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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

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

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  20/2018 

Ρεο κε αξηζκό 20/2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 18 Πεπηεκβξίνπ 2018 

θαη ώξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Ρξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ   3163/13-09-2018, 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 έμη(6) 
 

1) Πηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

4) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  
5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
6) Ξαξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

7) Καπξνπνχινπ Πνθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

 
 
ΘΔΚΑ 1ν - Απόθαζε 20-299/18-9-2018 
 
Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 
«ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΑΗ ΓΑΙΗΘΝ» , 
πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 πξν ΦΞΑ. 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΥΡΝ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηίηινπ ηνπ ζε 17.500,00€, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ Κειέηε ηνπ 
έξγνπ.  

Ρν Γ.Π. εγθξίλεη ηελ αιιαγή ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο θαη νξίδεηαη σο εμήο: 

Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 
«ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ 
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ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΑΗ ΓΑΙΗΘΝ» , 
πξνϋπνινγηζκνύ 17.500,00 πξν ΦΞΑ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξαξαγηφ Ησάλλε, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ηεο 

ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ηελ παξαθάησ  Ρερληθή Έθζεζε: 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
 

 
ΘΔΜΑ: «ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ ΚΑΗ ΓΑΛΛΗΚΟΤ» 
 
Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηεί ε αλάγθε γηα επεθηάζεηο - απνθαηαζηάζεηο 
δηθηχσλ θαη βειηίσζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θξεαηίσλ ζηηο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο θαη Γαιιηθνχ.      
 
α. Θέζε έξγνπ  
Οη επεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δίθηπα θαη θξεάηηα ησλ Γ.Δ Πηθξνιίκλεο θαη Γαιιηθνχ. 

β. Πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ  

Οη επεθηάζεηο - απνθαηαζηάζεηο δηθηχσλ θαη βειηίσζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θξεαηίσλ ζηηο Γ.Δ Πηθξνιίκλεο θαη 
Γαιιηθνχ. πκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θάζε εξγαζία πνπ ζα εθηειεζηεί . 

γ. Πξνϋπνινγηζκόο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 17.500,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.) θαη ζα θαιπθζεί απφ 
ίδηνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

δ. Άιια ζηνηρεία 

ρεηηθφ CPV:  

45231110-9 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηνπνζέηεζε αγσγψλ & 

45232151-5 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αλαθαίληζε θεληξηθψλ αγσγψλ λεξνχ 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη φηη: 

«1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο 
ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ. 

2.Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηόλ. 

3.Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη απηή 
ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Η απόθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην: 

α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 
γ) όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζύκβαζε, 

δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε. 
4.Αλ παξαβηαζζεί ε ππνρξέσζε ηεο παξ. 3, ε ζύκβαζε είλαη απηνδίθαηα άθπξε….» 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
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ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ απφ ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θαζψο επίζεο θαη 
ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ 
Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΑΗ ΓΑΙΗΘΝ». Ξξνυπνινγηζκνχ 17.500,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  
 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412/2016, 

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_178/18-09-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 60Ν3ΝΙΘ8-

0ΙΔ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε 

δηαζέζηκνπ πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

 
Απνθάζηζε νκόθσλα θαη εγθξίλεη  

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο γηα ην ζέκα παξνπζηάζηεθε κφλν ε ζρεηηθή Ρερληθή 
Έθζεζε, ελψ έιεηπε ε Κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-299/18-9-2018 

 
 

 
ΘΔΚΑ 2ν - Απόθαζε 20-300/18-9-2018 
 
Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 
«ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΣΔΟΠΝ, ΓΝΦΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΥΛ» , 
πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 πξν ΦΞΑ. 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΡΔΟΝ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηίηινπ ηνπ ζε 19.900,00€, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ Κειέηε ηνπ 
έξγνπ.  

Ρν Γ.Π. εγθξίλεη ηελ αιιαγή ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο θαη νξίδεηαη σο εμήο: 

Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 

«ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΣΔΟΠΝ, ΓΝΦΟΑΛΖΠ ΘΑΗ ΚΝΟΗΥΛ» , 

πξνϋπνινγηζκνύ 19.900,00 πξν ΦΞΑ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξαξαγηφ Ησάλλε, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ηεο 
ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε: 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
 

ΘΔΜΑ: «ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ, ΓΟΪΡΑΝΖ ΚΑΗ ΜΟΤΡΗΩΝ» 
 
Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηεί ε αλάγθε γηα επεθηάζεηο - απνθαηαζηάζεηο 
δηθηχσλ θαη βειηίσζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θξεαηίσλ ζηηο Γ.Δ. Υέξζνπ, Γντξάλεο θαη Μνπξηψλ.      
 
α. Θέζε έξγνπ  
Οη επεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δίθηπα θαη θξεάηηα ησλ Γ.Δ. Υέξζνπ, Γντξάλεο θαη Μνπξηψλ.      
 

β. Πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ  

Οη επεθηάζεηο - απνθαηαζηάζεηο δηθηχσλ θαη βειηίσζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θξεαηίσλ ζηηο Γ.Δ. 
Υέξζνπ, Γντξάλεο θαη Μνπξηψλ.      
πκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη θάζε εξγαζία πνπ ζα εθηειεζηεί. 
 
γ. Πξνϋπνινγηζκόο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.900,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.) θαη ζα θαιπθζεί απφ 
ίδηνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

δ. Άιια ζηνηρεία 

ρεηηθφ CPV:  

45231110-9 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηνπνζέηεζε αγσγψλ & 

45232151-5 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αλαθαίληζε θεληξηθψλ αγσγψλ λεξνχ 

 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη φηη: 

«1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο 

ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ. 

2.Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηόλ. 

3.Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη απηή 
ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Η απόθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην: 
α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 
γ) όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζύκβαζε, 

δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε. 
4.Αλ παξαβηαζζεί ε ππνρξέσζε ηεο παξ. 3, ε ζύκβαζε είλαη απηνδίθαηα άθπξε….» 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 

ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ απφ ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θαζψο επίζεο θαη 
ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - 
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ 

Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΑΗ ΓΑΙΗΘΝ». Ξξνυπνινγηζκνχ 17.500,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  

 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412/2016, 

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_177/18-09-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ ΤΝΒΛΝΙΘ8-

Ε3Ε, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε 

δηαζέζηκνπ πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη εγθξίλεη  
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο γηα ην ζέκα παξνπζηάζηεθε κφλν ε ζρεηηθή Ρερληθή 

Έθζεζε, ελψ έιεηπε ε Κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-300/18-9-2018 

 
 

 
ΘΔΚΑ 3ν - Απόθαζε 20-301/18-9-2018 
 
Δθαξκνγε λένπ κηζζνινγίνπ.  

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΟΗΡΝ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θπξηαδίδε Κηραήι, Νηθνλνκνιφγν θαη 

Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο & Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γ.Π. ηελ παξαθάησ εηζήγεζε:  

Γηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Κηιθίο,  18 επηεκβξίνπ 2018 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ :  3227 

Δηζήγεζε γηα ην ηξίην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ηεο Σξίηεο 18 επηεκβξίνπ 
2018 γηα ηελ εθαξκνγή λένπ κηζζνινγίνπ. 

Κχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ηεο κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ 
Υξφλνπ, κέρξη ζήκεξα εθαξκφδεη ηελ Απφθαζε 308/2017 ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2017 ηνπ Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο επί ηεο αγσγήο γηα ηελ επίιπζε Γηαδηθαζίαο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ,  κε αξηζκφ 
θαηάζεζεο 101/30-07-2014, ε νπνία αθνινπζεί ηελ απφ 4 Ηνπιίνπ 2014 ιεθζείζα Απφθαζε κε αξηζκφ 
103/2014 επί ηεο ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ  πάιη ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο. Οη 
ελ ιφγσ απνθάζεηο αθνξνχλ 19 ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ελψ αθφκε ηξείο ππάιιεινη θαηέζεζαλ 
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αγσγή αξγφηεξα, νη δχν ζε απφ θνηλνχ δηαδηθαζία θαη έλαο κεκνλσκέλνο. Ζ αγσγή ησλ δχν απφ θνηλνχ 
απνξξίθζεθε απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Κηιθίο ελψ απηή ηνπ ελφο έγηλε δεθηή. 

Ζ αλσηέξσ απφθαζε 308/2017 θαηαηέζεθε ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη έιαβε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 254. Δπί ηεο απφθαζεο δελ αζθήζεθε έθεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. (απφ 
ην ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ έρεη εθδνζεί ε απφθαζε 113/2017 ε νπνία απνξξίπηεη ηελ αίηεζε 
αλαίξεζεο απφ άιιε Γ.Δ.Τ.Α.) 

Σν δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο έρεη σο εμήο : 

ΓΗΘΑΕΔΗ ανηιμωλία ηων διαδίκων. 

ΓΔΥΔΣΑΗ ηην αγωγή. 

ΤΠΟΥΡΔΧΛΔΗ ηο εναγόμενο να αποδέσεηαι ηιρ πποζηκόνηωρ πποζθεπόμενερ ςπηπεζίερ ηων εναγόνηων με 
καηαβολή ηων αποδοσών ηοςρ, όπωρ αςηέρ είσαν διαμοπθωθεί ηην 31-12-2012. 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ  ζηο εναγόμενο να σοπηγήζει εξοςζιοδόηηζη ππορ ηην Δνιαία Απσή Πληπωμήρ για ηην 
πληπωμή ηηρ μιζθοδοζίαρ ηων εναγόνηων. 

ΑΠΔΗΙΔΗ ενανηίον ηος εναγόμενος σπημαηική ποινή ποζού ηπιακοζίων (300) εςπώ για κάθε μηνιαία 
παπάβαζη ηος διαηακηικού ηηρ απόθαζηρ για κάθε ενάγονηα. 

ΘΖΡΤΔΗ ηην απόθαζη πποζωπινά εκηελεζηή. 

ΤΚΦΖΦΗΕΔΗ ζηο ζύνολό ηοςρ μεηαξύ ηων διαδίκων ηα δικαζηικά έξοδα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εθθαζαξίδεη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ  κέρξη ζήκεξα 
ζχκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ.  

Δπεηδή φκσο ηειεπηαίσο αλέθπςε ζέκα εθαξκνγήο ηνπ λένπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ηνπ Ν.4354/2015, κε ην 
ζθεπηηθφ φηη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ θαηέζεζαλ νη εξγαδφκελνη ήηαλ ελαληίνλ ηνπ Ν.4024/2011 θαη ηνπ 
Ν.4093/2012, ελψ ν Ν.4354/2015 είλαη κεηαγελέζηεξνο, θαιείζηε λα απνθαζίζεηε εάλ νη απνθάζεηο ηνπ 
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο είλαη ζε ηζρχ ή πξέπεη λα εθθαζαξηζηεί ε κηζζνδνζία ζην κέιινλ ή θαη 
αλαδξνκηθψο κε βάζε ηνλ Ν.4354/2015. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη επεηδή ην ζέκα πξνυπνζέηεη λνκηθέο 
γλψζεηο δεηήζεθε απφ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο Γ.Δ.Τ..Α Κηιθίο ζρεηηθή γλσκνδφηεζε.  

Χο νηθνλνκηθή ππεξεζία ν ιφγνο πνπ δελ εθθαζαξίζακε ηελ κηζζνδνζία κέρξη ηψξα κε ηελ εθαξκνγή ηνλ 
Ν.4354/2015 είλαη φηη ζηελ απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2017 δελ 
αλαθέξεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο θαη ελψ κάιηζηα ήηαλ ήδε ζε εθαξκνγή ν Ν.4354/2016 
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016. 

Θαηά ηελ ελεκέξσζε δφζεθε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ζε έληππε κνξθή πίλαθαο ζηνλ νπνίν 
εκθαίλνληαη ε δηαθνξά ησλ κηθηψλ απνδνρψλ νη νπνίεο εθθαζαξίδνληαλ κέρξη ζήκεξα θαη 

απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ.4354/2017. 
 
Πηε ζπλέρεηα ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θ. Ζιίαο Αβξακίδεο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

Θέκα: ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΜΗΘΟΛΟΓΗΟΤ. 

ρεηηθφ:  Νφκνο 4354/2015 (176 /Α΄) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ 
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Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), θαζψο θαη ησλ 
Γ.Δ.Κ.Ο. ηνπ θεθ. Α΄ ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο 

Με ηνλ παξαπάλσ λφκν θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη ΓΔΤΑ Κηιθίο εληάζζνληαη ζηηο ξπζκίζεηο πνπ 
πξνβιέπεη ν σο άλσ λφκνο. (άξζξν 7 – πεδίν εθαξκνγήο).  

Γηα ην ιφγν απηφ εηζεγνχκαη πξνο ην Γ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη 
ξπζκίζεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ αλαδξνκηθά απφ  1/1/2016, κε παξάιιειε εθθαζάξηζε ηεο 
κηζζνδνζίαο (ζπκςεθηζκφ θαηαβιεζέλησλ κηζζψλ κε θαηαβιεηένπο). 

Δθφζνλ πξνθχςεη  επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ απνδνρψλ, εηζεγνχκαη λα 
εθαξκνζηεί ην άξζξν 24 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 

Δπηπξνζζέησο, εηζεγνχκαη πξνο ην Γ ηελ εθαξκνγή θαη ζηνπο πδξνλνκείο ηνπ αλζπγηεηλνχ 
επηδφκαηνο, επεηδή αζρνινχληαη θαη ζε πδξαπιηθέο εξγαζίεο ρσξίο ρξήζε κεραλήκαηνο έξγνπ, 
φπσο θαη νη ινηπνί εξγαδφκελνη ζηελ ηερληθή ππεξεζία. (άξζξν 18 ηνπ σο άλσ λφκνπ). 

Γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ εηζεγνχκαη λα γίλεη αθξηβήο εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8 
παξάγξαθνο 3α θαη 3β  ηνπ ηδίνπ λφκνπ σο πξνο ηελ θαηάηαμε ζε κηζζνινγηθά θιηκάθηα. 

 
Κεηά πήξε ην ιφγν θ. Ησάλλεο Ξαξαγηφο θαη έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 

27 ηνπ Λ. 4354/2015,  ην νπνίν άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσξηλήο δηαθνξάο θαη πξφηεηλε λα 
ππάξμεη γλσκνδφηεζε γηα ην ζέκα απφ ηνλ θ. Θαληαξδή Πηακάηε, λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Γήκνπ 
θαη ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  

 
 

Ρν Γ.Π. νκφθσλα ζπκθψλεζε ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Λ. 4354/2015 θαη φξηζε ην Λνκηθφ 
Πχκβνπιν ηεο Δπηρείξεζεο, θ. Πηακάηην Θαληαξηδή λα κειεηήζεη ηα δχν (2) απηά άξζξα θαη λα 
απνθαλζεί επί ηνπ ζέκαηνο. 

 
Ν θ. Θαληαξηδήο κε ηε ζεηξά ηνπ πιεξνθφξεζε ηα κέιε ηνπ Γ.Π. φηη ην Άξζξν 27 ηνπ Λ. 

4354/2015 ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ κειέηε θαη πξφηεηλε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο.  
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  
 

 Ρελ κε αξηζκφ 308-2017/18-09-2017 Απφθαζε ηεο 18εο Πεπηεκβξίνπ 2017 ηνπ 

Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Θηιθίο επί ηεο αγσγήο γηα ηελ επίιπζε Γηαδηθαζίαο Δξγαηηθψλ 

Γηαθνξψλ, 

 Ρελ κε αξηζκφ 103-2014/4-07-2014 ιεθζείζα Απφθαζε επί ηεο ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΥΛ ΚΔΡΟΥΛ  πάιη ηνπ Κνλνκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Θηιθίο, 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4354/2015, 

 Ρελ ελεκέξσζε ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ Πηακαηίνπ Θαληαξηδή, 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη εγθξίλεη  

 
 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.Π., ζην νπνίν ζπκβνχιην ζα ππάξρεη γλσκνδφηεζε 
ηνπ  Λνκηθνχ Ππκβνχινπ Πηακαηίνπ Θαληαξηδή γηα ην άξζξν 27. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-301/18-9-2018 
 

 
 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΖ 20-302/18-09-2018  
 
Έγθξηζε  πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αλάδεημεο πξνζωξηλνύ αλαδόρνπ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ 
ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΣΛΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΔΣΟΤ 2018» 
Πξνϋπνινγηζκνύ 44.995,50 € (ρωξίο  Φ.Π.Α.) 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν  Μεραληθφ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΣΛΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΔΣΟΤ 2018» 
Πξνυπνινγηζκνχ 44.995,50 € (ρσξίο  Φ.Π.Α.), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 24 Απγνχζηνπ 
2018 θαη ψξα 10:00. 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηα ηεχρε θαη 
ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Παξαζθεπή 24 Απγνύζηνπ 2018 θαη ώξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

1. Καζθακαλίδοσ Οσραλία ΠΔ Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς,  
2. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε ΣΔ ηοπογράθο κεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 
3. Γηοβαλούδε Υρήζηο ΠΔ Ποιηηηθό κεταληθό,ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 
 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ δηαγσληζκνύ : 

Δπηζθεσή αληιηώλ ισκάηωλ θαη ειεθηροθηλεηήρωλ έηοσς 2018 

Προϋπολογισμού 44.995,50  Εσρώ (τωρίς  Φ.Π.Α. 24%), 
 
Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, θαη θαηαγράθζεθαλ 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. 

 

1ε Πέηρος Κοσγεβεηόποσιος 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. 
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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  Αιιειογραθίας κε ηελ 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). 
 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη  νη επηρεηξήζεηο πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκό είλαη νη παξαθάησ : 
 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1 Κοσγεβεηόποσιος 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. Οηθολοκηθή προζθορά Κοσγεβεηόποσιοσ Πέηροσ ηοσ Υρήζηοσ 

ΤΝΟΛΟ 39.161,00 

ΦΠΑ 24 % 9.398,64 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 48.559,64 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη  ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή θαη πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύρζεθε ν 

Κνπγεβεηόπνπινο Πέηξνο ηνπ Υξήζηνπ κε ζπλνιηθή έθπησζε 12,96% επί ηνπ ζπλνιηθνύ  ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηεο κειέηεο. 

 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε: 
 

 τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 
 τουσ όρουσ τθσ υπϋ αρικ. 23/2018  διακιρυξθσ με ΑΔΑΜ_18PROC003524415 

τθν προςφορά που υποβλικθκε και τα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου 

 τθν υπ’ αρικ. 136 με ΑΔΑ_Ψ49ΟΛΚ8-2Β4 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και τθ βεβαίωςθ του 
Διευκυντι τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ 

 τισ διατάξεισ του Ν.1069/80 όπωσ αντικαταςτάκθκαν από τισ διατάξεισ του Ν.4483/17 
 
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα  
 

 Σο  πρακτικό διενζργειασ τθσ Ε.Δ. ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Επιςκευι αντλιϊν λυμάτων 
και θλεκτροκινθτιρων ζτουσ 2018» προχπολογιςμοφ 44.995,50  € (χωρίσ Φ.Π.Α.) 

 

 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ υπθρεςίασ με τίτλο: «Επιςκευι αντλιϊν 
λυμάτων και θλεκτροκινθτιρων ζτουσ 2018», προχπολογιςμοφ 44.995,50  € χωρίσ ΦΠΑ, Κ.Α.Ε: 62.07.01.06 
(ΕΠΙΚΕΤΕ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία: «Κουγεβετόπουλοσ Πέτροσ του 
Χρήςτου» με Α.Φ.Μ.:015541292, Διεφκυνςθ: Νικολάου Μάνου 4 -Θεςςαλονίκθ, Δ.Ο.Τ.: Η’ Θες/νικθσ, Σ.Κ. 
54643,τθλ.2392073262 κιν:6972013231 με ςυνολικι οικονομικι προςφορά 39.161,00€ (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
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 Η χρθματοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ 
του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 62.07.01.06 (ΕΠΙΚΕΤΕ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ)  και του Κ.Α. 54.00.29 
(ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Δίνει εντολι θ απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, βάςει του Ν.4412/2016. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-302/18-09-2018. 

 

 
ΘΔΚΑ 5ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-303/18-9-2018 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

1. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ 

έηνπο 2017» Απόθαζε 20-303.1/18-9-2018.  
 
   
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 

ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017»: 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : 
 «Δπιζκεςή ανηλιών λςμάηων και ηλεκηποκινηηήπων έηοςρ 2017» 

 
 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΘΟΤΓΔΒΔΣΟΠΟΤΙΟ ΥΡΖ. ΠΔΣΡΟ ,  εθηέιεζε θαιώο ηελ 

ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 2550/11-08-2017 φπσο αλαγξάθνληαη νη 

εξγαζίεο ζην Σ.Π.Τ. 564/26-7-2018. 

 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

ΚαπαζαθαιίδεοΠαλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο 
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 

ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.1/18-9-2018. 
 
 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

2. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή πνκψλαο νηθηζκνχ Πεβαζηνχ θαη πνκψλα (ζην φξην) 
πφιεο Θηιθίο» (ΟΔΞΞΝΠ.Ξ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ) Απόθαζε 20-303.2/18-9-2018  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δπηζθεπή πνκψλαο νηθηζκνχ Πεβαζηνχ θαη 
πνκψλα (ζην φξην) πφιεο Θηιθίο»: 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΟΜΧΝΑ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΒΑΣΟΤ ΚΑΗ ΠΟΜΧΝΑ (ΣΟ ΟΡΗΟ) ΠΟΛΖ ΚΗΛΚΗ» 

 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Γιοικηηικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 
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         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΡΔΠΠΟ Π.ΝΗΚΟΛΑΟ,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 3-55/22-2-2018 Απφθαζε Γ.,  φπσο αλαγξάθεηαη ζην Σ.Π.Τ. 448/5-7-2018. 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 
 

 
 
 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

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

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «Δπηζθεπή πνκψλαο νηθηζκνχ Πεβαζηνχ θαη 
πνκψλα (ζην φξην) πφιεο Θηιθίο». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.2/18-9-2018. 
 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

3. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΠΛΓΟΝΚΔΠ-ΔΗΠΦΝΟΔΠ» ( ΚΑΣΖΡΖΠ Δ.Ξ.Δ)  
Απόθαζε 20-303.3/18-9-2018  
 
   
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΠΛΓΟΝΚΔΠ-ΔΗΠΦΝΟΔΠ»: 
 
 

 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : 
 «ΤΛΓΡΟΚΔ - ΔΗΦΟΡΔ» 

 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Γιοικηηικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΜΑΥΖΣΖ ΔΠΔ»,  εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  φπσο 

αλαγξάθεηαη ε εξγαζία ζην Σ.Π.Τ. 306/29-08-2018. 

 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

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

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «ΠΛΓΟΝΚΔΠ - ΔΗΠΦΝΟΔΠ». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.3/18-9-2018. 
 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

4. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ» 
(Γ.ΘΔΠΗΓΖΠ Α.Δ ) Απόθαζε 20-303.4/18-9-2018 

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

 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ»: 

 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΔΠΗΘΔΤΔ ΘΑΗ ΤΛΣΖΡΖΔΗ ΚΔΣΑΦΟΡΗΘΧΛ ΚΔΧΛ» 

 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο (Αλαπιεξψηξηα), Καπαζαθαιίδεο 

Παλαγηψηεο ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ 

Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο Γ. ΚΔΗΓΖ Α.Δ.,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία ηνπ,   φπσο 

αλαγξάθεηαη ζην Σ.Π.Τ. 1577/30-08-2018. 

 

Ο επηβιέπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

 

Μαξαληίδεο Γεψξγηνο 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 
 
 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

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

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 
ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ». 

 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
(Αλαπιεξώηξηα)  

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.4/18-9-2018. 
 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

5. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ» 
(ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ ΗΘΔ Η.Θ.Ρ.Δ.Ν) Απόθαζε 20-303.5/18-9-2018 
 

   
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ 

ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ»: 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο (Αλαπιεξψηξηα), Καπαζαθαιίδεο 

Παλαγηψηεο ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ 

Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΗΚΔ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 11-179/29-5-2018 Απφθαζε Γ..,  φπσο αλαγξάθεηαη ζην Σ.Π.Τ. 829/04-09-2018. 

 

Ο επηβιέπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

 

Μαξαληίδεο Γεψξγηνο 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 
 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
(Αλαπιεξώηξηα)  

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΗΚΔ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 11-179/29-5-2018 Απφθαζε Γ..,  φπσο αλαγξάθεηαη ζην Σ.Π.Τ. 310/18-04-2018. 

 

Ο επηβιέπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

 

Μαξαληίδεο Γεψξγηνο 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΗΚΔ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 11-179/29-5-2018 Απφθαζε Γ..,  φπσο αλαγξάθεηαη ζην Σ.Π.Τ. 354/02-05-2018. 

 

Ο επηβιέπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

 

Μαξαληίδεο Γεψξγηνο 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 
 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 
 

  

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΗΚΔ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 11-179/29-5-2018 Απφθαζε Γ..,  φπσο αλαγξάθεηαη ζην Σ.Π.Τ. 340/25-04-2018. 

 

Ο επηβιέπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

 

Μαξαληίδεο Γεψξγηνο 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 
 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο (Αλαπιεξψηξηα), Καπαζαθαιίδεο 

Παλαγηψηεο ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ 

Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΗΚΔ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 11-179/29-5-2018 Απφθαζε Γ..,  φπσο αλαγξάθεηαη ζηα Σ.Π.Τ. 826,825,827/03-09-

2018. 

 

Ο επηβιέπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

 

Μαξαληίδεο Γεψξγηνο 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΗΚΔ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 11-179/29-5-2018 Απφθαζε Γ..,  φπσο αλαγξάθεηαη ζην Σ.Π.Τ. 44/19-01-2018. 

 

Ο επηβιέπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

 

Μαξαληίδεο Γεψξγηνο 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 
 «ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 

 
Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο (Αλαιεξψηξηα), Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο 

ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ 

Τπηπεζιών – Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΗΚΔ Η.Κ.Σ.Δ.Ο.,  εθηέιεζε θαιώο ηελ Τπεξεζία 

ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 11-179/29-5-2018 Απφθαζε Γ..,  φπσο αλαγξάθεηαη ζηα Σ.Π.Τ. 820,819/31-08-2018. 

 

Ο επηβιέπσλ ηεο Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
(Αλαπιεξώηξηα)  

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 
 

  

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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Μαξαληίδεο Γεψξγηνο 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 
 

 
 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο : «ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ 
ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.5/18-9-2018. 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

6. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΛΔΟΝ ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ 
ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ,ΠΔ: 1) ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΘΑΗ 2) ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ΔΡΝΠ 2018»  

Απόθαζε 20-303.6/18-9-2018 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΛΔΟΝ 
ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ,ΠΔ: 1) ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΗ 
ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΘΑΗ 2) ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ΔΡΝΠ 2018»: 

 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
(Αλαπιεξώηξηα)  

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
ήκεξα ηελ Γεπηέξα, 27 Απγνχζηνπ 2018 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 1-9/16-1-2018 
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ αληηθείκελνπ «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ 
ΑΝΑΛΤΔΗ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΗΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, Δ: 1) ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ 
ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΗ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΣΟΤ 2018» ηεο 
2020/27-06-2018 ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηα φζα ππεγξάθεζαλ 
κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο ζηε ζχκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληεο νη:  
 
1) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  
2) Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο, κέινο ηεο επηηξνπήο  
3) Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο, κέινο ηεο επηηξνπήο 
 
Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 
 
1. ηνπο φξνπο ηεο 2020/27-06-2018 ζχκβαζεο 
2. ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’) 
3. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε καδί κε ηνλ ππεχζπλν παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αλσηέξσ ζχκβαζε 
4. ην λφκηκν θνξνινγηθφ παξαζηαηηθφ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 
 

 
παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο 2020/27-06-2018 ζχκβαζεο, αμίαο 932,04 επξώ ρωξίο ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ παξαθάησ ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ππεγξάθε κεηαμχ 
απηνχ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 

Α/Α ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΑΛΤΔΩΝ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

OMAΓΑ 1 

1 Escherichia coli (E.coli.) 1 4 4 

2 Δληεξφθνθθνη 1 4 4 

3 Αθξπιακίδην 1 16 16 

4 Αληηκφλην 1 7,2 7,2 

5 Αξζεληθφ 1 7,2 7,2 

6 Βελδφιην 1 27,65 27,65 

7 Βελδν-α-ππξέλην 1 27,65 27,65 

8 Βφξην 1 4,8 4,8 

9 Βξσκηθά 1 23,7 23,7 

10 Κάδκην 1 7,2 7,2 

11 Υξψκην 1 7,2 7,2 

12 Δμαζζελέο Υξψκην 1 7,2 7,2 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΡΗΘ. ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ ΝΔΡΟΤ 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, Δ: 

1) ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΗ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ 

ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΣΟΤ 2018 

ΣΠΤ No B 13922 
27/08/2018 

932,04 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 932,04 

ΦΠΑ 24% 223,69 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 1155,73 
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13 Υαιθφο 1 3,2 3,2 

14 Κπαληνχρα 1 5,6 5,6 

15 1,2 -δηρισξναηζάλην 1 16 16 

16 Δπηρισξηδξίλε 1 23,7 23,7 

17 Φζνξηνχρα 1 4 4 

18 Μφιπβδνο 1 7,2 7,2 

19 Τδξάξγπξνο 1 7,2 7,2 

20 Νηθέιην 1 7,2 7,2 

21 Νηηξηθά 1 4 4 

22 Νηηξψδε 1 4 4 

23 Παξαζηηνθηφλα 

1 95 95 24 χλνιν παξαζηηνθηφλσλ 

25 Πνιπθ.αξσκ.πδξ/θεο 1 28 28 

26 ειήλην 1 7,2 7,2 

27 
Σεηξαρισξναηζάλην θαη 

Σξηρισαηζέλην 1 23,7 23,7 

28 Οιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα 1 23,7 23,7 

29 Βηλπινρισξίδην 1 23,7 23,7 

30 Αξγίιην 1 4 4 

31 Ακκψλην 1 3 3 

32 Υισξηνχρα 1 4 4 

33 

Clostridium perfringens 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπνξίσλ) 1 4 4 

34 Υξψκα 1 2,4 2,4 

35 Αγσγηκφηεηα 1 2,4 2,4 

36 πγθέληξσζε ηφλησλ πδξνγφλνπ 1 2,4 2,4 

37 ίδεξνο Fe 1 4 4 

38 Μαγγάλην Mn 1 4 4 

39 Οζκή 1 1,2 1,2 

40 Ομεηδσζηκφηεηα 1 4 4 

41 Θεηηθά 1 3,2 3,2 

42 Νάηξην 1 3,2 3,2 

43 Γεχζε 1 1,2 1,2 

44 Αξ.απνηθηψλ 22νC 1 2,8 2,8 

45 Αξ.απνηθηψλ  37νC 1 2,8 2,8 

46 Κνινβαθηεξηνεηδή 1 3,2 3,2 

47 Τπνιεηκκαηηθφ Υιψξην 1 0,64 0,64 

48 Θνιφηεηα 1 2,4 2,4 

ΟΜΑΓΑ 2 

1 Οιηθή α θαη β αθηηλνβνιία 1 110,00 110,00 

2 Ηζφηνπα νπξαλίνπ (U-238 & U-234) 1 340,00 340,00 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 932,04 

ΦΠΑ 24% 223,69 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 1155,73 
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Σν παξφλ λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνο έγθξηζε. 
 
Ο ππεύζπλνο παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο: 
 

Απνζηνιίδεο Νηθόιανο 
ΠΔ Υεκηθόο Μεραληθόο 

 
 
 

 
 
Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο: 

 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
(Αλαπιεξώηξηα)  

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο  
ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 
 

  

 

 

  
 
 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΛΔΟΝ 
ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ,ΠΔ: 1) ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΗ 
ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΘΑΗ 2) ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ΔΡΝΠ 2018». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.6/18-9-2018. 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

7. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ» (ΠΖΚΔΛΠ Α.Δ.) Απόθαζε 20-
303.7/18-9-2018 

 
   
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ»: 

 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : 
 «ΤΚΚΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΗΛΑΡΗΟ» 

 

 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Γιοικηηικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΖΜΔΝ Α.Δ.»,  εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

Απφθαζε Γεληθνχ Γηεπζπληή κε αξηζ. πξση. 667/12-03-2018,  φπσο αλαγξάθεηαη ε εξγαζία ζην Σ.Π.Τ. 5150/26-03-

2018. 

 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 
 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ». 

 

 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.7/18-9-2018. 
 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

8. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΘΡΞΥΠΖ ΘΑΗ ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΔΡΝΠ 2018» Απόθαζε 20-303.8/18-9-2018 

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

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΡΞΥΠΖ ΘΑΗ ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΔΡΝΠ 2018»: 

 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΘΑΗ ΠΡΧΣΟΘΟΙΙΟ ΠΑΡΑΙΑΒΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : 
 «ΔΘΣΤΠΧΖ – ΔΚΦΑΘΔΙΧΖ ΙΟΓΑΡΗΑΚΧΛ ΤΓΡΔΤΖ» 

 

 
Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ  ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνοσμε ότι 

        ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «INSS LTD ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΛΤΔΗ & ΤΠΖΡΔΗΔ» Δ.Π.Δ.  κε Α.Φ.Μ.: 

800350628, ΓΟΤ ΚΟΡΧΠΗΟΤ,  εθηέιεζε θαιώο ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ «Δκηύπωζη - εμθακέλωζη λογαπιαζμών 

ύδπεςζηρ» (30.484 ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ΣΠΤ 186 & 187/02-08-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηνύληεο 

 

 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

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

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «ΔΘΡΞΥΠΖ ΘΑΗ ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ 
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΡΝΠ 2018». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.8/18-9-2018. 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 

 

9. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΘΗΙΘΗΠ» Απόθαζε 20-303.9/18-9-2018. 
   
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΘΗΙΘΗΠ»: 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : 
 «Γιανομή λογαπιαζμών ύδπεςζηρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ ζηην πόλη ηος Θιλκίρ» 

 
 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο θαη 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ  ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνοσμε ότι 

        ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο  «Λαδαξίδεο Κ. Θεφθηινο» κε Α.Φ.Μ.: 120051080, ΓΟΤ ΚΗΛΚΗ,  εθηέιεζε 

θαιώο ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ Γιανομή λογαπιαζμών ύδπεςζηρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ ζηην πόλη ηος Θιλκίρ, (11.490 

ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΠΤ 000205/23-08-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηνύληεο 
 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 
 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
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Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «Γηαλνκή ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο ζηελ πφιε ηνπ Θηιθίο». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.9/18-9-2018. 
 
 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

10.ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ» 

(ΒΑΦΔΗΑΓΖΠ Κ.ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ) Απόθαζε 20-303.10/18-9-2018 
 
   
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ 

ΚΔΠΥΛ» (ΒΑΦΔΗΑΓΖΠ Κ.ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ)»: 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : 
 «ΔΠΗΘΔΤΔ ΘΑΗ ΤΛΣΖΡΖΔΗ ΚΔΣΑΦΟΡΗΘΧΛ ΚΔΧΛ» 

 

 
Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Παξαγηφο Ησάλλεο ΠΔ Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – Δπγαζιών 

ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ. 

 

    βεβαιώνοσμε ότι 

 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 
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         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΒΑΦΔΗΑΓΖ Μ. ΠΡΟΓΡΟΜΟ» ,  εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Γεληθνχ Γηεπζπληή κε αξηζ. πξση. 3148/05-10-2016 φπσο αλαγξάθεηαη ε εξγαζία ζην 

Σ.Π.Τ. 13981/30-09-2016. 

 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 
 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

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

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ» 
(ΒΑΦΔΗΑΓΖΠ Κ.ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ)». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.10/18-9-2018. 
 
 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 

11.ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 
2017»  Απόθαζε 20-303.11/18-9-2018 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017»: 
 
 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο 
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Παξαγηόο Ηωάλλεο 
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο 
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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ΒΔΒΑΗΧΖ ΘΑΙΖ ΔΘΣΔΙΔΖ ΟΡΗΣΗΘΖ ΠΑΡΑΙΑΒΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : 
 «Δπιζκεςή ανηλιών λςμάηων και ηλεκηποκινηηήπων έηοςρ 2017» 

 
 

Οι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο (αλαπιεξψηξηα), Καπαζαθαιίδεο 

Παλαγηψηεο ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηηρ επιηποπήρ 

Παπαλαβήρ Τπηπεζιών – Δπγαζιών ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ ΓΔΤΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΘΟΤΓΔΒΔΣΟΠΟΤΙΟ ΥΡΖ. ΠΔΣΡΟ ,  εθηέιεζε θαιώο ηελ 

ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 2550/11-08-2017 φπσο αλαγξάθνληαη νη 

εξγαζίεο ζην Σ.Π.Τ. 561,562,563,565,566,567/24-08-2018. 

 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 
  

 
 
 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017». 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-303.11/18-9-2018. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 6ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-304/18-09-2018. 
 
Δθπξνζώπεζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο Ξξσηνδηθείνπ Θηιθίο θαηά ηελ 
εθδίθαζε ηεο ππ΄αξηζκ. πξσηνθόιινπ 182/8-8-2018 αίηεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ησλ 
Πνθία Θνπξηίδνπ θαη ινηπώλ θαηά ηεο Δπηρείξεζεο. 
 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

(αλαπιεξώηξηα) 

ΚαπαζαθαιίδεοΠαλαγηώηεο                   
ΣΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο 
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
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Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΗΘΝΠΡΝ ΞΟΥΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Oη ελλέα εξγαδφκελνη νη νπνίνη πξνζειήθζεζαλ κε ηελ ππ’ αξηζκφ 356/29-12-2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 4483/2018 (ΦΔΘ 107 /31 07 2017 ηεχρνο Α’) θαη ηεο 

εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4483/2017 κε Αξ.πξ:39456-17.11.2017 θαη 

ΑΓΑ:72ΒΠ465ΣΘ7-ΓΤΞ,  θαηέζεζαλ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Θηιθίο,  
πνπ ζα ζπδεηεζεί ηελ Ρεηάξηε 26 Πεπηεκβξίνπ 2018. 

Ν παξεπξηζθφκελνο λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Θηιθίο θαη ηεο Δπηρείξεζεο θ. Πηακάηηνο Θαληαξηδήο, 

δήισζε φηη έρεη πξνζσπηθφ θψιπκα θαη δελ δχλαηαη λα εθπξνζσπήζεη ηε ΓΔΑΘ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε, ηελ νπνία ζε πξνγελέζηεξεο αγσγέο είρε εθπξνζσπήζεη ν δηθεγφξνο Θηιθίο θ. 
Σαηδεαπνζηφινπ Ησάλλεο.  

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηέζεθε ην ζέκα ηεο λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο. 

Δπίζεο, πξνηάζεθε λα παξαζηεί, εθφζνλ ζα απαηηεζεί, εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ν γεληθφο δηεπζπληήο γηα 

λα ππνζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ δηθεγφξν πνπ ζα 

εθπξνζσπήζεη ηελ επηρείξεζε θαη ζπλίζηαηαη κεηαμχ άιισλ ζην φηη πξφθεηηαη γηα έκπεηξα θαη ηθαλά 
άηνκα, αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ, άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
Γ. Γηεπζπληή,  

Έρνληαο ππφςε: 

1)Ρελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 3476/27-09-2017 αίηεζεο ηεο Θνπξηίδνπ Πνθίαο θιπ, πεξί θαηάηαμήο 

ηνπο ζε ζέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

13 ηνπ Λ. 4483/2017, 

2)Ρελ κε αξηζκφ 23-356/29-12-2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ  Θηιθίο ,κε ζέκα «Ιήςε απφθαζεο επί 
ηεο ππ΄αξ. πξση.3476/27-9-2017 αίηεζεο Π. Θνπξηίδνπ θιπ» 

4) Ρελ κε αξηζκφ 7539/2018 αίηεζε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν Θηιθίο, 

5)Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ αλάζεζε ζηνλ Σαηδεαπνζηφινπ Ησάλλε δηθεγφξν Θηιθίο κε ΑΚ-ΓΠΘ:86 ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

Δπηρείξεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζσξηλήο Γηαηαγήο 

ησλ Πνθία Θνπξηίδνπ θιπ. θαηά ηεο ΓΔΑΘ, ν νπνίνο ζα παξαζηαζεί ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν 

Θηιθίο ζην αίηεκα αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο 26-09-2018 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ζπδήηεζή ηεο. 

 Ρελ εθπξνζψπεζε ηεο δηνίθεζεο κε ηνλ γεληθφ δηεπζπληή γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηεο 

επηρείξεζεο, νη νπνίεο ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ δηθεγφξν πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηελ επηρείξεζε 

θαη ζπλίζηαηαη κεηαμχ άιισλ ζην φηη πξφθεηηαη γηα έκπεηξα θαη ηθαλά άηνκα, αλαγθαία γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 Νξίδεη ηελ ακνηβή ηνπ ζηα ειάρηζηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ηζρχνπζα ΘΑ. 

 Γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ ζηηο 26-09-2018 ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν εγθξίλεη θαη δεζκεχεη 

πίζησζε πνζνχ 292,64€  ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.00.00 (ΑΚΝΗΒΔΠ & ΔΜΝΓΑ ΔΙΔΘΔΟΥΛ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΥΛ ΞΝΘΝΗΚΔΛΥΛ ΠΔ ΦΝΟΝ (ΓΗΘΖΓΝΟΥΛ ΘΡΙ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 

ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
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 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.00.00 (ΑΚΝΗΒΔΠ & ΔΜΝΓΑ ΔΙΔΘΔΟΥΛ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΥΛ ΞΝΘΝΗΚΔΛΥΛ ΠΔ ΦΝΟΝ (ΓΗΘΖΓΝΟΥΛ ΘΡΙ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 

ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ)  ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-304/18-09-2018. 

 

 
 

 

 

ΘΔΚΑ 7Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-305/18-9-2018 
 
Νξηζκόο δηαρεηξηζηή ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ηεο επηρείξεζεο θαη ρξήζηε 
θσδηθώλ ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ. 

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

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ζιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο 
ζην Γ.Π. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, Νηθνλνκνιφγνπ θαη 

Ξξντζηάκελνπ Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο  γηα ηελ 
εμνπζηνδφηεζε δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ ζηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ρξήζεο 

θσδηθψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη σο εμήο : 

 

 

ΘΔΜΑ:  «Οξηζκόο δηαρεηξηζηή ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ θαη ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο » 
 
 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ηεξεί ινγαξηαζκνχο ηακηεπηεξίνπ θαη φςεσο ζηηο ηξάπεδεο ΔΘΝΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ θαη 
EURBANK. Δπίζεο ηεξεί ινγαξηαζκνχο φςεσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πνπ εθηειεί φπσο απαηηείηαη εθ ηεο λνκνζεζίαο. 
Απηνδηθαίσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηξαπεδηθνχο θαλνληζκνχο, δηαρεηξηζηήο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 
είλαη ν εθάζηνηε Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ. Μέρξη ζήκεξα θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ππήξρε εμνπζηνδφηεζε ζηνλ ππνγεγξακκέλν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ 
θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  
ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο εξγαζίεο:  
1. Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  
2.Μεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ,  
3.Πιεξσκή πξνκεζεπηψλ, πηζησηψλ θαη ζπλεξγαηψλ κέζσ εκβαζκάησλ,  
4.Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ (απαηηείηαη λένο ινγαξηαζκφο γηα θάζε λέν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν) θαη  
5.Έθδνζε επηηαγψλ.  
ηελ δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
Δμ αηηίαο ηεο λέαο ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο ζα πξέπεη κε απφθαζε δηθή ζαο λα δνζεί λέα εμνπζηνδφηεζε γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο. 
 
Με εθηίκεζε  
Ο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
Κπξηαδίδεο Ν. Μηραήι 
Οηθνλνκνιφγνο 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι. 

 

 Εξουςιοδοτεί τον  θ. Θπξηαδίδε Κηραήι ηνπ Ληθνιάνπ, Νηθνλνκνιφγν θαη Γηεπζπληή 

Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ  
ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ε ΓΔΑ Θηιθίο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ππγθεθξηκέλα λα ελεξγεί 
ηηο αθφινπζεο πξάμεηο : 

 

1.Θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  

2.Κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ,  

3.Ξιεξσκή πξνκεζεπηψλ, πηζησηψλ θαη ζπλεξγαηψλ κέζσ εκβαζκάησλ,  

4.Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ,  

5.Έθδνζε επηηαγψλ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-305/18-9-2018. 

 

 
ΘΔΚΑ 7Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-305/18-9-2018 
 
Νξηζκόο δηαρεηξηζηή ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ηεο επηρείξεζεο θαη ρξήζηε 
θσδηθώλ ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ. 

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

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ζιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο 

ζην Γ.Π. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, Νηθνλνκνιφγνπ θαη 
Ξξντζηάκελνπ Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο  γηα ηελ 

εμνπζηνδφηεζε δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ ζηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ρξήζεο 
θσδηθψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη σο εμήο : 

 

 
ΘΔΜΑ:  «Οξηζκόο δηαρεηξηζηή ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ θαη ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο » 
 
 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ηεξεί ινγαξηαζκνχο ηακηεπηεξίνπ θαη φςεσο ζηηο ηξάπεδεο ΔΘΝΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ θαη 
EURBANK. Δπίζεο ηεξεί ινγαξηαζκνχο φςεσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πνπ εθηειεί φπσο απαηηείηαη εθ ηεο λνκνζεζίαο. 
Απηνδηθαίσο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηξαπεδηθνχο θαλνληζκνχο, δηαρεηξηζηήο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 
είλαη ν εθάζηνηε Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ. Μέρξη ζήκεξα θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 



 

 

32 

 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ππήξρε εμνπζηνδφηεζε ζηνλ ππνγεγξακκέλν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ 
θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  
ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο εξγαζίεο:  
1. Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  
2.Μεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ,  
3.Πιεξσκή πξνκεζεπηψλ, πηζησηψλ θαη ζπλεξγαηψλ κέζσ εκβαζκάησλ,  
4.Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ (απαηηείηαη λένο ινγαξηαζκφο γηα θάζε λέν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν) θαη  
5.Έθδνζε επηηαγψλ.  
ηελ δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη 
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 
Δμ αηηίαο ηεο λέαο ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζεο ζα πξέπεη κε απφθαζε δηθή ζαο λα δνζεί λέα εμνπζηνδφηεζε γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο. 
 
Με εθηίκεζε  
Ο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
Κπξηαδίδεο Ν. Μηραήι 
Οηθνλνκνιφγνο 

 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 
 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ  θ. Θπξηαδίδε Κηραήι ηνπ Ληθνιάνπ, Νηθνλνκνιφγν θαη Γηεπζπληή 

Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ  
ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ε ΓΔΑ Θηιθίο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ππγθεθξηκέλα λα ελεξγεί 

ηηο αθφινπζεο πξάμεηο : 
 

1. Θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  
2. Κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ,  
3. Ξιεξσκή πξνκεζεπηψλ, πηζησηψλ θαη ζπλεξγαηψλ κέζσ εκβαζκάησλ,  

4. Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ, 
5. Έθδνζε επηηαγψλ θαη 

6. Γηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο γηα φιεο ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κέζσ    
δηαδηθηχνπ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-305/18-9-2018. 

 

 
ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΖ 20-306/18-09-2018  
 
Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΩΝ».  
Πξνϋπνινγηζκνύκειέηεο: 19.790,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΧΝ», 
πξνυπνινγηζκφο 19.790,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.)., 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ.ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηα εμήο: 

ηελ κε αξηζκφ 18-281/23-08-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζέκα Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε 

δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ:  «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΧΝ». 

Πξνυπνινγηζκφο 19.790,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.), απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα νπνία 

πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ ζηελ  

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 328, θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο 

αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Μεηά ηελ πξφζθιεζε ηξηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηαηέζεθαλ ηξεηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπγθιήζεθε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ έξγσλ  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

θαηφπηλ ε επηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ ζχληαμε πξαθηηθνχ πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 
  
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Γεσηέρα 17 επηεκβρίοσ 2018 θαη ώξα 13:00 ιήμεο επίδνζεο 

πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ έξγσλ (βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 1-9/16-01-2018 απόθαζες ηοσ Γ.. ηες Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίς κε ζέκα «πγθξόηεζε επηηξνπώλ Γηαγσληζκνύ θαη επηηξνπώλ παξαιαβήο, ζε εηήζηα βάζε (άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016)» 
κε ΑΓΑ: 7Η5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινύκελεο από: 

 
1. Παξαγηό Ησάλλε, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή ηνλ  Αζιαλίδε Υξήζην, 

Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
2. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Π.Δ. Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξσηή ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Γεληθό Γηεπζπληή ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Υεκηθό Μεραληθό  
3. Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Π.Δ. Υεκηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξσηή ηνλ Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, Σνπνγξάθν 

Μεραληθό Σ.Δ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  
 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ έξγνπ: 

 
«ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΩΝ» 

 
Προϋποιογηζκού 19.790,00Δσρώ (πιέολ Φ.Π.Α. 24%), 

 
Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, θαη θαηαγράθζεθαλ ζην πξαθηηθό ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν. 
 

1
Ζ
   ΥΑΣΕΖΑΓΑΜΗΓΖ  ΘΔΟΓ. ΑΒΒΑ 

ΑΦΜ:067295744  

 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Υ’’αδακίδε άββα πεξί γλώζε ησλ όξσλ ηεο 
κειέηεο θ.η.ι.. 

 νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
 
FAX: 2341032346 – Email:  catsavvas@gmail.com 
 

2
ε
   ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Σ.ΑΒΒΑ 

ΑΦΜ:043075347 
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 Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Παπαδόπνπιν  άββα πεξί γλώζε ησλ όξσλ ηεο κειέηεο θ.η.ι.. 

 νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
 
FAX: 2327061158 
 

3ε   ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ  Γ. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

ΑΦΜ:118820947 

 

 Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Γηακαληόπνπιν Παλαγηώηε πεξί γλώζε ησλ όξσλ ηεο κειέηεο 
θ.η.ι..  

 νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
 

FAX: 2310268000 – Email: pandiam73@gmail.com  
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν δηαπίζησζε όηη όινη νη δηαγσληδόκελνη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο.  
ηε ζπλέρεηα νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  από ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλώζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 
θάζε δηαγσληδόκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε 
πίλαθα θαηά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο από ηε κηθξόηεξε πξνζθνξά): 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζε € 
ρσξίο ΦΠΑ 

1 ΥΑΣΕΖΑΓΑΜΗΓΖ  ΘΔΟΓ. ΑΒΒΑ 18.640,00 

2 ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ  Γ. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 18.975,00 

3 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Σ.ΑΒΒΑ  19.425,00  

 

Προζωρηλός κεηοδόηες αλαθεξύζζεηαη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΥΑΣΕΖΑΓΑΜΗΓΖ  ΘΔΟΓ. ΑΒΒΑ»  κε ζσλοιηθή 
οηθολοκηθή προζθορά 18.640,00€ (πιέολ ΦΠΑ 24%). 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξόλ πξαθηηθό, θαη πξνηείλεη πξνο ην Γ.. ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα εγθξίλεη ην 
απνηέιεζκα θαη λα θαηαθπξώζεη ηε ζύκβαζε ηνπ έξγνπ «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΩΝ» αληί πνζνύ 
18.640,00€ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%),ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα: ΥΑΣΕΖΑΓΑΜΗΓΖ  ΘΔΟΓ. ΑΒΒΑ. 
 
 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γ.. λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη λα θαηαθπξψζεη ηελ ζχκβαζε ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΧΝ», αληί πνζνχ 18.640,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.24%, 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΥΑΣΕΖΑΓΑΜΗΓΖ  ΘΔΟΓ. ΑΒΒΑ». 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε: 

- ηελ 18-281/23-08-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ,Έγθξηζεο Μειέηεο, έγθξηζεο δαπάλεο θαη 

ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΧΝ» Κ.Α. 11.02.02.33 

Πξνυπνινγηζκφο 19.790,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.), 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 θαη 330 παξάγξαθνο 3 

- Σεκε αξηζ.3161/12-09-2018 Πξφζθιεζε πξνο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ππνβνιή πξνζθνξάο. 

- Σηο   πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

- Σελ ππ’ αξηζκφ έθζεζε αλάιεςε δαπάλεο 163/2018κε ΑΓΑ_6Λ98ΟΛΚ8-ΚΓ6ηεο Οηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο, 

- ηελαλσηέξσ εηζήγεζε. 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
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 Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. 

ΜΟΤΡΗΧΝ» , πξνυπνινγηζκνχ 19.790,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 328 

παξάγξαθνο 4,ηνπ Ν.4412/2016, κε απεπζείαο αλάζεζε  ζηνλ παξαθάησ νηθνλνκηθφ θνξέα:  

 

 Δπσλπκία : «ΥΑΣΕΖΑΓΑΜΗΓΖ ΘΔΟΓ. ΑΒΒΑ», κε Α.Φ.Μ. : 067295744,  Γ.Ο.Τ.: 

Κηιθίο, επάγγεικα Υσκαηνπξγηθέο Δξγαζίεο (Δ.Γ.Δ),έδξα:Κξεηηθά-Μνπξηέο,  

Σειέθσλν: 2341032346- Κηλ: 6974379914,email: catsavvas@gmail.com. 

 Αληηθείκελν ζχκβαζεο: Καιιηέξγεηα Πεγψλ ηε Γ.Δ. Μνπξηψλ, κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 18.640,00 (πιένλ Φ.Π.Α24%). 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηoλ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Σελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 23.113,60 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.33 (ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ 

Γ.Δ.ΜΟΤΡΗΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 11.02.02.33 (ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ Γ.Δ.ΜΟΤΡΗΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 

54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-306/18-09-2018. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 9ν - ΑΠΟΦΑΖ 20-307/18-9-2018 
 
Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ δηαγωληζκνύ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΩΛΖΝΩΔΩΝ - ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ» 
Πξνϋπνινγηζκόο 19.844,90€ (πιένλ ΦΠΑ). 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην ΔΝΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

O  ΓΓ εηζεγνχκελνο ην ζέκα έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ - ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ», πξνυπνινγηζκνχ 19.844,90 (πξν ΦΠΑ)., ζχκθσλα κε 
ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ηελ κε αξηζκφ 19-286/23-08-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζέκα Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε 
δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ - 
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ» Πξνυπνινγηζκνχ 19.844,90 € (πιένλ ΦΠΑ), απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ε εθηέιεζε 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, 
ζηα νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα 
πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζψο επίζεο 
θαη φηη ε απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
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Ζ δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επείγνπζα πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 19.844,90 Δπξψ 
πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο 
Κηιθίο. 

 

Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο. ηηο ηηκέο δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο. 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ (€) ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ ζθιεξφ PVC 10 
atm Φ63 

κκ 186 1.60 297.60 

1 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ ζθιεξφ PVC 10 
atm Φ110 

κκ 66 4.55 300.30 

2 
Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ ζθιεξφ PVC 16 
atm Φ110 

κκ 60 6.45 387.00 

3 
σιήλαο πφζηκνπ λεξνχ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
10 atm Φ63 

κκ 4500 1.75 7875.00 

4 
σιήλαο πφζηκνπ λεξνχ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
10 atm Φ110 

κκ 200 5.20 1040.00 

5 
σιήλαο πφζηκνπ λεξνχ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
16 atm Φ110 

κκ 200 7.05 1410.00 

6 
σιήλαο πφζηκνπ λεξνχ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
10 atm Φ125 

κκ 200 6.50 1300.00 

7 
σιήλαο πφζηκνπ λεξνχ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
16 atm Φ125 

κκ 300 8.95 2685.00 

8 
σιήλαο πφζηκνπ λεξνχ Ρ.E. ηξίηεο γεληάο 
16 atm Φ355 

κκ 65 70.00 4550.00 

  ΤΝΟΛΟ 19844.90 

 
Φ.Π.Α. (24%) 4762.78 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 24607.68 

 
 

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηελ Μειέηε 
θαη ηελ Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ o δηεπζπληήο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε Πξφζθιεζε ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ κε ην παξαθάησ απνδεηθηηθφ: 

 
Σελ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε ΑΠ 3191/14-09-2018πξνο ηηο εηαηξίεο: 
           1) Β.ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ 
           2) PALAPLAST S.A. 
           3) ΓΡ.ΦΑΟΖ Α.Β.Δ.Δ. (FASOPLAST)  
           4) ΣΟΠΣΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ, ΝΔΡΟ Α.Δ. 
           5) PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ. 
             
 
Όινη νη παξαπάλω είλαη γλωζηνί νηθνλνκηθνί θνξείο ηνπ Κηιθίο, έρνπλ θαηά θαηξνύο ζπκβιεζεί κε 
ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ εθηέιεζε πξνκεζεηώλ θαη έξγωλ θαη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα άκεζεο εθηέιεζεο 
ηεο παξαπάλω πξνκήζεηαο  
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Δλ ζπλερεία ππνβιήζεθαλ νη εμήο παξαθάησ θάθεινη πξνζθνξψλ: 

1. Ζ κε αξ. πξση.: 3211/17-09-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ.» 
2. Ζ κε αξ. πξση.: 3220/17-09-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΣΟΠΣΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ, 

ΝΔΡΟ Α.Δ.» 
3. Ζ κε αξ. πξση.: 3221/17-09-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «SYSTEMA ΔΠΔ» 

 

1ε   «PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ.» 

πξνζθνξά 15.763,51 € (Πιένλ Φ.Π.Α.)  

 
fax: 22620 25666 

 

2ε   «ΣΟΠΣΖ ΓΖΜΟΘΔΝΖ, ΝΔΡΟ Α.Δ.» 

 πξνζθνξά 15.060,64 € (Πιένλ Φ.Π.Α.) 

 
fax: 23910 21143 
 

3ε   «SYSTEMA ΔΠΔ» 

 πξνζθνξά 14.970,50 € (Πιένλ Φ.Π.Α.) 

 
fax: 2310 327139 

 
 
ελ ζπλερεία ζπληάρζεθε ην παξαθάησ πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ην νπνίν παξαηίζεηαη σο έρεη: 
 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Γεπηέξα 17 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 14:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ έξγσλ (βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 1-9/16-01-2018 απόθαζες ηοσ Γ.. ηες 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίς κε ζέκα «πγθξόηεζε επηηξνπώλ Γηαγσληζκνύ θαη επηηξνπώλ παξαιαβήο, ζε εηήζηα βάζε (άξζξνπ 
221 ηνπ Ν. 4412/2016)» κε ΑΓΑ: 7Η5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινχκελεο απφ: 

 
4. Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή ηνλ  

Γηνβαλνύδε Υξήζην, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
5. Παξαγηό Ησάλλε, Π.Δ. Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξσηή ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην, 

Π.Δ.Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
6. Κπξηαδίδε Μηραήι, Π.Δ. Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξώηξηα ηελ Κααθακαλίδνπ Οπξαλία, Π.Δ. 

Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  
 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 

 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΩΛΖΝΩΝ ΤΓΡΔΤΖ» 

 
Πξνϋπνινγηζκνύ 19.844,90 (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 

 
 
Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ έρνληαο ππφςε ηελ κε αξ.:19-286/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
απέζηεηιε κε email Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 θαη 328 ηνπ Ν.4412)  ζε πέληε (5) 
Οηθνλνκηθνχο Φνξείο κε αξ.πξ.: 3191/14-09-2018. 
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Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ππέβαιιαλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο είλαη νη εμήο: 
 

Α/Α Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξωηνθόιινπ 

1 PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ.  3211/17-09-2018 

2 ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΣΟΠΣΖ ΝΔΡΟ Α.Δ. 3220/17-09-2018 

3 SYSTEMA  Δ.Π.Δ. 3221/17-09-2018 

 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν δηαπίζησζε φηη φινη νη δηαγσληδφκελνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο.  
ηε ζπλέρεηα νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο 
ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο 
ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά): 
 

Α/Α Δπηρείξεζε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1. SYSTEMA  Δ.Π.Δ. 14.970,50 € 

2. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΣΟΠΣΖ ΝΔΡΟ Α.Δ. 15.060,64 € 

3. PIPELIFE ΔΛΛΑ Α.Δ.  15.763,51 € 

 

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «SYSTEMA Δ.Π.Δ»  κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 14.970,50€ (πιένλ ΦΠΑ 24%). 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, θαη πξνηείλεη πξνο ην Γ.. ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα εγθξίλεη ην 
απνηέιεζκα θαη λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΧΛΖΝΧΝ ΤΓΡΔΤΖ» αληί πνζνχ 
14.970,50 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%),ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα: «SYSTEMA Δ.Π.Δ». 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018 

 

χκθσλα κε ην Πξαθηηθφ Δ.Γ. πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξία «SYSTEMA 
ΔΠΔ» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 14.970,50 (πιένλ ΦΠΑ). 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε: 

- ηελ 19-286/23-08-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Έγθξηζεο Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη 

επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ - 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ» Πξνυπνινγηζκνχ 19.844,90 € (πιένλ ΦΠΑ)., 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 330 παξάγξαθνο 3, 
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- ηηο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο Πξφζθιεζεο, 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: «SYSTEMA ΔΠΔ», κε Α.Φ.Μ.: 
095667977, Γ.Ο.Τ.: Ζ’ Θεζζαινλίθεο, Έδξα: Κ. Καξακαλιή 142,  Θεζζαινλίθε, κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 14.970,50  €  (πιένλ Φ.Π.Α), επεηδή έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο 
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη επεηδή έρεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Σελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 14.970,50  € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.09 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΧΛΖΝΧΔΧΝ - ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 25.05.09 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ - ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ) θαη 
ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-307/18-9-2018. 

 
 
ΘΔΚΑ 10ν - Απόθαζε 20-308/18-9-2018 
 
Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΡΔΟΥΡΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΙΗΑ ΑΛΤΥΠΖΠ ΙΚΑΡΥΛ Α/Π ΔΟΓΑΡΗΘΥΛ 
ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΘΗΙΘΗΠ». 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 
ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε θαζψο ε ππάξρνπζα θηεξσηή, 
ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γηα πνιιά έηε έρεη θαηαζηξαθεί θαη 
ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε.  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 

πξνβιέπεη φηη: 

«1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο 
ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ. 
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2.Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηόλ. 

3.Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη απηή 
ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Η απόθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην: 

α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 
γ) όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζύκβαζε, 

δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε. 
4.Αλ παξαβηαζζεί ε ππνρξέσζε ηεο παξ. 3, ε ζύκβαζε είλαη απηνδίθαηα άθπξε….» 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ απφ ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θαζψο επίζεο θαη 
ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΦΡΔΟΥΡΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΡΙΗΑ ΑΛΤΥΠΖΠ ΙΚΑΡΥΛ Α/Π ΔΟΓΑΡΗΘΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΘΗΙΘΗΠ». 
Ξξνυπνινγηζκφο 850,00€ (πιένλ ΦΞΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη 
σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
θνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε πξνκήζεηα θηεξσηήο γηα ηελ αληιία αλχςσζεο ιπκάησλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ 
ιπκάησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ Κηιθίο, θαζψο ε ππάξρνπζα, ιφγσ ηεο ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο γηα πνιιά έηε έρεη θαηαζηξαθεί θαη ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε. Σν ελ ιφγσ αληαιιαθηηθφ ζα πξέπεη 
απαξαίηεηα λα είλαη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θαη εηαηξείαο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 
ζπλεξγαζηεί κε ηελ ππάξρνπζα αληιία.   
Ζ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηεο θηεξσηήο ζα ζπληειέζεη ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
αληιηνζηαζίνπ ιπκάησλ ησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ Κηιθίο.  
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο αληιίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  
850,00 €  πιένλ ΦΠΑ 24%, ε νπνία ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη αλαιχεηαη σο 
εμήο :              

 

  
Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε 
πξνκήζεηα. 

 
 

 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  

 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412/2016, 

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_172/10-09-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 9Ξ88ΝΙΘ8-

Φ9Γ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ.  

ΠΟΟΣΖΣΑ 
(ΣΔΜ) 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ (€) 

ΓΑΠΑΝΖ 
(€) 

1 
Φηεξσηή αληιίαο Caprari ηχπνπ 

KCMEL07522 
Σεκ. 1 850,00 850,00 

ΤΝΟΛΟ 850,00 

    Φ.Π.Α. 24% 204,00 

ΑΘΡΟΗΜΑ 1.054,00 
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 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε – Ρερληθή Έθζεζε 

 

 
Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε απφ ππεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΡΔΟΥΡΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΡΙΗΑ ΑΛΤΥΠΖΠ ΙΚΑΡΥΛ Α/Π ΔΟΓΑΡΗΘΥΛ ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΘΗΙΘΗΠ». Ξξνυπνινγηζκφο 

850,00€ (πιένλ ΦΞΑ), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά απφ  πξφζθιεζε 

ππνβνιήο πξνζθνξάο, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λφκνπ 4412/2016 «Έλαξμε 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο» & 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412), πξνο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Λ. 1069/80, 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 
αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 1.054,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.03 

(ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ Δ.Δ.Ι. (ΗΚΑΛΡΔΠ ΘΗΛΖΠΖΠ ΦΠΖΡΖΟΥΛ,ΚΔΚΒΟΑΛΔΠ 

ΑΔΟΗΠΚΝ,ΒΑΛΔΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 25.05.03 

(ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ Δ.Δ.Ι. (ΗΚΑΛΡΔΠ ΘΗΛΖΠΖΠ ΦΠΖΡΖΟΥΛ,ΚΔΚΒΟΑΛΔΠ 

ΑΔΟΗΠΚΝ,ΒΑΛΔΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 

φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-308/18-9-2018. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 11ν - ΑΠΟΦΑΖ 20-309/18-09-2018  
 
Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αλάδεημεο πξνζωξηλνύ αλαδόρνπ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ 
ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ» Πξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00 
€ (πιένλ  Φ.Π.Α.) 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΝΣΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ  Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 



 

 

42 

 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΔΔΛ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ» Πξνυπνινγηζκνχ 49.112,00 € 
(πιένλ  Φ.Π.Α.), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 04 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00. 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηα ηεχρε θαη 
ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σρίηε 4 επηεκβρίοσ 2018 θαη ώξα 10:00 ιήμεο επίδνζεο 

πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πξνκεζεηώλ (βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 1-9/16-01-2018 απόθαζες ηοσ Γ.. 

ηες Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίς κε ζέκα «πγθξόηεζε επηηξνπώλ Γηαγσληζκνύ θαη επηηξνπώλ παξαιαβήο, ζε εηήζηα βάζε 

(άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016)» κε ΑΓΑ: 7Η5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ απνηεινύκελεο από: 

7. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Π.Δ. Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, ιόγω θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού κέιοσς 
Αζιαλίδε Υρήζηοσ, Π.Δ. Σοπογράθο Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 

8. Γηοβαλούδε Υρήζηο, Π.Δ. Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, κε αλαπιερώηρηα  ηελ 
Σρηαληαθσιιίδοσ Διεολώρα, Γ.Δ. Τπάιιειο Γηοηθεηηθής Τπερεζίας ηες Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίς  

9. Κσρηαδίδε Μηταήι, Π.Δ. Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, ιόγω θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού κέιοσς, 
Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε Σ.Δ. Σοπογράθο Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηεο ππεξεζίαο: 

 
«ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ» 

 
Προϋποιογηζκού 49.112,00 Δσρώ (πιέολ Φ.Π.Α. 24%), 

 
Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, θαη θαηαγράθζεθαλ ζην 
πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν, κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά. 
 

1
ε
   ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ 

Αρ.πρ.:3014/04-09-2018 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ όηη ηα όπνηα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα, αλαιώζηκα απηώλ 
(ρνξηνθνπηηθά, ηζνπγθξάλεο, θηπάξηα, γξαζαδόξνη, θιεηδηά πάζεο θύζεσο, ζθπξηά, πξηόληα θιπ), είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, βαξύλνπλ ηνλ ίδην θαη όηη δύλαηαη ε ρξήζε αληηζηνίρσλ  κεραλεκάησλ, 
εμαξηεκάησλ, από ηελ Απνζήθε ηεο Δ.Δ.Λ. Κηιθίο εθόζνλ είλαη δηαζέζηκα, αιιά ν Αλάδνρνο είλαη ππόρξενο 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ κεραλνινγηθώλ, ειεθηξνινγηθώλ θιπ πξνθύςνπλ από ηελ 
ρξήζε ηνπο. Δπίζεο ε πξνζθνξά ηζρύεη γηα έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ 
δηαγσληζκνύ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ όηη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη ηα θάησζη κέζα 
ηα νπνία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα όιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ ρώξν πνπ εθηεινύληαη νη 
εξγαζίεο θαζώο επίζεο θαη κεηαθνξηθό κέζν γηα ηελ δηαθνκηδή ηνπο: 

- Υεηξνθίλεην ρνξηνθνπηηθό – ζακλνθνπηηθό κεράλεκα 

- Απηνθηλνύκελν ρνξηνθνπηηθό – ζακλνθνπηηθό κεράλεκα 

- Όρεκα κεηαθνξάο ρόξησλ θιαδηώλ θαη άιισλ. 
Οπνηνδήπνηε άιινλ εμνπιηζκό, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο. Σα κεραλήκαηα απηά ζα έρνπλ ηελ λόκηκε άδεηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππόςε εξγαζηώλ. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ όηη δηαζέηεη βεβαίσζε εγγξαθήο από ην αληίζηνηρν 
Δπηκειεηήξην 
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 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ 

 Απνδεηθηηθό ππνβνιήο έθζεζεο απνβιήησλ ζην ΖΜΑ γηα ην έηνο 2017 κε αξ.ππνβνιήο:7608-1-3 θαη 
εκεξνκελία 03-09-2018 

 Άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε (ζπιινγή-κεηαθνξά) κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ από ην Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ & 
Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Κεληξ.Μαθεδνλίαο κε 
αξ.πξ.:4032/10-08-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
Email: vmanastasiadis@gmail.com  
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηολ έιεγτο ηωλ δηθαηοιογεηηθώλ ζσκκεηοτής δελ δηαπίζηωζε ζθάικαηα οπόηε ε επητείρεζε κε 
ηελ επωλσκία «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ» γίλεηαη δεθηή ζηο επόκελο ζηάδηο ηοσ δηαγωληζκού. 
ηε ζπλέρεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 3.1.2, ηεο δηαθήξπμεο, αποζθραγίζηεθε ε οηθολοκηθή προζθορά θαη 
κνλνγξάθηεθε  από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. .  
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαρσξήζεθε, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε πίλαθα ν 
νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

1) ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΣΛ.ΒΑΗΛΔΗΟ 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

m
2
 €/m

2
 ΣΔΜ 

ΓΑΠΑΝΖ 
(€) 

Δ.Δ.Λ.  ΚΗΛΚΗ 

1 

Υνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 
Βαθή ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο κνλάδνο. 10.230 0,12 4 4.910,40 

2 

Καζαξηζκφο ρψξνπ θαη ζπληήξεζε θπιηόκελωλ εζραξώλΖuber ζην Αληιηνζηάζην Δηζφδνπ, θαζψο θαη 
ησλ αληίζηνηρσλ ζπξνθξαγκάησλ. Γξαζαξίζκαηα, μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ. Πιχζηκν 
δαπέδνπ, κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 

160 0,20 12 384,00 

3 
Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε Αληιηνζηαζίνπ Αξρηθήο Αλχςσζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλFlyght (απφ 
ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ). 10 0,125 12 15,00 

4 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε γέθπξαο Ληπνζπιινγήο – Ακκνζπιινγήο (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλ 
Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ), 
αιιαγή πνιππξνππιεληθψλ ηξνρψλ θχιηζεο. Γξαζαξίζκαηα,βαθή ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
εμνπιηζκνχ  θαη ηεο ηνηρνπνηίαο απηήο. 

200 0,20 12 480,00 

5 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ζηηο δεμακελέο Αλαεξφβηαο-Αεξφβηαο Δπεμεξγαζίαο (Δγθαηεζηεκέλσλ 
αλακηθηήξωλ Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο αλακηθηήξσλ 
(ηξίρεο, παληά θιπ), αιιαγή πνιππξνππιεληθψλ ξνιψλ αλφδνπ θαη θαζφδνπ ησλ κεραλεκάησλ. 
Καζαξηζκφο δεμακελψλ πεξηκεηξηθά απφ ηξίρεο, ιάζπεο θαη άιια θεξηά.Bαθή ησλ κεηαιιηθψλ 
ζηνηρείσλ  θαη ηεο ηνηρνπνηίαο απηήο. 

2130 0,22 12 5.623,20 

6 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε γέθπξαο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο (Δγθαηεζηεκέλεο αληιίαο Flyght 
(απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζρνηλσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ), αιιαγή 
πνιππξνππιεληθψλ ξνιψλ αλφδνπ θαη θαζφδνπ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ θαλαιηνχ ζπιινγήο 
επηπιένπζαο ιπκαηνιάζπεο. Γξαζαξίζκαηα. 

1320 0,22 12 3.484,80 

7 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε θίιηξωλ δηύιηζεο Hydrotech απφ πξνζθνιιψκελε ιάζπε. Καζαξηζκφο 
θαη ζπληήξεζε δεμακελήο, φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα θίιηξα δηχιηζεο, απφ δηάθνξα θεξηά, ιάζπε, 
ηξίρεο θιπ. Έιεγρνο ηκάλησλ θίλεζεο, ηπκπάλσλ θίιηξσλ δηχιηζεο. Γξαζαξίζκαηα. 

80 0,22 12 211,20 

8 
Καζαξηζκφο ρψξνπ θαη ζπληήξεζε ηνπ πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (Aληιίεο Pedrollo, έιεγρνο 
ιεηηνπξγίαο) (ζθνχπηζκα, μαξάρληαζκα θιπ). 22 0,125 12 33,00 

9 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ θπγόθεληξνπ-Decanter 
(κεράλεκα εμαγσγήο ιάζπεο). Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλήκαηνο παξαζθεπήο 
πνιπειεθηξνιχηε. Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ, κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ 
ιπκάησλ). Έιεγρνο ηκάλησλ θίλεζεο ηπκπάλσλ. 

190 0,22 12 501,60 

10 
Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Ε (Ζιεθηξνπαξαγωγό 
Εεύγνο). Γξαζαξίζκαηα. 80 0,22 12 211,20 

11 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) θαη ζπληήξεζε ηεο ΣαηληνθηιηόπξεζζαοEmo 
(κεράλεκα εμαγσγήο ιάζπεο). Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλήκαηνο παξαζθεπήο 
πνιπειεθηξνιχηε. Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ, κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ 
ιπκάησλ). 

190 0,22 12 501,60 

12 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ) ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ, θαη ζπληήξεζε ησλ 
πέληε (5) κεραλεκάησλ παξαγσγήο αέξα (Φπζεηήξεο Robuschi), (ηξία (3) γηα ηελ Ληπνζπιινγή - 
Ακκνζπιινγή θαη δχν (2) γηα ηα βνζξνιχκαηα). Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ, κέζσ ρξήζεο 
πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη 
κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 

187 0,22 12 493,68 

13 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ηεο UV αθηηλνβνιία (Οίθνπ 
Wedeco AG). Πιχζηκν δαπέδνπ θαη θαλαιηψλ φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη δέθα πέληε ιάκπεο (15) ηεο 
UV αθηηλνβνιίαο, κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 

162 0,22 12 427,68 

mailto:vmanastasiadis@gmail.com
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14 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Ζuber, 
δηαρσξηζκνχ θαη εμαγσγήο ρνλδξψλ εζραξηζκάησλ>6mm θαη άκκνπ, ησλβνζξνιπκάησλ ζην 
Αληιηνζηάζην βνζξνιπκάησλ θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εζσηεξηθά. Γξαζαξίζκαηα, 
μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ. Πιχζηκν δαπέδνπ κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ 
ιπκάησλ). 

112 0,22 12 295,68 

15 
 
 

Καζαξηζκφο ρψξνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα Γξαθεία, Υεκείν πφζηκνπ λεξνχ, 
Υεκείν ιπκάησλ, ηνπαιέηεο, κπάληα θιπ. (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, πιχζηκν θαη ζθνπγγάξηζκα 
δαπέδνπ θιπ). 

172 0,22 12 454,08 

16 

πλαξκνιφγεζε – απνζπλαξκνιφγεζε θαη επηζθεπή κε αλαιψζηκα θπιηόκελωλ εζραξώλ Ζuber, 
ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ εζραξηζκάησλβνζξνιπκάησλ (ζπγθξόηεκα Ζuber δηαρσξηζκνχ θαη 
εμαγσγήο ρνλδξψλ εζραξηζκάησλ>6mm θαη άκκνπ), θίιηξωλ δηύιηζεο Hydrotech, ζπγθξνηήκαηνο 
απνιύκαλζεο κέζω UV αθηηλνβνιίαο θιπ. 

Καη απνθνπή 570 2 1.140,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Κηιθίο 19.167,12 € 

Δ.Δ.Λ. ΚΑΣΑΝΗΩΝ 

1 
Υνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Βαθή 
ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο ηεο κνλάδνο. 2.250 0,13 4 1.170,00 

2 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) Αληιηνζηαζίνπ Δηζφδνπ θαζψο θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ ζπξνθξαγκάησλ. πληήξεζε, πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο εζραξφθαδνπ ρνλδξψλ 
εζραξηζκάησλ>6mm, κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). Γξαζαξίζκαηα. 

10 0,23 12 27,60 

3 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε Αληιηνζηαζίνπ Αξρηθήο Αλχςσζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλFlyght (απφ 
ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ). 61 0,23 12 168,36 

4 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ζηε δεμακελή Δμηζνξξφπεζεο (Αλαεξφβηα - Αεξφβηα Δπεμεξγαζία) 
(Δγθαηεζηεκέλνο αλακηθηήξαο Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζρνηλνπ ζπγθξάηεζεο 
αλακηθηήξα (ηξίρεο, παληά θιπ). Καζαξηζκφο δεμακελψλ πεξηκεηξηθά απφ ηξίρεο, ιάζπεο θαη άιια θεξηά. 

120 0,23 12 331,20 

5 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε γέθπξαο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο (Δγθαηεζηεκέλεο αληιίαο Flyght (απφ 
ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζρνηλσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ), αιιαγή 
πνιππξνππιεληθψλ ξνιψλ αλφδνπ θαη θαζφδνπ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ θαλαιηνχ ζπιινγήο 
επηπιένπζαο ιπκαηνιάζπεο. Γξαζαξίζκαηα. 

80 0,23 12 220,80 

6 
Καζαξηζκφο Βηνδίζθωλ απφ πξνζθνιιψκελε ιάζπε, δηάθνξα θεξηά, ηξίρεο θιπ. Έιεγρνο ξνπιεκάλ 
θίλεζεο ηπκπάλσλ βηνδίζθσλ. Γξαζαξίζκαηα. 267 0,23 12 736,92 

7 
Καζαξηζκφο ρψξνπ (ζθνχπηζκα, μαξάρληαζκα θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (αληιίεο 
Flyght). Γξαζαξίζκαηα. 

6 0,23 12 16,56 

8 

-Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Ε (Ζιεθηξνπαξαγωγό 
Εεύγνο). Γξαζαξίζκαηα. 
 
-Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ησλ δχν (2) κεραλεκάησλ 
παξαγσγήο αέξα (Φπζεηήξεο Robuschi). Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή 
απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 
 
-Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ηεο ΣαηληνθηιηόπξεζζαοEmo 
(κεράλεκα εμαγσγήο ιάζπεο). Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλήκαηνο παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιχηε. 
Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ 
(πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ) 
 
-Καζαξηζκφο ρψξνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα Γξαθεία, Υεκείν ιπκάησλ, 
ηνπαιέηεο, κπάληα θιπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, πιχζηκν θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ θιπ) 
 
-Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Ζuber, 
δηαρσξηζκνχ θαη εμαγσγήο ρνλδξψλ εζραξηζκάησλ>6mm θαη άκκνπ ησλιπκάησλ θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο εζσηεξηθά. Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ 
ιπκάησλ). 

338 0,23 12 932,88 

9 

Καζαξηζκφο απφ ιάζπε, θχιια, θαη άιια θεξηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιαβπξίλζνπ ρισξίσζεο, 
κηθξνβηνινγηθήο απνιχκαλζεο θαη εμφδνπ ηνπ ππεξθάζαξνπ λεξνχ θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ. 

160 0,23 12 441,60 

1
0 

πλαξκνιφγεζε – απνζπλαξκνιφγεζε θαη επηζθεπή κε αλαιψζηκα ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ 
εζραξηζκάησλ ιπκάησλ (ζπγθξόηεκα Ζuber δηαρσξηζκνχ θαη εμαγσγήο ρνλδξψλ εζραξηζκάησλ>6mm 
θαη άκκνπ), βηνδίζθωλθιπ. 

Καη απνθνπή 380 2 760,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Καζηαληώλ 4.805,92 € 

 
Δ.Δ.Λ.  ΚΡΖΣΩΝΖ 

1 Υνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 1.230 0,12 4 590,40 

2 

Καζαξηζκφο ρψξνπ ζην Αληιηνζηάζην Δηζφδνπ (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλ Caprari (απφ ηξίρεο, παληά, 

ιάζπεο θιπ), αιπζίδσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ) θαη ζπληήξεζε απηψλ. Πιχζηκν θαη 
θαζαξηζκφο ζηαζεξήο εζράξαο απφ θεξηά αληηθείκελα (παληά, ζίδεξα, μχια, θιπ) >6mm θαζψο θαη ηνπ 
δαπέδνπ. Γξαζαξίζκαηα. 

30 0,23 12 82,80 

3 

Καζαξηζκφο πεξηζηξεθφκελνπ ηπκπάλνπ απφ θεξηά αληηθείκελα (παληά, ζίδεξα, μχια, θιπ) >3mm, έιεγρνο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε απηνχ. Γξαζαξίζκαηα. 1 0,125 12 1,5 

4 
Καζαξηζκφο απφ θαζηδάλνπζα ιάζπε εηζφδνπ ιαβπξηλζνεηδνχο δηαηνκήο θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ. 2 0,125 12 3,00 

5 

Καζαξηζκφο ζηε δεμακελή Δμηζνξξφπεζεο (Αλαεξφβηα Δπεμεξγαζία) (Δγθαηεζηεκέλνο αλακηθηήξαο 
Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλνπ ζπγθξάηεζεο αλακηθηήξα (ηξίρεο, παληά θιπ) θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. Καζαξηζκφο δεμακελψλ πεξηκεηξηθά απφ ηξίρεο, ιάζπεο θαη άιια 
θεξηά. 

20 0,23 12 55,20 
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6 
Καζαξηζκφο ζηελ δεμακελή αεξηζκνχ πεξηκεηξηθά απφ ηξίρεο, ιάζπεο θαη άιια θεξηά θαη ζπληήξεζε ηνπ 
ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 75 0,23 12 207,00 

7 

Καζαξηζκφο δεμακελήο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλ αλαθπθινθνξίαο Caprari 

(απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ) θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

10 0,125 12 15,00 

8 

Καζαξηζκφο απφ ιάζπε, θχιια, θαη άιια θεξηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιαβπξίλζνπ ρισξίσζεο, 
κηθξνβηνινγηθήο απνιχκαλζεο θαη εμφδνπ ηνπ ππεξθάζαξνπ λεξνχ θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ. 

10 0,125 12 15,00 

9 
Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ησλ δχν (2) κεραλεκάησλ 
παξαγσγήο αέξα (Φπζεηήξεο Robuschi). Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ. 16 0,125 12 24,00 

1
0 

Καζαξηζκφο θιηλψλ μήξαλζεο θαζψο θαη θξνπλψλ εμαγσγήο πξνο ηηο θιίλεο μήξαλζεο κέζσ αληιηψλ ηεο 
θαζηδάλνπζαο ιάζπεο θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 60 0,23 12 165,60 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Κξεζηώλεο 1.159,50 € 

Δ.Δ.Λ. ΓΡΟΑΣΟΤ 

1 

Καζαξηζκφο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε δχν (2) εγθαηεζηεκέλσλ Αληιηψλ κεηαθνξάο ιπκάησλ 
ζηηο θιίλεο Α’βάζκηαο  δηχιηζεο. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ θινηέξ. Καζαξηζκφο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη 
ζπληήξεζε αληιηψλ απνκάθξπλζεο ιάζπεο απφ ηελ πξνθαζίδεζε ζηελ θιίλε μήξαλζεο. (θαζίδεζε 
ιάζπεο) (κία (1) γηα θάζε δεμακελή). 

Πέληε (5) 
Αληιίεο 

12 12 720,00 

2 

Απνκάθξπλζε ιάζπεο, απφ ηηο (3) δεμακελέο πξνθαζίδεζεο (θαζίδεζε Α’ βάζκηαο ιάζπεο) ζηελ 
αληίζηνηρε θιίλε μήξαλζεο – απνκάθξπλζεο ιάζπεο, κε ηελ ρξήζε ηξηψλ (3) ππαξρφλησλ εγθαηεζηεκέλσλ 
αληιηψλ (κία γηα θάζε δεμακελή) θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

Καη απνθνπή 570 2 1.140,00 

3 

Έιεγρνο ξνήο ιπκάησλ ζηηο δχν (2) θιίλεο Α’ βάζκηαο δηχιηζεο (Α’ βάζκηνο θαζαξηζκφο δηακέζνπ 
δηαθφξσλ ζηξσκάησλ αδξαλψλ πιηθψλ (ραιίθηα, ελεξγφο άλζξαθαο, ελεξγφο ζίδεξνο, θ.α.), κε ηελ ρξήζε 
δχν (2) ππαξρφλησλ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. Καζαξηζκφο 
ησλ νπψλ θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη έγρπζεο ησλ ιπκάησλ ζηηο θιίλεο Α’ βάζκηαο 
δηχιηζεο (θαζηδάλνπζα ιάζπε εληφο ηνπ αγσγνχ). 

1175 0,22 12 3.102,00 

4 

Έιεγρνο Έιεγρνο ξνήο ιπκάησλ ζηηο Β’ βάζκηαο δηχιηζεο (Β’ βάζκηνο θαζαξηζκφο δηακέζνπ δηαθφξσλ 
ζηξσκάησλ αδξαλψλ πιηθψλ (ραιίθηα, ελεξγφο άλζξαθαο, ελεξγφο ζίδεξνο, θ.α.), κε ηελ ρξήζε δχν (2) 
ππαξρφλησλ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. Καζαξηζκφο ησλ νπψλ 
θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη έγρπζεο ησλ ιπκάησλ ζηηο θιίλεο Β’ βάζκηαο δηχιηζεο 
(θαζηδάλνπζα ιάζπε εληφο ηνπ αγσγνχ). 

850 0,22 12 2.244,00 

5 
Κφςηκν θαιακηψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο δχν (2) Α’ βάζκηεο θιίλεο δηχιηζεο, ηελ κία (1) Β’ βάζκηα 
θιίλε δηχιηζεο (απνηεινχκελε απφ δχν (2) επηκέξνπο θιίλεο δηχιηζεο). 

2025 1,4 2 5.670,00 

6 
Καζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (μχια, πέηξεο, ραξηηά, ιάζπε θιπ.), ηεο δεμακελήο 
πξνθαζίδεζεο, πνχ έξρνληαη απφ ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ Οηθηζκνχ Γξνζάηνπ Γ.Δ. Γντξάλεο θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

40 4 12 1.920,00 

7 
Καζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (μχια, πέηξεο, ραξηηά, ιάζπε θιπ.), ζην πεξηζηξνθηθφ 
ηχκπαλν (δηαηνκή αλνμείδσησλ ειαζκάησλ 3mm), γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη 
ζπληήξεζε απηνχ. Γξαζαξίζκαηα. 

1 0,125 12 1,5 

8 

Καζαξηζκφο δεμακελήο, θξεαηίσλ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ησλ δχν (2) εγθαηεζηεκέλσλ 
αληιηψλ ελδηάκεζνπ Αληιηνζηαζίνπ  κεηαθνξάο ιπκάησλ ζηηο θιίλεο Β’ βάζκηαο δηχιηζεο. Έιεγρνο 
ιεηηνπξγίαο ησλ θινηέξ. 

33 4 12 1.584,00 

9 
Καζαξηζκφο, έιεγρνο ξνήο θαη ζπληήξεζε δεμακελήο ηνπ ππεξθάζαξνπ λεξνχ πξνο ηνλ απνδέθηε ή ηελ 
ιίκλε σξαηνπνίεζεο. 20 3 12 720,00 

1
0 

Κφςηκν θαιακηψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ θιίλε μήξαλζεο πξνθαζίδεζεο. 
70 0,75 2 105,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Γξνζάηνπ      17.206,50 € 

ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ 42.339,04 €  

Φ.Π.Α. 24 % 10.161,36 € 

ΤΝΟΛΟ + Φ.Π.Α. 24 % 52.500,40 € 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ. έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ δηαγσληδόκελνπ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκό 
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3.1.2 ηεο δηαθήξπμεο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηνπ άξζξνπ 2.4.3 ηεο παξνύζαο, 
κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.2 ηεο παξνύζαο. Σέινο έιεγμε ην 
παξαδεθηό ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ»  ηεξεί ηηο 
ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη επνκέλσο γίλεηαη δεθηή ζηνλ δηαγσληζκό. 

Προζωρηλός κεηοδόηες αλαθεξύζζεηαη ε επηρείξεζε «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ» ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά 42.339,04 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 

  
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2018. 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξόλ πξαθηηθό, κε ην νπνίν νινθιεξώλεηαη ην πξώην ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο θαη 
ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε: 
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 τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 
 τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με ΑΔΑΜ_ 18PROC003595174 

τθν προςφορά που υποβλικθκε και τα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου 

 τθν υπ’ αρικ. 157 με ΑΔΑ:ΨΟΧΨΟΛΚ8-ΙΦΒ απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ και τθ βεβαίωςθ του 
Διευκυντι τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ 

 τισ διατάξεισ του Ν.1069/80 όπωσ αντικαταςτάκθκαν από τισ διατάξεισ του Ν.4483/17 
 
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα  
 

 Σο  πρακτικό διενζργειασ τθσ Ε.Δ. ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Εργαςίεσ υντιρθςθσ 
Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ, Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων Και Περιβάλλοντοσ Χϊρου ΕΕΛ Διμου Κιλκίσ» 
προχπολογιςμοφ 49.112,00 € (χωρίσ Φ.Π.Α.) 

 

 Σθν επικφρωςθ του πρακτικοφ διενζργειασ και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου του διαγωνιςμοφ υπθρεςίασ με 
τίτλο: «Εργαςίεσ υντιρθςθσ Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ, Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων και Περιβάλλοντοσ Χϊρου 
Ε.Ε.Λ. Διμου Κιλκίσ», προχπολογιςμοφ 49.112,00 € χωρίσ ΦΠΑ, με  Κ.Α.Ε: 61.93.21 (ΤΝΣ.ΜΗΧ/ΚΟΤ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ Ε.Ε.Λ.) ςτθν εταιρεία με τθν επωνυμία 
:«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με Α.Φ.Μ.: 072324900  Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ, με ζδρα Ακροποταμιά Κιλκίσ, Σ.Κ. 
61100, με ςυνολικι οικονομικι προςφορά 42.339,04 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 

 

 

 Η χρθματοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ 
του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 61.93.21 (ΤΝΣ.ΜΗΧ/ΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΧΩΡΟΤ Ε.Ε.Λ.) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε 
ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-309/18-09-2018. 

 

 
ΘΔΚΑ 12ν- Απόθαζε 20-310/18-09-2018. 
 
Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ» πξνϋπνινγηζκνύ  85,00 
Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α.  

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΥΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη 
έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ 
ΚΔΠΥΛ» πξνυπνινγηζκνχ  85,00 Δπξψ πξν Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή 

Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1) ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ       
ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ. 
 

2) ΚΟΠΟ : Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνβαίλεη  ζε πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ αλαινγηθνχ ηαρνγξάθνπ θαη ζηε      

βαζκνλφκεζε ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ ησλ κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ ηεο. 

 
 

3)ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ ππνρξεσηηθή έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ηαρνγξάθνπ θαζψο θαη ε έθδνζε 
βαζκνλφκεζεο ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ   αθνξά φια ηα βαξέα θνξηεγά άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ γηα δχν 
έηε , πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηνλ ππνρξεσηηθφ   ηερληθφ έιεγρν ΚΣΔΟ. Ζ έθδνζε ηαρνγξάθνπ 
αθνξά ην θνξηεγφ ηξηαμνληθφ κάξθαο MERCEDES αξηζκνχ θπθινθνξίαο ΚΗΕ 2864. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ςεθηαθψλ ηαρνγξάθσλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Κηιθίο.    
 
  
 
4) ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΗΕ 2864 : 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. Πηζηνπνηεηηθνχ αλαινγηθνχ 
ηαρνγξάθνπ 

ΣΔΜ. 1 25,00 25,00 

2. Βαζκνλφκεζε ςεθηαθνχ 
ηαρνγξάθνπ 

ΣΔΜ. 1 60,00 60,00 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
85,00 

Φ.Π.Α 24%  20,40 

ΤΝΟΛΟ 105,40 

 

 

5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ  δαπάλε γηα ηελ εξγαζία πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 105,40  Δπξώ          

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 

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

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 
ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 
πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γίλεηαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 γ) ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο 
Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη φηη «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο 

απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  105,40 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 

ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 
 

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

βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 
ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-310/18-09-2018. 

 
 

 

ΘΔΚΑ 13ν- Απόθαζε 20-311/18-09-2018. 
 
Νξηζκόο πξαθηηθνγξάθνπ Γ.Π.  

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ ίδην ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, θ. 

Γεκήηξην Πηζκαλίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αλαγθαηφηεηα νξηζκνχ 
πξαθηηθνγξάθνπ Γ.Π., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

Δίλαη αλαγθαίν λα νξηζζεί ππάιιεινο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο πνπ ζα αζθεί ηα θαζήθνληα γξακκαηέσο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ.  

Πχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Λ.1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα (κε 

ηνλ Λ.4555/2018 έρεη ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 3 θαη ε παξάγξαθνο 4 έρεη αλαξηζκεζεί πιένλ σο 7, αιιά 

ε ηξνπνπνίεζε ζα ηζρχζεη απφ ηηο επφκελεο δεκνηηθέο εθινγέο), “Θαζήθνληα γξακκαηέα ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αζθεί ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν 
απηνχ".  
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Κε βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ λα ππνδείμεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνλ ππάιιειν ηεο 
Δπηρείξεζεο πνπ ζα νξηζηεί αθνινχζσο απφ ηνλ πξφεδξν γηα λα αλαιάβεη θαζήθνληα 

γξακκαηέσο θαη πξαθηηθνγξάθνπ ΓΠ 

 

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

 
 
 
 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Λα νξηζηεί κε πξάμε πξνέδξνπ ε ππάιιεινο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Διηζάβεη Λάζθα 
θαηεγνξίαο Γ.Δ.-Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο/ππάιιεινο γξαθείνπ σο γξακκαηέαο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη πξαθηηθνγξάθνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ΓΠ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-311/18-09-2018. 

 

 
ΘΔΚΑ 14ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-312/18-09-2018 
 
Ρξόπνο εθηέιεζεο ,έγθξηζε Κειέηεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΡΑΓΟΑΦΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ 
ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ Ζ/». Ξξνϋπνινγηζκνύ  497,50€  (πιένλ ΦΞΑ). 
 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΔΡΑΟΡΝ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θπξηαδίδε Κηράιε, Νηθνλνκνιφγν θαη 
Γηεπζπληή Νηθνλνκηθήο & Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γ.Π. ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΕΥΝΙΚH ΕΚΘΕΗ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 
Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο ΓΔΥΑ Κηιθίο. 

Τα παξαθάησ είδε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη Τερληθήο Υπεξεζίαο. Τν αίηεκα  αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ήρνπ ζπλεδξηάζεσλ  

Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, αλαγλώζηε barcode Scanner γηα ηακείν, εζσηεξηθό ζθιεξό δίζθν ρσξεηηθόηεηαο 2 ΤΒ γηα 

ηελ επηδηόξζσζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή γξαθείνπ (desktop) ηνπ ππαιιήινπ Τ.Υ. ν παιηόο ζθιεξόο κεηά από δύν 

ρξόληα ιεηηνπξγίαο παξνπζίαζε βιάβε νπόηε ν ππνινγηζηήο δελ θνξηώλεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, εμσηεξηθό 

ζθιεξό δίζθνο HDD 1TB, θνξεηά κέζα απνζήθεπζεο (USB Stick), πιεθηξνιόγηα, πνληίθηα. 

Μεηά από έξεπλα αγνξάο ζε θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθώλ πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ηηκέο αγνξάο.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
Ψεθηαθό δεκνζηνγξαθηθό 
θαηαγξαθηθνύ ήρνπ HD ,Μλήκε: 8GB 
Δγγξαθήο: 32 Hour, κε έμηξα θάξηα 

ΤΔΜ 1 95,00 95,00 
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κλήκεο 32 GB. 

2 Δμσηεξηθόο Σθιεξόο Γίζθνο HDD 2.5" 
ρσξεηηθόηεηαο 1ΤΒ  

ΤΔΜ 2 60,00 120,00 

3 Δζσηεξηθόο ζθιεξόο Γίζθνο 3.5’’ HDD 
γηα πξνζσπηθό ππνινγηζηή desktop, 
ρσξεηηθόηεηαο 2ΤΒ 

ΤΔΜ 1 75,00 75,00 

4 Σηηθάθηα απνζήθεπζεο (USB Stick) 
ρσξεηηθόηεηαο 32 GB 

ΤΔΜ 5 13,00 65,00 

5 Αλαγλώζηεο ελζύξκαηνο (USB) 
Barcode Laser Scanner 

ΤΔΜ 1 60,00 60,00 

6 Δηδηθό πιεθηξνιόγην κε ππνδνρή 
ζύξαο usb γηα αλαγλώζηε Barcode 

ΤΔΜ 1 20,00 20,00 

7 Δλζύξκαην πιεθηξνιόγην USB κε 
κόληκε απνηύπσζε Διιεληθώλ θαη 
Λαηηληθώλ ραξαθηήξσλ 104 ή 

πεξηζζνηέξσλ πιήθηξσλ 

ΤΔΜ 3 10,00 30,00 

8 Δλζύξκαην νπηηθό πνληίθη Optical 
mouse USB κε ηξνρό (wheel) ηύπνο 

ΤΔΜ 5 6,50 32,50 

ύνολο € τωρίς ΦΠΑ 497,50€ 

ΦΠΑ 24% 119,40 

ύνολο με ΦΠΑ 24% 616,90€ 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 497,50 Εσρώ          πιένλ 

Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

Κσδηθνί ηνπ θνηλνύ ιεμηινγίνπ (CPV) : 32331500-7 (Σπζθεπέο εγγξαθήο), 30216100-7(Οπηηθνί αλαγλώζηεο 

,30232000-4 (Πεξηθεξεηαθόο εμνπιηζκόο). 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  

 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412/2016, 
 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_ 0175 κε ΑΓΑ_Υ4Ι3ΝΙΘ8-ΓΝ,έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο  ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ  πνζνχ.   
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1069/80 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1 παξ.1, 5 θαη 6 απηνχ 

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Θηιθίο 
 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 
 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 
 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
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 Δγθξίλεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ (βάζεη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412), κε ηίηιν 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΡΑΓΟΑΦΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ 
ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ Ζ/». Ξξνυπνινγηζκνχ  497,50€  (πιένλ ΦΞΑ). 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Λ. 1069/80, 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζε απεπζείαο 

αλάζεζε. 
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 616,90€  ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-312/18-09-2018  

 

 
 
ΘΔΚΑ 15ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-313/18-09-2018 
 
πνβνιή πξόηαζεο ζην πξόγξακκα LEADER  
 
 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξαξαγηφ Ησάλλε, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ θαη 
Γηεπζπληή Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο ζην πξφγξακκα LEADER. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  ζα αθνξά ζηελ ππνβνιή δχν 
πξνηάζεσλ  ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 19.2.4.1 Πηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο 

(ελδεηθηηθά: χδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληφο νηθηζκνχ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα δεκφζηα θηίξηα. Θσδηθφο Ξξφθιεζεο ζην 
ΝΞΠΑΑ: 19.2.4.1_1/Κ2906119 

  

 

 

 

1 ε  Πξόηαζε 
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«ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΖ T.K. 

ΔΤΚΑΡΠΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ» 

 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αληηθαηάζηαζε αγωγώλ  ύδρεσζες εληός 

ορίωλ ηοσ ρσκοηοκηθού ζτεδίοσ ηες Σ.Κ Δσθαρπίας, ηοσ Γήκοσ Κηιθίς, ηες Περηθερεηαθής Δλόηεηας 

Κηιθίς, ηες Περηθέρεηας Κεληρηθής Μαθεδολίας.  

Ζ επέκβαζε θξίλεηαη αλαγθαία γηαηί ζηα ζεκεία ποσ πρόθεηηαη λα αληηθαηαζηαζούλ έτοσλ 

θαηαγράθεη ποιιές βιάβες από αζηοτία ηωλ σθηζηάκελωλ αγωγώλ ποσ είλαη από ακίαληο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Υωκαηοσργηθές εργαζίες (εθζθαθή θαη επίτωζε ζθάκκαηος) 

 Σοποζέηεζε 3.770 κέηρωλ περίποσ δηθηύοσ ύδρεσζες ΡΔ, ολοκαζηηθής δηακέηροσ Φ63, Φ75, 

Φ90 θαη Φ110 , ολοκαζηηθής πίεζες 10 atm , 

 Σοποζέηεζε θεληρηθώλ θρεαηίωλ ειέγτοσ ηοσ δηθηύοσ 

 σλδέζεης ηδηωηηθώλ παροτώλ κε ηο λέο δίθησο ύδρεσζες, 

 Αποθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ οδοζηρωκάηωλ ζηε ζέζε ορύγκαηος σπογείοσ δηθηύοσ. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη εθζθαθή θαηά κήθνο ηνπ εζσηεξηθνχ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

κέζνπ βάζνπο πεξίπνπ 1,40 m.  

Σν πιηθφ ηνπ αγσγνχ ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 

10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm, DN 75 mm, DN 90 mm θαη 

DN 110 mm / ΡΝ 10 atm.  

Οη πθηζηάκελνη αγσγνί χδξεπζεο (απφ ακίαλην) ζα παξακείλνπλ ζην ζθάκκα. ε πεξίπησζε ζξαχζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα απνκαθξχλνληαη ηεξψληαο ξεηά φζα αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ ακίαλην. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 

πξνκεζεπηεί ηελ απαηηνχκελε άδεηα δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ ακηάληνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε θαηάιιειν ζχζηεκα δηαρείξηζεο. 

Σν ππφ θαηαζθεπή έξγν αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Κηιθίο, ζην Γήκν Κηιθίο, ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο Σ.Κ. Δπθαξπίαο, 

επί δεκνηηθψλ αζθαιηνζηξσκέλσλ θαη κε νδψλ απηήο. Ζ πεξηνρή ρσξνζέηεζεο ηνπ έξγνπ θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρέδην θαη ζηελ επηζπλαπηφκελε νξηδνληηνγξαθία πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

παξνχζαο ηερληθήο έθζεζεο. 
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θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ ζπρλψλ δηαξξνψλ πνπ νθείινληαη ζηελ παιαηφηεηα ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ακηαληνζσιήλεο. Με ηελ παξαπάλσ επέκβαζε 

αλακέλεηαη λα αθπξσζνχλ αγσγνί νη νπνίνη δηέξρνληαη κέζα απφ ηδησηηθέο πεξηνπζίεο (νηθφπεδα), ελψ ζα 

εληζρπζεί ε πνζφηεηα ηνπ παξερφκελνπ αγαζνχ θαη ζα βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπ.  

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ζα πξνηαζεί ζην Tνπηθό Πξόγξακκα CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ 2014-

2020, Μέηξν 19.2, Τπνκέηξν 19.2.4.1 γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ Υαξαθηήξα. 
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2ε ΠΡΟΣΑΖ 

 

Προμικεια Εξοπλιςμοφ φωτοβολταικοφ ςτακμοφ ονομαςτικισ ιςχφοσ 247.52 
kWp Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙ 

 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή κέζσ ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

θαηλνκέλνπ. Ζ δηάηαμε ησλ θσηνβνιηατθψλ παξάγεη ζπλερέο ξεχκα ην νπνίν κέζσ ησλ θσηνβνιηατθψλ κεηαηξνπέσλ 

κεηαηξέπεηαη ζε ελαιιαζζφκελν. Σν ελαιιαζζφκελν ξεχκα νδεγείηαη ζε ππνζηαζκφ φπνπ ε ρακειή ηάζε 

κεηαηξέπεηαη ζε κέζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ αμηνπνηείηαη άκεζα, δηαθνξεηηθά εγρέεηαη ζην δίθηπν θαη θαηαλαιψλεηαη φηαλ απαηηείηαη. 

Σο αντικείμενο τθσ φμβαςθσ το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και τα 

λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 

α  Λεπτομερι χεδιαςμό του προςφερόμενου ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ. 

β  Προμικεια και εγκατάςταςθ του Η/Μ εξοπλιςμοφ : 

1. Φσηνβνιηατθά πιαίζηα, ζπλνιηθήο ηζρχνο 247.52 kWp. Θα ηνπνζεηεζνχλ 952 ηεκάρηα ησλ 260 kWp. Σα 

Φσηνβνιηατθά πιαίζηα ζα θέξνπλ πηζηνπνηήζεηο ζχκθσλα µε ηα Δπξσπατθά πξφηππα πνηφηεηαο, µε 

πηζηνπνίεζε θαηά IEC61215, IEC61730-1, IEC61730-2. Πηζηνπνίεζε έλαληη δηάβξσζεο (Protection Class II). 

Ζ εηαηξεία θαηαζθεπήο ζα πξέπεη είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ην ISO 9001:2008. Σα  θσηνβνιηατθά 

πιαίζηα ζα είλαη ηερλνινγίαο πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. 

2. Θα ηνπνζεηεζνχλ 14 αληηζηξνθείο (solar inverter). Οη αληηζηξνθείο ζα είλαη ηξηθαζηθνί θαη ηζρχνο 20.000W.  

3. ηεξηθηηθφ ζχζηεκα κε κνλνπάζζαιε βάζε ζηήξημεο. Σα θ/β πιαίζηα ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε θαηάιιειε 

κνλνπάζζαιε βάζε ζηήξημεο αινπκηλίνπ πνπ ζα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ ζηηο 

30° ζε γήπεδν θαη γηα ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο αλέκνπ ή ρηνλφπησζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρήβάζε ησλ 

Δπξσθσδηθψλ 1, 3, 8, 9. Ζ βάζε ζηήξημεο ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο πιηθά: 

 

 Γαιβαληζκέλνο πάζζαινο ελ ζεξκψ min 80κm (ISO 1461) ηχπνπ IPE 120. 

 Σξίγσλν ζηήξημεο αινπκηλίνπ απφ θξάκα αινπκηλίνπ 6005Σ6. 

 Ράγεο αινπκηλίνπ νξηδφληηαο ηνπνζέηεζεο απφ θξάκα αινπκηλίνπ 6005Σ6. 

 Δλδηάκεζνη ζπγθξαηεηέο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ απφ θξάκα αινπκηλίνπ 6005Σ6. 

 Αθξαίνη ζπγθξαηεηέο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ απφ θξάκα αινπκηλίνπ 6005Σ6. 

 Κνριίεο θαη πεξηθφριηα ζπλδέζεσλ Inox A2. 

 

4. χζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ηνπ θ/β ζηαζκνχ. Πξφθεηηαη γηα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε απηφλ πνπ θαηαζθεπάδεη ηνπο inverter. Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπηπξφζζεηα ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ελφο ζρεηηθνχ Sensor Box, ην νπνίν πξφθεηηαη λα επηθνηλσλεί κε ηελ θεληξηθή κνλάδα 

παξαθνινχζεζεο. 
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5. Ζιεθηξηθέο θαισδηψζεηο ζπλερνχο ηάζεο. Γηα ηελ ειεθηξνινγηθή δηαζχλδεζε ζχλδεζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ 

πιαηζίσλ ζε ζηνηρεηνζεηξέο θαη ελ ζπλερεία κε ηνλ αληηζηξνθέα ζα γίλεη ρξήζε ηνπ εηδηθνχ πξνο απηή ηελ 

εθαξκνγή θαισδίνπ Solar Type. 

 

6. Καισδηψζεηο ελαιιαζζφκελεο ηάζεο. Οη ζπλδέζεηο Υακειήο ac Σάζεο (κεηαμχ ηνπ αληηζηξνθέα θαη ησλ 

Γεληθνχ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο) ζα γίλνπλ κέζσ πνιππνιηθψλ θαισδίσλ Υ.Σ. J1VV-R, 600/1000 V (IEC 502, 

VDE- 0271, EΛΟΣ 843), θαηάιιειεο δηαηνκήο ψζηε νη απψιεηεο ηζρχνο λα είλαη εληφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ.   

 

7. Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ac. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο ηνπ ΦΒ ζηαζκνχ πνπ 

ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο δίπια ζηνπο Solar Inverters θαη θνληά ζηνλ Γεληθφ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 

8. σιήλεο – ζράξεο – θπηία δηαθιαδψζεσο. 

 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ζα πξνηαζεί ζην Tνπηθό Πξόγξακκα CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ 2014-

2020, Μέηξν 19.2, Τπνκέηξν 19.2.4.1 γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ Υαξαθηήξα. 

 

 

 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  

 
 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 
 ηελ πξφζθιεζε CLLD/LEADER ηνπ ΞΑΑ 2014-2020, Κέηξν 19.2, πνκέηξν 19.2.4.1 γηα 

παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ Σαξαθηήξα. 
 

 
 
 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζην Tνπηθφ Ξξφγξακκα CLLD/LEADER ηνπ ΞΑΑ 2014-
2020, Κέηξν 19.2, πνκέηξν 19.2.4.1 γηα παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ Σαξαθηήξα. 

 Ρελ ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν:  «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 
ΡΖΠ T.K. ΔΘΑΟΞΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € πιένλ 
Φ.Ξ.Α. 

 Ρελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξφηαζεο κε ηίηιν: 
«ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΡΖΠ T.K. ΔΘΑΟΞΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΘΗΙΘΗΠ» 
 Ρελ ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν:  «Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ θσηνβνιηαηθνχ ζηαζκνχ 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο 247.52 kWp Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ» πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 € πιένλ 

Φ.Ξ.Α. 
 Ρελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξφηαζεο κε ηίηιν: 

«Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ θσηνβνιηαηθνχ ζηαζκνχ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 247.52 kWp 
Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ»   
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-313/18-09-2018  

 

 
 
ΘΔΚΑ 16ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-314/18-09-2018  
 
Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«Αλαλέσζε Απόθαζεο  Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ θαη 
Γξνζάηνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 5.864,47 Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α. 
 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη πξνηείλεη ηελ αιιαγή ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηίηινπ ηνπ ζε 5.864,47€, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ Κειέηε ηνπ έξγνπ.  

Ρν Γ.Π. εγθξίλεη ηελ αιιαγή ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο θαη νξίδεηαη σο εμήο: 

Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«Αλαλέσζε Απόθαζεο  Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ θαη 
Γξνζάηνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 5.864,47 Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 
ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηνλ ιφγν φηη ππάξρεη 

αδπλακία ζχληαμεο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία  ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαζψο 
ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη ην πξνζσπηθφ δελ δηαζέηεη ηελ αλάινγε 
εκπεηξία. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη φηη: 

«1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο 
ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ. 

2.Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηόλ. 
3.Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη απηή 

ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Η απόθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην: 
α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 
γ) όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζύκβαζε, 
δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε. 

4.Αλ παξαβηαζζεί ε ππνρξέσζε ηεο παξ. 3, ε ζύκβαζε είλαη απηνδίθαηα άθπξε….» 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ απφ ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θαζψο επίζεο θαη 

ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Αλαλέσζε Απφθαζεο  
Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ θαη Γξνζάηνπ». Ξξνυπνινγηζκφο 
5.864,47 € (πιένλ ΦΞΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

1. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ  ΔΠΗΠΣΏΔΩΝ  ΓΗΑ  ΣΖΝ  ΑΝΑΝΔΩΖ  ΣΩΝ  
Α.Δ.Π.Ο.  ΣΩΝ  ΔΡΓΩΝ: 
α) «ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ Γ.Γ. ΓΡΟΑΣΟΤ» 
 

2. ΚΟΠΟ& ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) γηα 

ηελ αλαλέσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ: 

α) «Απνρέηεπζε θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Κηιθίο Γήκνπ Κηιθίο Ν. Κηιθίο», 

β) «Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γ.Γ. Γξνζάηνπ κε απνρέηεπζε νηθηζκνχ Κνξπθήο ζηε 

Γ.Δ. ρέξζνπ – Γντξάλεο – Μνπξηψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο ηεο Π.Δ Κηιθίο». 

 

Ζ ΔΔΛ Κηιθίο είλαη πθηζηάκελν έξγν πεξηβαιινληηθήο ππνδνκήο, πνπ δηαζέηεη: 

1) ΑΕΠΟ (αρικμόσ πρωτοκόλλου 1479/03-04-2012 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ 

χεδιαςμοφ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ) οι οποίοι ζχουν λιξει από 03-01-2017, 

2) Άδεια λειτουργίασ βάςει του με αρικμό πρωτοκόλλου Δ.Α.ΚΙ.Φ.1.1775/1/1274/01-07-2011 εγγράφου 

τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Π.Ε. Κιλκίσ, 

3) Απόφαςθ οριςτικισ διάκεςθσ υγρϊν αποβλιτων τθσ ΕΕΛ βάςει του υπ’ αρικμ. 2482/07/17-07-2007 

εγγράφου τθσ Δ/νςθσ Τγείασ – Πρόνοιασ Κιλκίσ. 

 

Ζ ΜΔΛ Γξνζάηνπ είλαη πθηζηάκελν έξγν πεξηβαιινληηθήο ππνδνκήο, πνπ δηαζέηεη: 

1) ΑΕΠΟ (αρικμόσ πρωτοκόλλου 7761/14-09-2011 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ 

χεδιαςμοφ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ) οι οποίοι ζχουν λιξει από 30-09-2016, 

2) Απόφαςθ οριςτικισ διάκεςθσ υγρϊν αποβλιτων τθσ ΕΕΛ βάςει του υπ’ αρικμ. 3462/02-08-2010 

εγγράφου τθσ Δ/νςθσ Τγείασ – Πρόνοιασ Κιλκίσ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη απφ ηηο αξρηθέο κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έρνπλ 

επέιζεη νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί 

ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 2βαα ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α’/21-09-2011), λα 

αθνινπζεζνχλ ηα πεξηερφκελα ζηα Παξαξηήκαηα 2 θαη 4.4 ηεο κε αξηζκφ 17022/2014 (ΦΔΚ 135 

Β’/27-01-2014 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΤΠΔΚΑ θαζψο θαη ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 

209 Α’/21-09-2011), ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (ΠΔΠΑ), βάζεη ηνπ άξζξνπ 9, παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 

4014/2011(ΦΔΚ 209 Α’/21-09-2011). 
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πλεπψο ε ζθνπηκφηεηα ησλ πξνο αλάζεζε ΑΔΠΟ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ είλαη πξνθαλήο, 

θαζψο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζχλλνκε ε ιεηηνπξγία απηψλ. 

 

Λφγσ αδπλακίαο ζχληαμεο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία  ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

θαζψο ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη ην πξνζσπηθφ δελ δηαζέηεη ηελ αλάινγε 

εκπεηξία, πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

χζηεξα απφ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο Πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ αλάζεζε ηωλ κειεηώλ αλέξρεηαη ζε 5.864,47 € (πιένλ Φ.Π.Α) θαη 
ζα θαιπθζεί από ηνπο Ηδίνπο Πόξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  

 
ρεηηθφ CPV: [71320000-7]-Τπεξεζίεο εθπφλεζεο ηερληθψλ κειεηψλ 

 
 

Ξαξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε 
πξνηεηλφκελε ππεξεζία. 

 
 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  

 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412/2016, 

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_00176/17-09-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 

ΥΞΔΝΙΘ8-663, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ 

χπαξμε δηαζέζηκνπ  πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε – Ρερληθή Έθζεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 
 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε απφ ππεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Αλαλέσζε Απφθαζεο  Έγθξηζεο 

Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ θαη Γξνζάηνπ» πξνυπνινγηζκνχ 5.864,47€ 

(πιένλ ΦΞΑ), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ 

λφκνπ 4412/2016 κεηά απφ  πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο πξνο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  
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 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 7.271,94€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.00.01.04 

(ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 

ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  

θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.00.01.04 (ΚΔΙΔΡΔΠ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-

ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-314/18-09-2018. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 17ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-315/18-09-2018  
 
Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«Αλαλέσζε Απόθαζεο  Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) ύδξεπζεο 
Ξηθξνιίκλεο» πξνϋπνινγηζκνύ 4.000 Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α. 
 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη πξνηείλεη ηελ 
αιιαγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηίηινπ ηνπ ζε 9.028,99€, φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ Κειέηε 
ηνπ έξγνπ.  

Ρν Γ.Π. εγθξίλεη ηελ αιιαγή ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο θαη νξίδεηαη σο εμήο: 

Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο Κειέηεο  κε ηίηιν: 
«ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΓΟΔΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 
ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ» πξνϋπνινγηζκνύ 9.028,99 Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξαξαγηφ Ησάλλε, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ θαη 
Γηεπζπληή Ρ.. ηεο ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηνλ ιφγν φηη ππάξρεη αδπλακία 
ζχληαμεο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία  ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαζψο ην 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη ην πξνζσπηθφ δελ δηαζέηεη ηελ αλάινγε 
εκπεηξία. 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 

πξνβιέπεη φηη: 

«1.Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο 
ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ. 

2.Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηόλ. 

3.Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεύεη απηή ζην 

ΚΗΜΓΗΣ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66. Η απόθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην: 
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α) ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

β) πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο, 

γ) όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζύκβαζε, 

δ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε. 

4.Αλ παξαβηαζζεί ε ππνρξέσζε ηεο παξ. 3, ε ζύκβαζε είλαη απηνδίθαηα άθπξε….» 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ απφ ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θαζψο επίζεο θαη 

ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΖΠ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΓΟΔΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ». 

Ξξνυπνινγηζκφο 9.028,99€ (πιένλ ΦΞΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 
ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

4. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

ΤΝΣΑΞΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ 
ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ ΤΓΡΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ». 

 

5. ΚΟΠΟ& ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ιφγσ αδπλακίαο ζχληαμεο ηεο ζρεηηθήο κειέηεο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία πξνηείλεηαη 

απεπζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο χζηεξα απφ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ ζα δηελεξγεζεί απφ 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

Ζ κειέηε είλαη αλαγθαία πξψησλ γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ χδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο ζην πδξεπηηθφ ζχζηεκα Πηθξνιίκλεο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ κεηαθνξά 

πφζηκνπ λεξνχ απφ ηεο Μάλδξεο ηεο Γ.Δ. Γαιιηθνχ ζηελ δεμακελή ηνπ Μαπξνλεξίνπ θαη ηξνθνδνζία κε 

πφζηκν λεξφ ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο θαη εηδηθφηεξα ησλ νηθηζκψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θεληξηθή  

δεμακελή Μαπξνλεξίνπ.  

Ζ ζθνπηκφηεηα ηεο κειέηεο αθνξά ηελ πνηφηεηα λεξνχ αθνχ ζήκεξα ην λεξφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πφζηκνπ λεξνχ (ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ δχν θνξέο πάλσ απφ ην επηηξεπφκελν) 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο Πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 9.028,09 € (πιένλ Φ.Π.Α) θαη ζα θαιπθζεί απφ 

ηνπο Ηδίνπο Πφξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Κ.Α.Γ.: 61.00.01.04 ΜΔΛΔΣΔ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

 ρεηηθφ CPV: 71335000-5 (Σερληθέο Μειέηεο) 

Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε κειέηε. 

 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  

 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412/2016, 
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 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_00174/17-09-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 

ΥΙΤΚΝΙΘ8-ΣΥΛ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ 

χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε – Ρερληθή Έθζεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 
 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε απφ ππεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ 

ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΓΟΔΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ» πξνυπνινγηζκνχ 9.028,99€ 

(πιένλ ΦΞΑ), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά απφ  πξφζθιεζε 

ππνβνιήο πξνζθνξάο, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412), πξνο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο.  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 11.194,83€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.00.01.04 

(ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 

ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  

θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.00.01.04 (ΚΔΙΔΡΔΠ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-

ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-315/18-09-2018. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 1ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-316/18-09-2018 
 
Ιήςε απόθαζεο γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ πνπ εηζάγνληαη εθηόο Ζκεξήζηαο 
Γηάηαμεο ζηελ παξνύζα πξνγξακκαηηζκέλε 20ε /18 Πεπηεκβξίνπ 2018 Ππλεδξίαζε. 
 

Ν Ξξφεδξνο, γηα ην ζέκα είπε φηη εθηφο απφ ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο αλέθπςαλ 
θαηεπείγνληα δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην εθηφο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ιεθζεί γη’ απηά ζρεηηθή απφθαζε. 

Ρα θαηεπείγνληα ζέκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ θαη ηα νπνία εηζάγνληαη είλαη: 
 

Α/Α ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΘΔΚΑΡΑ 
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1 ΔΖΓ Ππκκεηνρή ζε ζεκηλάξην γηα ην  Λ.4555/2018 «Θιεηζζέλεο». 

ΘΔΚΑ ΞΟΝΠ 
ΠΕΖΡΖΠΖ 

Ππλέρηζε πεηζαξρηθήο δηαδηθαζία γηα δηελέξγεηα Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο 
Δμέηαζεο. 

 

Ξαξαθαιψ λα ζπδεηεζνχλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνληα. 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηελ αλσηέξσ 
εηζήγεζε, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Ρα ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηε ζεκεξηλή 20ε /18 Πεπηεκβξίνπ 2018 
Ππλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θηιθίο σο θαηεπείγνληα: 

 
Α/Α ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΘΔΚΑΡΑ 

1 ΔΖΓ Ππκκεηνρή ζε ζεκηλάξην γηα ην  Λ.4555/2018 «Θιεηζζέλεο». 

ΘΔΚΑ ΞΟΝΠ 
ΠΕΖΡΖΠΖ 

Ππλέρηζε πεηζαξρηθήο δηαδηθαζία γηα δηελέξγεηα Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο 
Δμέηαζεο. 

 

είλαη πξάγκαηη θαηεπείγνληα, ζα ζπδεηεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε θαη ζα ιεθζεί απφθαζε επί απηψλ κε ηελ απφιπηε 
πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-316/18-09-2018. 
 

 
 

ΘΔΚΑ 1ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-317/13-09-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Ππκκεηνρή ζε ζεκηλάξην γηα ην  Λ.4555/2018 «Θιεηζζέλεο». 

 

Ν  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΥΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ 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, Σεκηθφ Κεραληθφ  θαη 

Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζε ζεκηλάξην πνπ αθνξά ην Λ.4555/2018:  Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο 
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα 
«ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ ΦΝΓΠΑ Οπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ 
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αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε Ινηπέο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Ρν ζεκηλάξην έρεη ηίηιν ««ΑΛΑΙΖΤΖ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΗΠΣ ΡΝ Λ. 4555/2018». 

Θσδηθφο εμφδσλ: 64.98 (ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ ΔΜΝΓΑ), πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: 240,00 
€ πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

7. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΜΗΝΑΡΗΟ  

8. ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 

9. ΚΟΠΟ 

θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 
λέν Ν.4555/2018 . 

.  

10. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε απφθηεζε θαη δηεχξπλζε γλψζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο 
ζε ζέκαηα «Αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη εθθαζάξηζεο δαπαλψλ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.4555/2018. 
 
Σν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 21/09/2018 ζηα γξαθεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Αλάπηπμεο Απαζρφιεζεο – Αζηηθήο Δηαηξίαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζηε Θεζζαινλίθε θαη 
ζα ζπκκεηάζρνπλ ν Κπξηαδίδεο Μηραήι θαη ε Καζθακαλίδνπ Οπξαλία. 

11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΑΞΗΑ (€) ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 2 120 240,00 

   ΓΑΠΑΝΖ 240,00 

   ΦΠΑ 24%  

   ΤΝΟΛΟ 240,00 
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Ζ δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 240,00 Δπξώ  θαη ζα θαιπθζεί απφ 
ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

 

Πχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε παξαθαιείηαη ην Γ.Π. γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  
 

 

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία. 
 

 Δγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, Αβξακίδε Ζιία θαη Θπξηαδίδε 

Κηραήι ζε ζεκηλάξην πνπ αθνξά ην  Λ.4555/2018 «Θιεηζζέλεο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ηελ Ξαξαζθεπή 21-09-2018 θαη ψξα δηεμαγσγήο 09.00-15.00 ζηελ Θεζζαινλίθε ζηα 
γξαθεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αλάπηπμεο Απαζρφιεζεο – Αζηηθήο Δηαηξίαο, κε έδξα θεληξηθνχ 

θαηαζηήκαηνο: Αλησλνπνχινπ 127, Βφινο, έδξα ππνθαηαζηήκαηνο: Γσδεθαλήζνπ 33, 
Θεζζαινλίθε, θαη ΑΦΚ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο: 998868184. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  240,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 64.98  (ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ 
ΔΜΝΓΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 64.98  (ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ ΔΜΝΓΑ) 
ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Ιφγσ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο δελ ζα κπνξέζεη λα παξεπξεζεί ζην 

αλσηέξσ ζεκηλάξην θαη σο εθ ηνχηνπ ην Γ.Π. νξίδεη ην ζηέιερνο Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία γηα 
ηελ ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην, θαζψο αθνξά ηελ Γηνηθεηηθή & Νηθνλνκηθή πεξεζία.  

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-317/13-09-2018 – 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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18 Πεπηεκβξίνπ 2018 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 

 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο  

Πχκβνπινο, Κέινο 
 

 
 
 

Γεκήηξηνο 
ηζκαλίδεο, 
Γήκαξρνο Κηιθίο, 
Πξφεδξνο 
 
 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 

Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Κέινο  
  

 Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 

Γεκνηψλ, Κέινο  
 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


