουν περιςςότερα χρονικά περικϊρια ςτουσ 

καταναλωτζσ και για ενθμζρωςθ και για ρφκμιςθ  

2. Να κακοριςτοφν οι μθνιαίεσ δόςεισ (με βάςθ το άρκρο 25 του νόμου και το ςχζδιο που φαίνεται ςτον 

παραπάνω πίνακα). 

3. Να εκδοκεί δελτίο τφπου τθν Παραςκευι 24 Οκτωβρίου 2014 το οποίο κα αποςταλεί ςτον τοπικό τφπο, τισ 

τοπικζσ ιςτοςελίδεσ, τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ, τον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ,  

Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κλπ. Επίςθσ κα τοιχοκολλθκοφν φωτοαντίγραφα ςτισ κοινότθτεσ, καφενεία και 

λοιποφσ δθμόςιουσ χϊρουσ των οικιςμϊν και τθσ πόλθσ και γενικά να εφαρμοςτεί κάκε πρόςφορο μζτρο 

δθμοςιότθτασ. 

 
Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Δζχεται και εγκρίνει ωσ ζχει τθν ειςιγθςθ του Γ. Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ, κ. Ηλία Αβραμίδθ.  

 Κακορίηει τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ όπωσ αποτυπϊνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 



Πνζό θαηαβνιήο Απαιιαγή πξνζαπμήζεσλ 

Δθάπαμ εμφθιεζε 100% 

10 δφζεηο 90% 

20 δφζεηο 80% 

30 δφζεηο 70% 

40 δφζεηο 60% 

Με βάζε ην άξζξν 25 ηνπ λφκνπ, νη  δφζεηο δχλαληαη λα  είλαη έσο 40 (ζαξάληα) θαη θάζε δφζε δελ κπνξεί 
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 40 επξψ. 

 Εντζλλεται το αρμόδιο τμιμα τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ να εκδϊςει  δελτίο τφπου τθν Παραςκευι 24 Οκτωβρίου 2014 
το οποίο κα αποςταλεί ςτον τοπικό τφπο, τισ τοπικζσ ιςτοςελίδεσ, τθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ, τον 
πίνακα ανακοινϊςεων τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ,  Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ κλπ. και να  τοιχοκολλθκοφν 
φωτοαντίγραφα ςτισ κοινότθτεσ, καφενεία και λοιποφσ δθμόςιουσ χϊρουσ των οικιςμϊν και τθσ πόλθσ και 
γενικά να εφαρμοςτεί κάκε πρόςφορο μζτρο δθμοςιότθτασ. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 164_2014 
 
Απεσθείας ανάθεζη «ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2014" για ηη 

Δημοηική Ενόηηηα Γαλλικού». 
 

Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΕΤΣΕΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ: 

«ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2014» γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Γαιιηθνύ. 

 
Ο δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 30 Απξηιίνπ 2014. Καηά ηελ εκεξνκελία απηή δελ πξνζήιζε θαλέλαο 

δηαγσληδόκελνο γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Γαιιηθνύ  θαη ζπληάρζεθε ην παξαθάησ πξαθηηθό 
δεκνπξαζίαο: 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 1 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 30ε Απξηιίνπ 2014 θαη ώξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1) Σζαληάθε Β. Γεκήηρηο, Αλαπιερωηή Πρόεδρο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Δπηηροπής, κε 
αλαπιερωηή ηολ θ. Πεπερίδε Υρηζηόθορο, Αληηδήκαρτο Κηιθίς, κέιος ηοσ Γ. ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

2) Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, εθπρόζωπος εργαδοκέλωλ ζηο Γ. ηες 
ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κε αλαπιερωηή ηολ θ. Γεκεηρηάδε Ηωάλλε, Γεκόηε Κηιθίς, κέιος ηοσ Γ. ηες ΓΔΤΑ 
Κηιθίς, Ποιηηηθό Μεταληθό. 

3) ηζκαλίδε Ηωάλλε, Αληηπρόεδρο ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Γεκοηηθό ύκβοσιο, κε αλαπιερωηή ηολ θ. 
Αβρακίδε Ζιία, Γεληθό Γηεσζσληή ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Υεκηθό Μεταληθό.  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ: 
 

ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2014 
 

Πποϋπολογιζμού 110.700,00 Εςπώ (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.) για ηο ζύνολο ηων 
Δημοηικών Ενοηήηων εξαιποςμένηρ ηηρ Δ.Ε Κιλκίρ, ηος Δήμος Κιλκίρ, 

 



Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Θα πξέπεη 
λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα κία Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη φρη γηα ην ζχλνιν ησλ Γ.Δ 
ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 
 

1
ε
   ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   308 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζηε Γ.Δ 

Πηθξνιίκλεο): 

 Φσηναληίγξαθν εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν 
Παξ/θώλ Κηιθίο) κε αξηζκό 25928, πνζνύ 1.383,75 €. 

 Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγνπ (ΜΔ), (αξηζκόο αδείαο: 
ΜΔ 114865 – Πξαγκαηηθή ηζρύο: 87 ΖΡ) κε αξηζκό παξαζηαηηθνύ απνγξαθηθνύ δειηίνπ 
202012. 

 Φσηναληίγξαθν πνιπαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκό 211959930 γηα ην 
JCB κε αξηζκόο αδείαο ΜΔ 114865, θαη ηζρύεη κέρξη 25/4/2015. 

 Πξσηόηππε βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Κηιθίο κε αξηζ. πξση.: 
162671/970/28-4-2014 κε ζέκα: «Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο ΜΔ» θαη ηζρύ κέρξη 
31/7/2014. 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Μεραλνδεγνύ – Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ 
κε θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή  ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κηιθίο - Σκήκα Βηνκεραλίαο 
κε αξηζ. Μεηξώνπ Φ22.597 ηνπ θαη΄ρνπ κε νλνκαηεπώλπκν Γηάγθνγινπ Θενθιή κε αξηζκό 
αδείαο 259 (ηάμε Α) θαη κε αξηζκό αδείαο 206 (ηάμε Γ). 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Μεραλνδεγνύ – Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ 
Β’ ηάμεο ηεο Ννκαξρίαο Κηιθίο - Σκήκα Βηνκεραλίαο κε αξηζ. Μεηξώνπ 46.  

 Τπεύζπλεο δειώζεηο (ηέζζεξηο) ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη: 

 Α) Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθύιαθηα απηνύο 

Β) Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί από άιινπο δηαγσληζκνύο ή δεκνπξαζίεο Γεκνζίνπ 

Γ) Γελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηόηεηαο  

Γ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ όζνλ θαη ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζώο επίζεο θαη όηη δελ έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηηο ππεξεζίεο. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΗΚΑ κε αξηζ. πξσηνθόιινπ 414/25-
4-2014 θαη αξηζκό ζπζηήκαηνο 519/Τ/383/2014/25-4-2014 θαη ηζρύ κέρξη 24/10/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 50539374/25/4/2014 θαη ηζρύ κέρξη 25/6/2014. 

 Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθόιινπ 
13697/25-4-2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρύεη κέρξη 31/12/2014. 

 Πξσηόηππν αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 50/30-
4-2014. 

 Πξσηόηππν Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκό 249/25-4-2014. 

 Πξσηόηππν Πηζηνπνηεηηθό ηνπ ηκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, κε 
αξηζκό 149/25-4-2014. 

 Φσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο εθπξνζώπνπ. 

 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ: ΗΓΗΟΥΔΗΡΩ  
 

2
ε
  ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   8711 



Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζηε Γ.Δ 

Πηθξνιίκλεο): 

 Πξσηόηππε Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν 
Παξ/θσλ Κηιθίο) κε αξηζκό 25929, πνζνύ 1.384,00 €, θαζώο θαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν 
απηήο (θέξεη ζεώξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 732). 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ (θέξεη ζεώξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 
732) ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγσλ (ΜΔ) (αξηζκόο αδείαο: ΜΔ 
109710 – Πξαγκαηηθή ηζρύο: 86 ΖΡ) κε αξηζκό παξαζηαηηθνύ απνγξαθηθνύ δειηίνπ 201857. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ην κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΜΔ 109710 JCB 
(εκεξνκελία ιήμεο 03/07/2014 – 12:00 κκ). 

 Πξσηόηππν έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Κηιθίο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 
162671/970/28-04-2014 θαη κε ζέκα: «Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο ΜΔ», θαζώο θαη 
αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ (θέξεη ζεώξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 
732) θαη ηζρύ κέρξη 31/7/2014. 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ (θέξεη ζεώξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 
732) ηεο Άδεηαο Μεραλνδεγνύ – Υεηξηζηή Μεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθώλ έξγσλ κε 
θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή κε αξηζκό αδείαο Θ 4243 (ηάμεο Γ’), κε νλνκαηεπώλπκν θαηόρνπ 
«Αληώληνο Σζειεπίδεο». 

 Τπεύζπλε Γήισζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη έιαβε 
γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, όηη ηνπο απνδέρεηαη θηι, όπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 
7 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, θαζώο θαη θσηναληίγξαθν απηήο. 

 Βεβαίσζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ζην ΚΔΠ 0732 ηνπ Γήκνπ Κηιθίο γηα έθδνζε ρνξήγεζεο 
αληηγξάθνπ πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο ή δηθαζηηθήο ρξήζεο. 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ζρεηηθά κε ην πνηληθό ηνπ κεηξών θαη 
θσηναληίγξαθν απηήο. 

 Πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξσηνδηθείνπ ΚΗΛΚΗ κε αξηζκό 252/28-04-2014, θαζώο θαη 
θσηναληίγξαθν απηνύ. 

 Πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό ηνπ ηκήκαηνο πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ πξσηνδηθείνπ ΚΗΛΚΗ κε 
αξηζκό 152/28-04-2014, θαζώο θαη θσηναληίγξαθν απηνύ. 

 Πξσηόηππε βεβαίσζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. (ηκήκα ΚΗΛΚΗ), κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 610774/28-04-
2014 κε ηζρύ κέρξη 31/05/2014, θαζώο θαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν απηήο (θέξεη ζεώξεζε ηνπ 
ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 732). 

 Πξσηόηππν απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο κε Α/Α 1007/28-04-2014 θαη ηζρύ κέρξη 28/06/2014, 
θαζώο θαη θσηναληίγξαθν απηνύ. 

 Πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 13699/28-04-
2014 κε ηζρύ κέρξη 31/12/2014, θαζώο θαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ (θέξεη 
ζεώξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 732). 

 Φσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο εθπξνζώπνπ. 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΜΔΩ EMAIL: lazos.faganas@gmail.com 

3
ε
   ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ 

Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   2361 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζηε Γ.Δ 

Υέξζνπ): 

 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν Παξ/θώλ Κηιθίο) 
κε αξηζκό 25930, πνζνύ 1383,75 €. 

 Πξσηόηππε βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Κηιθίο κε αξηζ. πξση.: 
155560/918/22-4-2014 κε ζέκα: «Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο ΜΔ» θαη ηζρύ κέρξη 
31/07/2014. 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 

 Α) Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη 
αλεπηθύιαθηα απηνύο 

Β) Γελ έρεη απνθιεηζηεί από άιινπο δηαγσληζκνύο,  δεκνπξαζίεο Γεκνζίνπ ή θαη από νξγαληζκνύο 
Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

Γ) Γελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηόηεηαο  
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Γ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ όζνλ θαη ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζώο επίζεο θαη όηη δελ έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηηο ππεξεζίεο. 

 Πξσηόηππν Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 640/26-
3-2014. 

 Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκό 250/28-4-2014. 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκό 151/28-4-
2014. 

 Πξσηόηππε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό (Ο.Α.Δ.Δ.)  
κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 479900/31-3-2014 θαη ηζρύ κέρξη 30/4/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΗΚΑ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 
1354/19-11-2013 θαη αξηζκό ζπζηήκαηνο 519/Τ/1238/2013/19-11-2013 θαη ηζρύ κέρξη 16/5/2014. 

 Απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην κε Α/Α 732/31-3-2014 θαη ηζρύ κέρξη 
31/5/2014 

 Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθόιινπ 
13680/22-4-2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρύεη κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγσλ (ΜΔ) (αξηζκόο 
αδείαο: ΜΔ 87815 – Πξαγκαηηθή ηζρύο: 85 ΖΡ) κε αξηζκό παξαζηαηηθνύ απνγξαθηθνύ 
δειηίνπ 201162. 

 Φσηναληίγξαθν πνιπαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκό 209441000 θαη 
ηζρύεη κέρξη 6/9/2014 γηα ην JCB ΜΔ 87815. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο Μεραλνδεγνύ – Υεηξηζηή Μεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθώλ 
έξγσλ κε θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή κε αξηζκό αδείαο 199 (ηάμεο Α’), κε νλνκαηεπώλπκν 
θαηόρνπ «Νανύκεο Αλδξέαο». 

 Φσηναληίγξαθν ηαπηόηεηαο εθπξνζώπνπ. 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ: ΗΓΗΟΥΔΗΡΩ  
 
 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ δηαπηζηψζεθε φηη ε 
εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο «ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ ΟΔ», πνπ εθδφζεθε απφ ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Γξαθείν Παξ/θσλ ΚΗΛΚΗ) κε αξηζκφ 25928, πνζνχ 1.383,75 €, αλαθέξεη 
επσλπκία ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΘΔΟΚΛΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ θαη όρη ηελ επσλπκία απηήο, ελώ αλαθέξεηαη ζε άιιν έξγν 

θαη είλαη ππέξ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 
Μεηά απφ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθαζίζηεθε λα απνθιεηζηεί από ηε δηαδηθαζία ε 
πξναλαθεξζείζα επηρείξεζε θαη λα κελ ιεθζεί ππόςε ε πξνζθνξά ηεο θαηά ην ζηάδην αλνίγκαηνο 
ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ιόγσ ησλ ιαζώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 
ηεο.  
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηώλ, 
κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 
θάζε δηαγσληδφκελν, ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ε πξνζθνξά γηα ηελ εηαηξεία κε επσλπκία 
«ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ ΟΔ». Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ε πξνζθνξά ηεο 
εηαηξείαο κε επσλπκία «ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ» αθνξά ζηε Γ.Δ Πηθξνιίκλεο, ελψ απηή 
ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία «ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ» αθνξά ζηε Γ.Δ Υέξζνπ.  
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 
δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ, νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ 
ΖΛΗΑ 

      

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ (€) 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 

6 

Φνξησηήο-Δθζθαθέαο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, ή 
αλαιφγνπ ηχπνπ, ειάρηζηεο 
ηππνδχλακεο 70 Hp 

ΖΜΔΡΑ 72 150 10800,00 

7 

Φνξησηήο-Δθζθαθέαο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, ή 
αλαιφγνπ ηχπνπ, ειάρηζηεο 
ηππνδχλακεο 70 Hp 

ΖΜΔΡΑ 72     

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ 10800,00 

  

ΤΝΟΛΟ 10800,00 

Φ.Π.Α. (23%) 2484,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 13284,00 

 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ 

      

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ (€) 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

ΟΜΑΓΑ Ε: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΔΡΟΤ 

8 

Φνξησηήο-Δθζθαθέαο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, ή 
αλαιφγνπ ηχπνπ, ειάρηζηεο 
ηππνδχλακεο 70 Hp 

ΖΜΔΡΑ 72 156 11232,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ε 11232,00 

  

ΤΝΟΛΟ 11232,00 

Φ.Π.Α. (23%) 2583,36 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 13815,36 

 
 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ κεηνδνηψλ, ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε 
ηα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο. 

Στη σσνέτεια η επιτροπή έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγσητικών επιστολών.    

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο  πνπ ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΟΤ 
ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΟΟ (€) 
ΜΔ ΦΠΑ 

1 
ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ 

ΣΟΤ ΖΛΗΑ 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ  13.284,00    

2 ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ ΥΔΡΟ  13.815,36    

 

Δπνκέλσο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο θαη ηε κηα ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πηθξνιίκλεο είλαη ε 
εηαηξεία «ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ» θαη γηα ηε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Υέξζνπ 
είλαη ε εηαηξεία κε επσλπκία «ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ». 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   



 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό 1/2014. 

 

Ο επαλαιεπηηθόο δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 19 Μάηνπ 2014 θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκό 

105/2014 απόθαζε ηνπ Γ.. δελ πξνζήιζε επίζεο θαλέλαο δηαγσληδόκελνο γηα ηελ Γ.Δ. 

Γαιιηθνύ θαη ζπληάρζεθε ην παξαθάησ πξαθηηθό δεκνπξαζίαο : 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 2 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Γεπηέξα 19ε Ματνπ 2014 θαη ώξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

4) Σζαληάθε Β. Γεκήηρηο, Αλαπιερωηή Πρόεδρο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Δπηηροπής, κε 
αλαπιερωηή ηολ θ. Πεπερίδε Υρηζηόθορο, Αληηδήκαρτο Κηιθίς, κέιος ηοσ Γ. ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

5) Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, εθπρόζωπος εργαδοκέλωλ ζηο Γ. ηες 
ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κε αλαπιερωηή ηολ θ. Γεκεηρηάδε Ηωάλλε, Γεκόηε Κηιθίς, κέιος ηοσ Γ. ηες ΓΔΤΑ 
Κηιθίς, Ποιηηηθό Μεταληθό. 

6) ηζκαλίδε Ηωάλλε, Αληηπρόεδρο ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Γεκοηηθό ύκβοσιο, κε αλαπιερωηή ηολ θ. 
Αβρακίδε Ζιία, Γεληθό Γηεσζσληή ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Υεκηθό Μεταληθό.  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ: 
 

ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2014 
 

Πποϋπολογιζμού 83.025,00 Εςπώ (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.) για ηο Δημοηικέρ 
Ενόηηηερ για ηιρ οποίερ δεν είσε καηαηεθεί  πποζθοπά ζηον με ημεπομηνία 30/04/2014 

διαγωνιζμό, εξαιποςμένηρ ηηρ Δ.Ε Κιλκίρ, ηος Δήμος Κιλκίρ. 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Θα πξέπεη 
λα ζεκεησζεί όηη ε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ αθνξά ζε κία Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη όρη γηα ην ζύλνιν 
ησλ Γ.Δ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο θαη απνηειεί επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είρε δηελεξγεζεί θαη ζηηο 
30/04/2014, αθνύ δελ είραλ πιεξσζεί όιεο νη δεηνύκελεο ζέζεηο αλα Γ.Δ. 

 
 
 

1
ε
   ΛΔΦΣΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   10198 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγνπ (ΜΔ), αξηζκόο άδεηαο 
ΜΔ: 114845 ΗΥ (αξ. πξσηνθόιινπ: 8904ΓΣΔ2151/10-08-2011) – αξηζκό παξαζηαηηθνύ: 201992 
– πξαγκαηηθή ηζρύο: 93 ΖΡ – ην πξσηόηππν επηζηξάθεθε ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 

 Φσηναληίγξαθν πνιπαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκό 211327986 θαη 
ηζρύ κέρξη 25/9/2014 – ην πξσηόηππν επηζηξάθεθε ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 



 Φσηναληίγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ κε αξηζ. πξση.: 269364/2082/12-7-2013 κε 
ζέκα: Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο ΜΔ θαη ηζρύ κέρξη 31/7/2014 - ην πξσηόηππν 
επηζηξάθεθε ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Υεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ νκάδαο Β’ ηάμεο ηεο Π.Δ Κηιθίο κε 
αξηζκό 3. 

 Τπεύζπλε δειώζε ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 

 Α) Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη 
αλεπηθύιαθηα απηνύο 

Β) Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγσληζκνύο - δεκνπξαζίεο Γεκνζίνπ ή θαη από 
νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Γ) Γελ έρσ ππνπέζεη ζε θαλέλα ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηόηεηαο.  

Γ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ όζνλ θαη ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζώο επίζεο θαη όηη δελ έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηηο ππεξεζίεο 

 Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 724/06-05-2014 ηνπ 
Σκήκαηνο Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Θεζ/ληθεο. 

 Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκό 167/14-03-2014. 

 Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκό 155/30-04-2014. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΗΚΑ κε αξηζ. πξσηνθόιινπ 175/14-03-2014 θαη αξηζκό 
ζπζηήκαηνο 544/Τ/168/2014 θαη ηζρύ κέρξη 12/09/2014. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α – Γξαθείν Έδεζζαο, κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ 46/21-02-2014 θαη ηζρύ κέρξη 30-06-2014 - ην πξσηόηππν επηζηξάθεθε ζηνλ 
ελδηαθεξόκελν. 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ 50597195/15-05-2014 θαη ηζρύ κέρξη 15/07/2014. 

 Φσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 
πξσηνθόιινπ 13037/20-01-2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρύεη κέρξη 
31/12/2014 - ην πξσηόηππν επηζηξάθεθε ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 

  Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ όηη ηα θσηναληίγξαθα πνπ επηζπλάπηνληαη είλαη 
αθξηβή αληίγξαθα, ηα νπνία θαη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. 
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   ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   308 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά ζηε Γ.Δ 
Πηθξνιίκλεο): 

 Πξσηόηππε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν 
Παξ/θώλ Κηιθίο) κε αξηζκό 25976, πνζνύ 1.400,00 €. 

 Πξσηόηππε βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Κηιθίο κε αξηζ. πξση.: 
162671/970/28-4-2014 κε ζέκα: «Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο ΜΔ» θαη ηζρύ κέρξη 
31/7/2014. 

 Τπεύζπλεο δειώζεηο (ηέζζεξηο) ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη: 

 Α) Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθύιαθηα απηνύο 

Β) Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί από άιινπο δηαγσληζκνύο ή δεκνπξαζίεο Γεκνζίνπ 

Γ) Γελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηόηεηαο  

Γ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ όζνλ θαη ησλ 
ππνρξεώζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζώο επίζεο θαη όηη δελ έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη από ηηο ππεξεζίεο. 

 Πξσηόηππν αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Θεζ/ληθεο γηα 
γεληθή ρξήζε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 50/30-4-2014. 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πεξί κε κεηαβνιήο ηεο πνηληθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 

 Πξσηόηππν Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκό 275/15-5-2014. 



 Πξσηόηππν Πηζηνπνηεηηθό ηνπ ηκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, κε 
αξηζκό 166/15-05-2014. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΗΚΑ κε αξηζ. πξσηνθόιινπ 414/25-4-2014 θαη αξηζκό 
ζπζηήκαηνο 519/Τ/383/2014/25-4-2014 θαη ηζρύ κέρξη 24/10/2014. 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ 50539374/25-4-2014 θαη ηζρύ κέρξη 25/6/2014. 

 Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθόιινπ 
13805/15-5-2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρύεη κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγνπ (ΜΔ), (αξηζκόο αδείαο: 
ΜΔ 114865 – Πξαγκαηηθή ηζρύο: 87 ΖΡ) κε αξηζκό παξαζηαηηθνύ απνγξαθηθνύ δειηίνπ 
202012. – ην πξσηόηππν ην παξέιαβε ν ελδηαθεξόκελνο. 

 Φσηναληίγξαθν πνιπαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκό 211959930 γηα ην 
JCB κε αξηζκόο αδείαο ΜΔ 114865, θαη ηζρύεη κέρξη 25/4/2015. – ην πξσηόηππν ην παξέιαβε 
ν ελδηαθεξόκελνο. 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Μεραλνδεγνύ – Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ 
κε θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή  ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κηιθίο - Σκήκα Βηνκεραλίαο 
κε αξηζ. Μεηξώνπ Φ22.597 ηνπ θαηόρνπ κε νλνκαηεπώλπκν Γηάγθνγινπ Θενθιή κε αξηζκό 
αδείαο 259 (ηάμε Α), αξηζκό αδείαο 69 (ηάμε Β’) θαη κε αξηζκό αδείαο 206 (ηάμε Γ). 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Μεραλνδεγνύ – Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ 
Β’ ηάμεο ηεο Ννκαξρίαο Κηιθίο - Σκήκα Βηνκεραλίαο κε αξηζ. Μεηξώνπ 46.  

 Μηα ζεηξά από θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ ησλ αλσηέξσ. 
 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ δηαπηζηψζεθε φηη ε 
εηαηξεία κε επσλπκία «ΛΔΦΣΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ», δελ πξνζθόκηζε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο. 
Μεηά απφ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθαζίζηεθε λα απνθιεηζηεί από ηε δηαδηθαζία ε 
πξναλαθεξζείζα επηρείξεζε θαη λα κελ ιεθζεί ππόςε ε πξνζθνξά ηεο θαηά ην ζηάδην αλνίγκαηνο ησλ 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ιόγσ ηεο κε πξνζθόκηζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.  

 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηώλ, 
κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 
θάζε δηαγσληδφκελν, ρσξίο λα ιεθζεί ππόςε ε πξνζθνξά γηα ηελ εηαηξεία κε επσλπκία «ΛΔΦΣΖ 

ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ». Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία 
«ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Ο.Δ.» αθνξά ζηε Γ.Δ Πηθξνιίκλεο.  
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 
δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ, νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 
      

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ (€) 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 
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Φνξησηήο-Δθζθαθέαο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, ή 
αλαιφγνπ ηχπνπ, ειάρηζηεο 
ηππνδχλακεο 70 Hp 

ΖΜΔΡΑ 72 150 10.800,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ 10.800,00 

  

ΤΝΟΛΟ 10.800,00 

Φ.Π.Α. (23%) 2.484,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 13.284,00 

 

Καηόπηλ ε Δ.Γ., έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηνπ κεηνδφηε, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ηνπ ζην δηαγσληζκφ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο 
δηαθήξπμεο. 

Στη σσνέτεια η επιτροπή έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγσητικών επιστολών.    

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε επηρείξεζε πνπ ηεξεί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη: 



 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΟΤ 
ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΟΟ (€) ΜΔ 
ΦΠΑ 

1 
ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ 

& ΗΑ Ο.Δ. 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ  13.284,00    

 

Δπνκέλσο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο θαη ηε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πηθξνιίκλεο είλαη ε 
εηαηξεία «ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Ο.Δ.» ελώ γηα ηηο ππόινηπεο ζέζεηο πνπ αθνξνύζε ν 
δηαγσληζκόο δε δόζεθε πξνζθνξά. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 2/2014 

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

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό 2/2014. 

3. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο "ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2014" γηα ηε 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γαιιηθνύ ζηνλ "ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΝΙΚ. ΜΙΥΑΗΛ" κε ΑΦΜ : 128423624, 
ΓΟΤ : Κηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 13.284,00€ (ζσμπεριλαμβάνεηαι ο 

ΦΠΑ). 
4. Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό εμόδσλ 62.07 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

γηα ην έηνο 2014, θαη ςεθίδεη ηε ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
Η παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
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Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο 
ηεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 
ηζκαλίδεο Ισάλλεο , 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 
 

 

 
Υξηζηόθνξνο Πηπεξίδεο, 

Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

 

 
 

Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, 

Γεκνηηθόο  ύκβνπινο, 
Μέινο 

 

Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, 
Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

 

 

Παληειήο Μαηδάλνγινπ, 
Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ 

πιιόγνπ, Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο, 
 

 

 
Ισάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

 
 

 
 

 

 

Οπξαλία Καζθακαλίδνπ 
Δθπξόζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  

Μέινο 
 

 
 

 

 


