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ΘΔΚΑ 4o- Απφθαζε 5-70/13-3-2018 

Έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο κε δηαδηθαζία απ’ 
επζείαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ (ΑΛΑΚΝΛΩΛ) ΓΗΑ 

ΞΟΝΠΒΔΠΖ ΠΡΖΛ ΝΓΝ Γ. ΘΑΞΔΡΑ – ΘΗΙΘΗΠ», Ξξνυπνινγηζκφο: 4750,00€..  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη 

Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη 
Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο κε δηαδηθαζία απ’ επζείαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΟΤ (ΑΝΑΜΟΝΧΝ) ΓΙΑ ΠΤΡΟΒΔΗ ΣΗΝ ΟΓΟ Γ. ΚΑΠΔΣΑ – 
ΚΙΛΚΙ». 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σν ζέκα απνζχξεηαη. 
 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-70/13-3-2018. 

 

ΘΔΚΑ 4o- Απφθαζε 5-71/13-3-2018 

Έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο κε δηαδηθαζία απ’ 
επζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ 

ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΔΛΡΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΠΡΝ ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ Ξ. 
ΑΓΗΝΛΔΟΗ (ΓΔΜΑΚ 500)» Ξξνυπνινγηζκφο: 2.612,00€. 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ηιία, Υεκηθφ Μεραληθφ, Γ. 
Γηεπζπληή  ηεο ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε δαπάλεο κε 

δηαδηθαζία απ’ επζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  ΔΝΣΟ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΣΟ ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ Π. ΑΓΙΟΝΔΡΙ 
(ΓΔΞΑΜ 500)» Πξνυπνινγηζκφο: 2.612,00€, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ 

έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  ΕΝΣΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΟ 
ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ Π. ΑΓΙΟΝΕΡΙ (ΔΕΞΑΜ 500) 

 
 

1. ΚΟΠΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ  αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο  εληόο ηεο δεμακελήο ζπιινγήο ζην 

ελδηάκεζν αληιηνζηάζην Π. Αγηνλεξίνπ κε ηελ νλνκαζία Γεμακελε 500.  

Σν ππνβξύρην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα  είλαη ζηε ζέζε Νν2 θαη ηξνθνδνηεί ηνλ  νηθηζκό Π. Αγηνλέξη θαη βνεζεηηθά 

ηνλ νηθηζκό Ν. Αγηνλέξη. 

Ζ ζύκβαζε κε ηνλ αλάδνρν  ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε α/α 40446,1 κε ηίηιν     «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ 

αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017»,  έρεη νινθιεξσζεί θαη κέρξη ηελ πινπνίεζε θαηλνύξγηνπ 

δηαγσληζκνύ  πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, ε νπνία ήηαλ αλάδνρνο ηνπ 

ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, κε ηηο ίδηεο ηηκέο πνπ πξνζέθεξε ζηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό. 

Ζ θνζηνιόγεζε ησλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ έγηλε κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ζηνλ 

ειεθηξνληθό δηαγσληζκό 40446,1. 

2 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 7''         

1 
Τπνβξύρηα αληιία  7΄΄ από αλνμείδσηε ιακαξίλα  

παξνρήο  Q = 60 M3/H θαη καλνκεηξηθνύ H = 
128 m ελδεηθηηθόο ηύπνο  (OSP SS  07075/08) 

ηεκ 1 717,00 717,00 

 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 8΄΄         

2 
Τπνβξύρηνο θηλεηήξαο 8" ηζρύνο 50 ΖΡ 

ηεκ 1 885,00 885,00 

 
ΩΛΖΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ         

3 
Μαζηόο δηαηνκήο 4΄΄ ζύλδεζεο ππνβξπρηαο 

αληιίαο κε ηελ ζηήιε ζηήξημεο. 
ηεκ 1 20,00 20,00 

4 

Μαλδύαο ςύμεο ππνβξπρίνπ αληιεηηθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο από ραιπβδνζσιήλα  8΄΄, γηα 

θαηαθόξπθε ηνπνζέηεζε εληόο δεμακελήο 
ζπιινγήο. Θα θέξεη έμη ληίδεο ζπγθξάηεζεο ηνπ 
ππνβξύρηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Ο καλδύαο ζα 

έρεη έμνδν  θιάληδα DN 125, PN 16. 
 

ηεκ 1 320,00 320,00 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ - ΔΡΓΑΗΔ         
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Δμαγσγή  ππνβξύρηνπ αληιεηηθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο θάζεηεο  ηνπνζέηεζεο κε 
καλδύα ςύμεο,   από δεμακελή ζπιινγήο  

(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα). 

κ.κ. 100 3,35 335,00 

6 

Σνπνζέηεζε ππνβξύρηνπ αληιεηηθνύ 
ζπγθξνηήκαηνο νξηδόληηαο ηνπνζέηεζεο ζε 
καλδύα ςύμεο,   εληόο δεμακελήο ζπιινγήο  

(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα). 

κ.κ. 100 3,35 335,00 

  
  ύνολο  : 2.612,00 

  
  ΦΠΑ 24 % : 626,88 

  
  Άθροισμα : 3.238,88 

3. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

  Σν ζπλνιηθό θόζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ   2.612,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α. 24%. 

  ρεηηθό CPV 42122130-0, 31110000-0 θαη 44163100-1, 51100000-3. 

 

 

Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Σν ζέκα απνζχξεηαη. 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-71/13-3-2018. 

 

ΘΔΚΑ 6o- Απφθαζε 5-72/13-3-2018 

Ρξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα Ζ/ παιάκεο (handheld) κε 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android, κε ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ θαη 
πξνζδηνξηζκνχ γεσγξαθηθήο ζέζεο πδξνκέηξσλ».  

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο 
θαη Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα Η/Τ παιάκεο (handheld) κε ιεηηνπξγηθφ 
ζχζηεκα Android, κε ινγηζκηθφ θαηαγξαθήο ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ θαη πξνζδηνξηζκνχ 

γεσγξαθηθήο ζέζεο πδξνκέηξσλ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο 
εμήο: 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

1. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΠΑΛΑΜΖ 

2. ΚΟΠΟ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΓΤΟ ΠΑΛΑΗΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΠΑΛΑΜΖ 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ ΠΑΛΑΜΖ ΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ADROID KAI GPS 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

3.100,00 € (ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΚΑΣΟΝ ΔΤΡΩ ) ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 
 

5. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάζηεθε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ε παξαθάησ εηζήγεζε: 

 
Κπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

νη πδξνλνκείο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ ρξεζηκνπνηνχλ 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο παιάκεο, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζην πξφγξακκα 
δηαρείξηζεο χδξεπζεο θαη απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο. 

Δμαηηίαο ηεο πνιχρξνλεο ρξήζεο ηνπο (νη εκεξνκελίεο αγνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παιηφηεξσλ 

είλαη 17/11/2006 θαη 15/02/2007 - φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην κεηξψν παγίσλ πνπ ζαο 
επηζπλάπηεηαη) αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ρξήζε ηνπο κε απνηέιεζκα αθφκα 

θαη λα ράλνληαη δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηείλνπκε ηελ άκεζε 
αληηθαηάζηαζε ησλ δχν απφ ηνπο ηξείο ππνινγηζηέο παιάκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
πδξνλνκείο. 

Καηφπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη ηελ πξνζθνξά ηεο Softworks ΑΔ, ηεο νπνίαο ηα ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχκε, θαη κε δεδνκέλν φηη ε πξνζθνξά πεξηιακβάλεη δχν ππνινγηζηέο 
παιάκεο κε εγθαηαζηεκέλα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Adroid  θαη ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 

θαηαγξαθήο ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ θαη θαηαγξαθήο ηνπ γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ εθάζηνπ 
πδξνκέηξνπ (GPS) πξνηείλνπκε ηελ αγνξά απφ ηελ αλσηέξσ εηαηξία ησλ ζρεηηθψλ 
ππνινγηζηψλ παιάκεο ηεο επηινγήο 2 ηεο πξνζθνξάο. 
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αο επηζπλάπησ ηελ πξνζθνξά πνπ ππέβαιε ε σο άλσ εηαηξία 

Θεζζαινλίθε, 06/03/2018 
Πξνο : ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

Τπφςε : θνπ ΘΟΗΑΕΗΓΖ ΚΗΣΑΙΖ 
Θέκα: Πξφηαζε αλαβάζκηζεο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο ελδείμεσλ χδξεπζεο κε ππνινγηζηέο 

παιάκεο 
ε ζπλέρεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο, βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηελ επράξηζηε ζέζε, λα ζαο 
ππνβάιινπκε ηελ νινθιεξσκέλε καο πξφηαζε, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγήο ελδείμεσλ χδξεπζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ζέζεο ησλ πδξνκέηξσλ κε ρξήζε 
ππνινγηζηψλ παιάκεο. 

Δηδηθφηεξα ζαο πξνηείλνπκε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ΡΟΗΡΩΛ/mobile for 
Android, ππνζπζηήκαηνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ΣΡΙΣΧΝ πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζή ζαο. Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ εηαηξεία 
καο, είλαη εμεηδηθεπκέλε εθαξκνγή ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκέλε εμαξρήο γηα ηηο αλάγθεο 
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο θαη δηαθξίλεηαη γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη θαη ηελ επθνιία ζηελ εθκάζεζε θαη ηελ ρξήζε. 
Σν ΡΟΗΡΩΛ/mobile for Android ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία GPS, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο ησλ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ πδξνκέηξσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ 
θαηαρψξεζε ησλ ελδείμεσλ χδξεπζεο. Οη ζέζεηο ησλ πδξνκέηξσλ θαη νη δηαδξνκέο 
απεηθνλίδνληαη ζε ςεθηαθνχο ράξηεο ζηνπο ππνινγηζηέο παιάκεο (θνξεηά) θαη ζηνπο 

ππνινγηζηέο βάζεο (ζηαζεξά PCs). 
Σν ΡΟΗΡΩΛ/mobile for Android απνηειεί ηελ πιένλ ζχγρξνλε ηερλνινγηθή ιχζε πνπ 

ζπλδπάδεη κνλαδηθή επειημία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο (Android) 
θαη είλαη απνιχησο θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Σν ζχζηεκα ΡΟΗΡΩΛmobile έρεη ήδε επηιεγεί 
θαη ιεηηνπξγεί ζε αξθεηέο Γ.Δ.Τ.Α. θαζψο θαη ζηελ Δηαηξεία Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο 

Θεζζαινλίθεο (Δ.Τ.Α.Θ.). 
Η Softworks ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, πξνζθέξνληαο 

ζηηο επηρεηξήζεηο - πειάηεο καο, ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Η εγθαηάζηαζε, ε 
εθπαίδεπζε θαη ε ππνζηήξημε γίλνληαη απφ ζηειέρε ηεο εηαηξείαο καο πνπ έρνπλ πςειή 
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη πνιπεηή εκπεηξία ζε Γ.Δ.Τ.Α. Δπίζεο ε ρξήζε ηειευπνζηήξημεο 

(επηθνηλσλία κε ην ζχζηεκα ηνπ Πειάηε κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε κέζσ) δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα άκεζεο νινθιεξσκέλεο ππνζηήξημεο ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ζα ρξεηαζηεί. 

Η Softworks Α.Δ. είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO9001:2008 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. 
SOFTWORKS Α.Δ : Μηρ. Φειινχ 30 & Γ. Φξαληδή 1, 54 655 Θεζζαινλίθε, Σει. 2310 801200, 

info@softworks.gr 
Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΡΟΗΡΩΛ/mobile for Android 

Σν ΣΡΙΣΧΝ/mobile for Android είλαη κηα ζχγρξνλε ιχζε ζπιινγήο ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ ή 
άιισλ κεηξεηψλ (αεξίνπ, ειεθηξηζκνχ θιπ) γηα ππνινγηζηέο παιάκεο. Δίλαη έλα κνληέξλν 
πξντφλ πιεξνθνξηθήο πνπ αλαπηχρζεθε κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο Java, ζπκβαηφ κε 

ππνινγηζηέο παιάκεο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android (PDAs, tablets, smartphones θιπ), θαη 
δελ δεζκεχεη ηελ επηρείξεζε κε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ή πξνκεζεπηή. 

Σν πξφγξακκα πνπ ζπλδπάδεη κνλαδηθή επειημία κε πξσηνπνξηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα ζε 
γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξνζθέξεη: 
� Διαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ ησλ 

πδξνκέηξσλ κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκψλ. 
� Μείσζε ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ ιήςε ηεο έλδεημεο έσο ηελ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ ιφγσ 

ηεο επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο θαη θαηαρψξεζεο. 
� Πνιχ εχθνιν ζην ρεηξηζκφ θαη δελ απαηηεί απφ ην ρεηξηζηή γλψζεηο πιεξνθνξηθήο. 

� Δπρέξεηα επηινγήο απφ έλα πιήζνο ζπκβαηψλ ππνινγηζηψλ παιάκεο δηαθφξσλ 
θαηαζθεπαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πςειήο αληνρήο κε ελζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο laser 
barcode, αζχξκαηε επηθνηλσλία έσο ειαθξηέο ζπζθεπέο γεληθήο ρξήζεο ρακεινχ θφζηνπο. 

mailto:info@softworks.gr
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Λεηηνπξγίεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ 
� Δκθάληζε δηεχζπλζεο, ζηνηρείσλ θαηαλαισηή θαη παξαηεξήζεσλ. 

� Δκθάληζε πξνεγνχκελεο έλδεημεο θαη εκεξνκελίαο ιήςεο. 
� Λεηηνπξγία κε ή ρσξίο barcode 

� Καηαρψξεζε ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ. 
� Άκεζνο έιεγρνο νξζφηεηαο έλδεημεο. 
� Καηαρψξεζε ελδείμεσλ λέσλ πδξνκέηξσλ. 

� Καηαρψξεζε αηηίαο κε ιήςεο έλδεημεο ή βιάβεο. 
� Αλαδήηεζε θαηαλαισηή ή πδξνκέηξνπ. 

� Γπλαηφηεηα θφξησζεο πνιιψλ δηαδξνκψλ. 
� Αλαδήηεζε θαηαλαισηψλ ρσξίο κέηξεζε. 
� Καηαγξαθή εκεξνκελίαο θαη ψξαο ιήςεο έλδεημεο. 

� Γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 
� Γπλαηφηεηα ιήςεο θσηνγξαθίαο ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ έλδεημε (πδξφκεηξν–βιάβε θιπ) 

Λεηηνπξγίεο GPS 
� Καηαγξαθή ηεο ζέζεο ησλ πδξνκέηξσλ (γεσγξαθηθφ κήθνο, πιάηνο θαη πςφκεηξν) απφ 
δνξπθφξνπο ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο έλδεημεο. 

� Απεηθφληζε ζε ράξηε ή αεξνθσηνγξαθία ηεο ζέζεο ησλ πδξνκέηξσλ θαη εκθάληζε ηεο 
δηαδξνκήο πνπ αθνινπζεί ν ιήπηεο ελδείμεσλ. 

� Καζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ πδξνκέηξνπ. Παξέρεηαη έηζη ε 
δπλαηφηεηα ιήςεο ελδείμεσλ απφ άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπλ ηε δηαδξνκή (πρ λέν 
πξνζσπηθφ ή αληηθαηαζηάηεο ιφγσ άδεηαο). 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
� Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android 4.1 ή λεφηεξν. 

� Αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ρξήζε Wifi γηα εχθνιε θαη ηαρχηαηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 
� Απνκαθξπζκέλε επηθνηλσλία κέζσ δηθηχσλ 3G ή 4G. 

� Μεγάιε, επαλάγλσζηε, έγρξσκε νζφλε TFT κεγάιεο αλάιπζεο (480x800 ή κεγαιχηεξε). 
� Πνιχ κεγάιε ρσξεηηθφηεηα κλήκεο (θαηαλαισηέο θαη κεηξήζεηο). 
SOFTWORKS Α.Δ : Μηρ. Φειινχ 30 & Γ. Φξαληδή 1, 54 655 Θεζζαινλίθε, Σει. 2310 801200, 

info@softworks.gr 
ΡΟΗΡΩΛ mobile - Δπηινγή 1ε 

TRITON mobile for Android + Intermec CN51 (2 ζπζθεπέο) 4.800,00 € 
ΣΡΙΣΧΝ/ mobile for Android 
Πξφγξακκα θαηαγξαθήο ελδείμεσλ χδξεπζεο γηα ππνινγηζηέο παιάκεο κε 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. 
Intermec CN51 

Τπνινγηζηήο παιάκεο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android θαη Barcode 
Scanner. 
� Μλήκε : 16GΒ FLASH - 1MB RAM 

� Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα : Android™ 4.2 
� Δπεμεξγαζηήο : 1.5GHz OMAP 4470 dual core 

� Αλαγλψζηεο : 2D Imager Engine (SE4500) 
� Οζφλε : 4 in. color WVGA display, touch, 480 x 800 
� Πιεθηξνιφγην : (27 Key) Numeric, πιήθηξα θσηηδφκελα 

� Γηαζχλδεζε : USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (WPA, WPA2, WAPI, 
802.1x, WEP 64 bit, WEP 128 bit, AES, TKIP), Bluetooth, 

3G (UMTS/HSPA:+ 900-2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE: 900-1800 MHz) 
� Δλζσκαησκέλν GPS, A-GPS XTRA , GLONASS 
� Φσηνγξαθηθή κεραλή: 5 Megapixel auto focus color with LED flash 

� Μπαηαξία: 3900 mAh 
� Λεηηνπξγία : -10 έσο 50νC. 

� Αληνρή Πηψζεο : έσο 1,5m 
� Πξνζηαζία : IP64 

mailto:info@softworks.gr
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� Δγγχεζε: 1 έηνο. 
� πκπεξηιακβάλεηαη θνξηηζηήο, θαιψδην επηθνηλσλίαο θαη θφξηηζεο. 

2 x 2.400€ 
Ππλνιηθή αμία 4.800,00 € 

Δθπηψζεηο 
� Έθπησζε ιφγσ αλαβάζκηζεο ππάξρνπζαο άδεηαο ρξήζεο 
� Πξφζζεηε έθπησζε 

-490,00 € 
-210,00 € 

Ρειηθή αμία 4.100,00 € 
Οη παξαπάλσ ηηκέο επηβαξχλνληαη κε Φ.Π.Α. θαη ηπρφλ άιινπο θφξνπο, ηέιε ή παξαθξαηήζεηο. 
Σξφλνο παξάδνζεο: (γηα ηνπο ππνινγηζηέο παιάκεο) Άκεζε παξάδνζε εθφζνλ ππάξρεη 

δηαζέζηκν απφζεκα ή αλ δελ ππάξρεη 4 έσο 8 εβδνκάδεο (αλαιφγσο ηεο δηαζεζηκφηεηαο) απφ 
ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο. 

ΡΟΗΡΩΛ mobile - Δπηινγή 2ε 
TRITON mobile for Android + AUTOID9 (2 ζπζθεπέο) 3.780,00 € 
ΣΡΙΣΧΝ/ mobile for Android 

Πξφγξακκα θαηαγξαθήο ελδείμεσλ χδξεπζεο γηα ππνινγηζηέο παιάκεο κε 
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. 

AUTOID9 
Τπνινγηζηήο παιάκεο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android θαη Barcode 
Scanner. 

� Μλήκε : 8GΒ ROM – 1GB RAM 
� Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα : Android™ 5.1 

� Δπεμεξγαζηήο : Cortex-A7 Quad core1.2GHz 
� Αλαγλψζηεο : 2D Imager Engine 

� Οζφλε : 4 in. color WVGA display, touch, 480 x 800 
� Πιεθηξνιφγην : (17 key / 22 keys) Numeric, πιήθηξα θσηηδφκελα 
� Γηαζχλδεζε : USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (WPA, WPA2, WAPI, 

802.1x, WEP 64 bit, WEP 128 bit, AES, TKIP), Bluetooth, 
3G (UMTS/HSPA:+ 900-2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE: 900-1800 MHz) 

� Δλζσκαησκέλν GPS, A-GPS , GLONASS 
� Φσηνγξαθηθή κεραλή: 5 Megapixel auto focus color with Support 
double flashlights 

� Μπαηαξία: Removable 3.8 V 4000mAh li-ion rechargeable battery, 
Built in 3.7V 60mAh li-ion backup battery 

� Λεηηνπξγία : -20 έσο 50νC. 
� Αληνρή Πηψζεο : έσο 1,5m 
� Πξνζηαζία : IP67 

� Δγγχεζε: 1 έηνο. 
� πκπεξηιακβάλεηαη θνξηηζηήο, θαιψδην επηθνηλσλίαο θαη θφξηηζεο. 

2 x 1.890€ 
Ππλνιηθή αμία 3.780,00 € 
Δθπηψζεηο 

� Έθπησζε ιφγσ αλαβάζκηζεο ππάξρνπζαο άδεηαο ρξήζεο 
� Πξφζζεηε έθπησζε 

-490,00 € 
-190,00 € 
Ρειηθή αμία 3.100,00 € 

Δπέθηαζε εγγχεζεο AUTOID9 (πξναηξεηηθή) 760,00 € 
Δπέθηαζε εγγχεζεο γηα 3 έηε. Καιχπηεη βιάβεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ρξήζηε. Γελ θαιχπηεη ηελ κπαηαξία. 
2 x 380€ 
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Οη παξαπάλσ ηηκέο επηβαξχλνληαη κε Φ.Π.Α. θαη ηπρφλ άιινπο θφξνπο, ηέιε ή παξαθξαηήζεηο. 
Σξφλνο παξάδνζεο: (γηα ηνπο ππνινγηζηέο παιάκεο) Άκεζε παξάδνζε εθφζνλ ππάξρεη 

δηαζέζηκν απφζεκα ή αλ δελ ππάξρεη 3 έσο 6 εβδνκάδεο (αλαιφγσο ηεο δηαζεζηκφηεηαο) απφ 
ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο. 

ηελ αμία ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά θαη ηα παξαθάησ : 
� Δγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ. 
� Δθπαίδεπζε 2 ψξεο. 

Ρξφπνο πιεξσκήο : Δμφθιεζε εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε θαη ηελ έθδνζε ηνπ 
ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ. 

Ηζρχο πξνζθνξάο : Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηζρχεη γηα 30 εκέξεο θαη εθφζνλ ππάξρεη 
δηαζέζηκν απφζεκα. Παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, κπνξεί λα δνζεί θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο. 
Πχκβαζε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο: 

Σν θφζηνο ηεο εηήζηαο ζχκβαζεο ινγηζκηθνχ κεηά ην 1ν έηνο, ζα αλέξρεηαη ζηα 150 € γηα 
θάζε ζπζθεπή. 

αο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ επθαηξία πνπ καο δίλεηε, λα ζαο 
ππνβάιινπκε ηηο πξνηάζεηο καο, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ ππεξεζηψλ 
ζαο. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

Με εθηίκεζε γηα ηελ Softworks A.E. 
Ξαζράιεο Πακαξάο 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
 

Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι. 

 
 Σελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 
κνλνκεινχο νξγάλνπ (πξνέδξνπ) ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : 

«Softworks A.E.», κε Α.Φ.Μ. : 999717306, Έδξα: Γ. Φξαληδή 1, Γ.Ο.Τ.: ΦΑΔ 
Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 3.844,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Ξ.Α). 

 
 Γεζκεχεη ηελ δαπάλε πνζνχ ησλ 3.844,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 14.03 (Ζ/ ΘΑΗ 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΩΛ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 14.03 (Ζ/ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΩΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 
φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-72/13-3-2018. 

 
 
ΘΔΚΑ 6ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-73/13-3-2018. 
 
Ξξνζιήςεηο αηφκσλ κε ην Ξξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ), γηα ηελ 
απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ  πξφζιεςε ελφο (1)  αηφκνπ κε ην 
Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 
βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ), γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Με ηελ αξ. 3-54/22-2-2018 απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εγθξίζεθε ε ππνβνιή αίηεζεο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη 
νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηηο 
21/02/20187 ιάβακε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 22/2018/000046360240 ηνπ ΟΑΔΓ, 

απφθαζε έληαμεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Α/Α Ρίηινο - Ξεξηγξαθή Θέζεο Δηδηθφηεηα 
Αξηζκφο 

Θέζεσλ 

2 

ΛΟΓΙΣΗ ΣΔΙ - ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ - ΣΑΜΔΙΟΤ - 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΛΟΓΙΣΔ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ Η 
ΑΛΛΧΝ ΥΟΛΧΝ 

1 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΘΔΠΔΩΛ 1 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 10.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο 
απαζρφιεζεο, γηα ηελ απαζρφιεζε καθξνρξφληα αλέξγσλ, ειηθίαο 55 έσο 67 εηψλ. Σν 

πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο 
απηφο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ λ. 892/1990 (Α  101) θαη επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ) ηνπ Ν. 3852/2010, 

πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ο αξηζκφο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πνπ εγθξίζεθε θαηά εηδηθφηεηεο είλαη 
νη εμήο : 

Α/Α Νλνκαηεπψλπκν Δηδηθφηεηα Ξξνυπεξεζία 
Κηζζφο ή 

Ζκεξνκίζζην 

1 Γήκεηξα ηηαξίδνπ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 412100 

ΒΟΗΘΟΙ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ 

9 έηε (3 ηξηεηίεο) 761,90€ 
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ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΤ 

ΣΗΡΟΤΝ ΛΟΓΙΣΙΚΑ 
ΒΙΒΛΙΑ ΓΔ 

Οη αλσηέξσ ζέζεηο εγθξίζεθαλ βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΟΔΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
(ΦΔΚ1615/Β/2017) 

Η παξαπάλσ ζα θαιχςεη ηελ εμήο θελή ζέζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο: 

 

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ 

ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ 

 
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΔΠΔΩΛ 

 

ΘΔΛΔΠ 

ΘΑΙΞΡΝΚΔΛΔΠ 
ΑΞΝ ΡΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΡΝ ΝΑΔΓ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ΠΔ 1 0  

Σκήκα Γξακκαηείαο- 

Δπηθνηλσλίαο Οξγάλσλ 

Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο 
πζηεκάησλ Πνηφηεηαο 

Γηνηθεηηθψλ ΠΔ 

 Πιεξνθνξηθήο ΠΔ 

Δπηθνηλσλίαο θαη  

Γεκνζίσλ ρέζεσλ ΣΔ 
Γηνηθεηηθφο ΓΔ 

1 

1 
 
1 
1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Ννκηθφο ΠΔ 1 1  

Γξαθείν Σερληθνχ Αζθαιείαο Μεραληθφο ΠΔ 1 1  

  Γξαθείν Ιαηξνχ Δξγαζίαο Ιαηξφο ΠΔ 1 1  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

    

Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 1 0  

Οηθνλνκηθφ Σκήκα     

Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνχ 

Σκήκαηνο 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 1 0  

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ - Σακείνπ Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 
Βνεζφο Λνγηζηή ΣΔ  

Σακίεο  ΓΔ 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο 

Γηνηθεηηθφο ΣΔ  

Γηνηθεηηθφο ΓΔ  

Σερλίηεο Τδξαπιηθνί- 

Τδξνλνκείο ΓΔ  

Δξγάηεο Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

1 

8 

 

4 

1 

 

4 

 

3 
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Γξαθείν Απνζήθεο, Πξνκεζεηψλ 

θαη Παξαθνινχζεζεο 
πκβάζεσλ Έξγσλ 

Γηνηθεηηθνί ΣΔ  

Τδξαπιηθφο ΓΔ 

Απνζεθάξηνο ΓΔ 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

 

4 

 

Γηνηθεηηθφ Σκήκα     

Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ 

Σκήκαηνο 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 1 1  

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο 

Καηαλαισηψλ 

Γηνηθεηηθφο ΣΔ  

Γηνηθεηηθνί ΓΔ 

1 

2 

1 

0 

 

Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, 

Μηζζνδνζίαο & Δθπαίδεπζεο 
Πξνζσπηθνχ 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ  

Γηνηθεηηθφο ΣΔ  

Γηνηθεηηθνί ΓΔ 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ     

Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ 1 0  

Σκήκα Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

    

Πξντζηάκελνο Δ.Δ.Λ. Υεκηθφο Μεραληθφο ΠΔ 1 0  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Δ.Δ.Λ 

Μεραλνιφγνο ΠΔ 

Ηιεθηξνηερλίηεο ΓΔ 
πληεξεηέο 

Ηιεθηξνκεραληθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ ΓΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

2 

 

2 

 

5 

1 

0 

 

2 

 

5 

 

 

Γξαθείν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

Τδάησλ θαη Λπκάησλ (Υεκείν- 
Δξγαζηήξην-Απνιπκάλζεηο) 

Υεκηθφο ΠΔ  

Βνεζνί Υεκηθνί ΓΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

2 

2 

0 

2 

2 

 

 

Σκήκα Η/Μ θαη Απηνκαηηζκψλ     

Πξντζηάκελνο Η/Μ θαη 

Απηνκαηηζκψλ 

Ηιεθηξνιφγνο ή 

Μεραλνιφγνο ΠΔ 

1 0  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Η/Μ Δμνπιηζκνχ, 
Ορεκάησλ, Απηνκαηηζκψλ, 

SCADA θαη Γηθηχσλ 

Ηιεθηξνιφγνο ΠΔ  

Πιεξνθνξηθήο ΠΔ  

Ηιεθηξνιφγνη ΓΔ 

Ηιεθηξνζπγθνιιεηήο ΓΔ 

Σερλίηεο Ορεκάησλ ΓΔ 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

1 
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Σκήκα Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο 

    

Πξντζηάκελνο Ύδξεπζεο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ 1 0  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

ΠΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ή 

Γνκηθψλ Έξγσλ ΣΔ 
Μεραληθφο ΣΔ 

Σερλίηεο Τδξαπιηθνί ΓΔ 

Υεηξηζηέο Γνκηθψλ 

Μεραλεκάησλ ΓΔ  

Οηθνδφκνη ΤΔ 

Οδεγνί ΤΔ Υεηξηζηήο 

Απνθξαθηηθνχ- Δπνπηηθνχ 
ΤΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

 

 

1 

1 

6 

 

5 

2 

 

1 

 

7 

0 

 

 

0 

0 

6 

 

2 

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκήκα Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 

ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο 

θαη Δξεπλψλ 

    

Πξντζηάκελνο Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ 
Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο θαη 

Δξεπλψλ 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

ΠΔ 

1 1  

Γξαθείν Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 

ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, 
Άξδεπζεο θαη Δξεπλψλ 

Μεραληθφο 

ΠεξηβάιινληνοΠΔ 

Γεσιφγνο ΠΔ 

Μεραλνιφγνο ΠΔ 
Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

ήΓνκηθψλ Έξγσλ ΣΔ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

ΠΛΝΙΝ  103 59 1 

 

Α/Α Ρίηινο - Ξεξηγξαθή Θέζεο Δηδηθφηεηα 
Αξηζκφο 

Θέζεσλ 
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2 

ΛΟΓΙΣΗ ΣΔΙ - ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ - ΣΑΜΔΙΟΤ - 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΛΟΓΙΣΔ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ Η 
ΑΛΛΧΝ ΥΟΛΧΝ 

1 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΘΔΠΔΩΛ 1 

Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

N.4483-2017 (ΦΔΚΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Σελ πξφζιεςε ελφο (1) αηφκνπ κε ην Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ), γηα ηελ 

απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ. 

Σν θφζηνο ηνπ παξαπάλσ εξγαδνκέλνπ γηα δχν έηε  (είθνζη ηέζζεξηο κήλεο) ζην αλσηέξσ 
αηηνχκελν πξφγξακκα πξνβιέπεηαη ζε πνζφ χςνπο 26.880,00 € (είθνζη έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

νγδφληα επξψ). 

 Γηα ην έηνο 2018 ην θφζηνο πξνυπνινγίδεηαη ζην χςνο ησλ 12.480,00 € θαη ζα θαιπθζεί 
απφ ηηο παξαθάησ δεζκεπκέλεο πηζηψζεηο: 

1. 950.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΗΒΔ ΔΜΜΗΘΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ)  

2. 285.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.03 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΔΜΜΙΘΟΤ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) 
 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ εηήζηα κηζζνδνζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 Σν ππφινηπν πνζφ ησλ 14.400,00 € ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ησλ ίδησλ 

Κ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2019 θαη 2020 κε πνζά 13.440,00 € θαη 960,00 € 

αληίζηνηρα. 
 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΗΒΔ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ), Κ.Α. 60.01 (ΑΜΟΗΒΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ), 60.03 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ 
ΔΙΦΟΡΔ ΔΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) θαη 60.04 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 

ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 θαη ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2019 θαη 2020. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-73/13-3-2018. 
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ΘΔΚΑ 7ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-74/13-3-2018. 
 
Ρξφπνο εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΑΓΝΟΑ 
ΞΑΘΔΡΝ ΚΖΛΚΑΡΩΛ SMS» 
 

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

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Κπξηαδίδε Μηραήι Οηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΆΣΧ Σερληθή 
Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

6. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΠΑΚΔΣΟΤ ΜΖΝΤΜΑΣΩΝ SMS 

7. ΚΟΠΟ 

ΑΠΟΣΟΛΖ ΜΖΝΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΜΔΩ SMS 

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΠΑΚΔΣΟΤ ΜΖΝΤΜΑΣΩΝ SMS ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΟΛΖ ΜΖΝΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ 
ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ  

 

 

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

680,00 € (ΔΞΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ) ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 
 

10. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Σν ζέκα απνζχξεηαη. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-74/13-3-2018. 
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ΘΔΚΑ 8ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-75/13-3-2018. 
 
Αλαλέσζε ζπλδξνκήο γηα ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο «ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ ΒΑΠΖ 
ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ Δ.Ξ.Δ.» 
 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ισάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη 
Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ αλαλέσζε ζπλδξνκήο 

γηα ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο «ΓΗΜΟ ΝΔΣ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Δ.Π.Δ.»  

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ,  

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκφθσλα  

 

 Σν ζέκα απνζχξεηαη. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-75/13-3-2018. 

 
 
ΘΔΚΑ 9Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-76/13-3-2018 
 

Νξηζκφο επηηξνπψλ πξνζσξηλήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ έξγσλ:  

α)«ΝΘΩ ΓΟΔΠΖ-ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ». 
Β)«ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ» 
 

 
Η Πξφεδξνο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ 
ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθφ 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο 
πξνζσξηλήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΟΚΧ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ». 
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. πξνρψξεζαλ ζηελ επηινγή κειψλ σο εμήο: 
 
 

 
ΔΟΓΝ: «ΝΘΩ ΓΟΔΠΖ-ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ» 

 
 ΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: 

Α/Α ΔΞΩΛΚΝ/ΝΛΝΚΑ ΘΙΑΓΝΠ/ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

1 Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

2 Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 
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3 Πνγέιεο Αλέζηεο  ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
Δλ ζπλερεία επί ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, ηνλ ιφγν πήξε ν θ. Παξαγηφο Ισάλλεο, 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γ.. 
κε εηζήγεζε νξηζκνχ πξνζσξηλήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΜΙΚΡΑ 
ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ» θαη ηα κέιε ηνπ Γ πξνρψξεζαλ ζηελ επηινγή 

κειψλ σο εμήο: 
 

 
ΔΟΓΝ: «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ» 

 

 ΜΔΛΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: 
Α/Α ΔΞΩΛΚΝ/ΝΛΝΚΑ ΘΙΑΓΝΠ/ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

1 Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

2 Απνζηνιίδεο Νηθφιανο ΠΔ Υεκηθφο  Μεραληθφο 

3 Σζαληάθεο Γεκήηξηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αζιαλίδε Υξήζηνπ. 

 
 Δγθξίλεη  ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο  πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ : «ΟΚΧ 

ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ». 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Παξαγηνχ Ισάλλε. 

 
 Δγθξίλεη  ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο  πξνζσξηλήο - νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ : «ΜΙΚΡΑ 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ». 
 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-76/13-3-2018. 
 

 
ΘΔΚΑ 1° - ΑΞΝΦΑΠΖ 5-77/13-3-2018  

Έγθξηζε 3νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ ΘΗΙΘΗΠ». 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ισάλλε Παξαγηφ, Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη 
Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε 3νπ ΑΠΔ 

ηνπ έξγνπ : «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ 
ΚΙΛΚΙ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 



 

 

17 

 

                                          
ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

      

Ξνπ ζπλνδεχεη ηνλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ  

 
Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

 

Η κειέηε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ ήηαλ αξρηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 1.820.400,00 €, 

κε απξφβιεπηα θαη Φ.Ξ.Α.  

Η δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ 07/06/2016 θαη ην απνηέιεζκα ηεο εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 7-98/23-06-2016 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο  θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε εηαηξεία “ΚΔΡΑΙΙΗΛΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ” κε πξνζθνξά 

813.523,70 €  κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη Φ.Ξ.Α. 

Η χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 19/09/2016 (αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ: 2873) θαη πξνβιέπεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε δηάζηεκα δψδεθα (12) 

κελψλ. 

Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζηηο 11/05/2017. ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ Ν.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ 

δαπαλψλ θάζε ζχκβαζεο  θαη πεξηιάκβαλε λέεο εξγαζίεο νη νπνίεο θξίλνληαλ  απνιχησο 

απαξαίηεηεο ψζηε ην έξγν λα θαηαζηεί άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ. 

ηηο 04/09/2017 ζηελ 15ε Ππλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, κε ηελ κε αξηζκφ 

15-221/04-09-2017 απφθαζε δφζεθε παξάηαζε ηνπ έξγνπ ιφγσ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ έσο ηηο 19/1/2018. 

Ο 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζηηο 10/10/2017 ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ Ν.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ 

δαπαλψλ θάζε ζχκβαζεο  θαη πεξηιάκβαλε λέεο εξγαζίεο θαη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1380/15-05-2017 απφθαζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο T.Y. ηεο Γ.Δ..Α. 

ΘΗΙΘΗΠ, νη νπνίεο θξίλνληαλ  απνιχησο απαξαίηεηεο ψζηε ην έξγν λα θαηαζηεί άξηην θαη 

ιεηηνπξγηθφ. 

ηηο 19/1/2018 κε ην ππ’ αξηζκ. 146/19-01-2018 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ, έγηλε 

απνδνρή ηεο Δηδηθήο Γηαθνπήο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΣΤ ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

ηηο 30/01/2018 ζηελ 2ε Ππλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, κε ηελ κε αξηζκφ 

2-27/30-01-2018 απφθαζε δφζεθε παξάηαζε ηνπ έξγνπ έσο ηηο 19/5/2018, ιφγσ 

δηαθνπήο εξγαζηψλ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη άγλσζηε ε επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 

αθνχ είλαη άγλσζηε ε έλαξμε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ην .ΚΔ.ΞΔΟ.Α.Α. 
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Ο παξψλ 3νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 

παξ. 3 ηνπ Ν.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θάζε 

ζχκβαζεο. Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη  απμήζεηο ζε πνζφηεηεο 

εξγαζηψλ ρσξίο κεηψζεηο πνζνηήησλ ζηα ππφινηπα άξζξα ησλ νκάδσλ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πνζφ ησλ 

απξνβιέπησλ ηεο Πχκβαζεο. 

Β. ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Ο παξψλ 3νο Α.Π.Δ. ηεο Αξρηθήο χκβαζεο ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη κέξνο απφ ην πνζφ 

ησλ Απξνβιέπησλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή πνζνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δγθεθξηκέλεο 

Αλαιπηηθέο Δπηκεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αξρηθή χκβαζε θαη απφ ηελ αλάγθε λα 

ηαθηνπνηεζνχλ νη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απμνκεηψζεηο 

ησλ εγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. 

Οη επηπιένλ πνζφηεηεο απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δγθεθξηκέλεο 

Αλαιπηηθέο Δπηκεηξήζεηο, αθνξνχλ ηα παξαθάησ άξζξα ηηκνινγίνπ: 

A.T. 1 Ξξνζσξηλέο γεθπξψζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο 

ησλ πεδψλ. 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 4,00 κήλεο πνπ νθείιεηαη ζηελ παξάηαζε πνπ δφζεθε ζην έξγν (2-

27/30-01-2018 απφθαζε ηνπ Γ.Π ηεο ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ). 

 Α.Ρ. 4  Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 200,00 κκ πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικα ησλ πξνκεηξήζεσλ ηεο κειέηεο 

θαζψο δελ κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί νξζά ην κήθνο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα εληνπηδφηαλ ζην 

δίθηπν). 

ΛΡ. 2 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ αθαζάξησλ εληφο 

θαηνηθεκέλσλ Φξεάηην εζση.δηακέηξνπ 1, 20 m 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 10 ηεκ πνπ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ έξγνπ γηα θαιχηεξν έιεγρν 

ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ). 

Α.Ρ. 20 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη πιήξε 

εγθαηάζηαζε, κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 15 ηεκ πνπ νθείιεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ έξγνπ γηα θαιχηεξν έιεγρν 

ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ). 

Α.Ρ. 25  Πχλδεζε θεληξηθνχ αγσγνχ κε ηδησηηθέο παξνρέο 

(πξνηείλεηαη αχμεζε  50,00 ηεκ πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικα ησλ πξνκεηξήζεσλ ηεο κειέηεο). 

Γ.ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
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πληάζζεηαη ν παξψλ 3νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πνζνχ 

813.523,70 € (κε Φ.Π.Α.), αλαιψλνληαο ηα απξφβιεπηα (81.406,52 € απφ ηα 84.886,66 € ηνπ 

Αξρηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ) θαη θιείλεη ζε ηζνδχγην ζε ζρέζε κε ηελ Αξρηθή Πχκβαζε.  

 

Γεκνπξαηεζείο Πξνυπνινγηζκφο:  1.480.000,00  € 

Φ.Π.Α. :    340.400,00   € 

Πχλνιν :  1.820.400,00  € 

πκβαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο :     656.067,50  € 

Φ.Π.Α. :     157.456,20  € 

Πχλνιν :     813.523,70  € 

Πξνηεηλφκελνο Πξνυπνινγηζκφο :     656.067,50  € 

Φ.Π.Α. :     157.456,20  € 

Πχλνιν :     813.523,70  € 

πλνιηθή ππέξβαζε :                0,00   € 

Φ.Π.Α. :                0,00   € 

Πχλνιν :                0,00   € 

πλνιηθή πίζησζε πξνο Φήθηζε :      813.523,70  € 

 

πλεγνξνχκε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ.  

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 
 

απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ισάλλε Παξαγηνχ, 

 
 Δγθξίλεη ηνλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ : «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ ΘΗΙΘΗΠ». 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-77/13-3-2018. 
 

 

ΘΔΚΑ 12o- Απφθαζε 5-78/13-3-2018 

Έγθξηζε πξνκειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Ύδξεπζε πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

Θηιθίο – Γηπιηζηήξην» Ξξνυπνινγηζκφο 4.048.649,38.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξνκειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
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«Ύδξεπζε πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θηιθίο – Γηπιηζηήξην», ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν έξγν αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πνζίκνπ λεξνχ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ηεο ζνιφηεηαο απφ ην λεξφ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο πξνέξρεηαη απφ ηηο γεσηξήζεηο θαη 
πεγάδηα χδξεπζεο ηνπ δηθηχνπ Γαιιηθνχ θαζψο θαη ηα αληιηνζηάζηα πξνζαγσγήο θαη ηειηθήο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ. 

Η πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε ζα δέρεηαη κέζε σξηαία παξνρή 500 m3/h . 

Η επεμεξγαζία ζα γίλεη κε θπζηθνρεκηθή κέζνδν πνπ πεξηιακβάλεη ζηάδην πξνεπεμεξγαζίαο κε 
εμάκκσζε θαη εκπινπηηζκφ ζε νμπγφλν, θπξίσο ζηάδην θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο κε 

θξνθίδσζε θαη ζπζζσκάησζε κέζσ θαηάιιεισλ ρεκηθψλ δηαιπκάησλ, δηχιηζε ζε ακκφθηιηξα 
ηχπνπ βαξχηεηαο, ρισξίσζε θαη ηειηθή απνζήθεπζε ηνπ θαζαξνχ λεξνχ. Η παξαγφκελε απφ 

ηελ επεμεξγαζία θπζηθνρεκηθή ηιχο ζα αθπδαηψλεηαη ζε θπγφθεληξν θαη ζα δηαηίζεηαη ζε 
θαηάιιειν ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθή. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 4.048949,38€, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

2. Ξεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πνζίκνπ λεξνχ ζα θαηαζθεπαζηεί ζε έθηαζε ηδηνθηεζίαο ηνπ 
Γήκνπ Κηιθίο, πιεζίνλ ηνπ θεληξηθνχ αληιηνζηαζίνπ Κηιθίο, έθηαζεο 16.195,85 m2, κε αξηζκφ 
170 α θνηλφρξεζηε έθηαζε ηνπ αγξνθηήκαηνο εβαζηνχ. 

Σν επεμεξγαζκέλν πφζηκν λεξφ ζα δηαηίζεηαη ζην Γήκν Κηιθίο πξνο θαηαλάισζε κεηά απφ 

δηαδξνκή πεξίπνπ 6.500 m, κε θαηαζιηπηηθφ αγσγφ. 

Η επεμεξγαζία ηνπ πνζίκνπ λεξνχ πεξηιακβάλεη ζηάδηα εμάκκσζεο, νμπγφλσζεο, θξνθίδσζεο 
– ζπζζσκάησζεο, δηήζεζεο, απνιχκαλζεο θαη επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ αληίζηξνθεο πιχζεο.  

Η παξαγφκελε πεξίζζεηα ιάζπεο, αθνχ αθπδαηψλεηαη, ζα απνηίζεηαη ζε ρψξν πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο, φπσο θαη ηα ινηπά παξαπξντφληα ηεο Δγθαηάζηαζεο, (π.ρ. ε άκκνο ηεο κνλάδαο 
εμάκκσζεο, ε αθπδαησκέλε ηιχο, ινηπά ζηεξεά απνξξίκκαηα, θιπ). 

Σα βαζηθά θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο πνζίκνπ 

λεξνχ δεδνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη:  

 Δμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ επεμεξγαζκέλνπ πνζίκνπ λεξνχ.  
 Δπειημία ζε απμνκεηψζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ θνξηίνπ θαη ηεο ζνιφηεηαο.  

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηφηεηα ηνπ Η/Μ 
εμνπιηζκνχ  

 Απνπζία πεξηβαιινληηθψλ νριήζεσλ (νζκέο, ζφξπβνο θ.ι.π.) θαη έληαμε ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 
 Όρη ηδηαίηεξα πςειέο απαηηήζεηο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ησλ έξγσλ κε ηαπηφρξνλε πξφβιεςε εγθαηάζηαζεο νινθιεξσκέλνπ 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ρεηξηζκψλ.  

 Υακειφ, ζπγθξηηηθά, θφζηνο θαηαζθεπήο θαζψο θαη ρακειέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο.  
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Οη επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη νη θάζεηο θαηαζθεπήο γηα ηηο νπνίεο ζα 
δηαζηαζηνινγεζνχλ είλαη: 

1. Φξεάηην εηζφδνπ – παξάθακςε ηεο εγθαηάζηαζεο 
2. Μέηξεζε παξνρήο 
3. Πξνεπεμεξγαζία λεξνχ 

 Δμάκκσζε 

 Ομπγφλσζε 
 Κξνθίδσζε – πζζσκάησζε 

 Γηχιηζε 

4. Απνιχκαλζε 
5. Απνζήθεπζε επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ 

6. Δπεμεξγαζία λεξνχ αληίζηξνθεο πιχζεο 

 Απνζήθεπζε – εμηζνξξφπεζε 
 πκπχθλσζε 
 Μεραληθή αθπδάησζε  

7. Λνηπά έξγα (Βνεζεηηθά πδξαπιηθά δίθηπα εμππεξέηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζχζηεκα 

απηνκαηηζκψλ, ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ, θηίξην ζηέγαζεο φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο, 
έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπο θαη εζσηεξηθήο νδνπνηίαο, πεξίθξαμε, θιπ.).  

Η κέγηζηε δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζε 500 m3/h. 

Η επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ε επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ 

βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο, ελψ νη πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη εγρεηξίδην 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, ππνγεγξακκέλν  απφ 

ηνπο κειεηεηέο, ην νπνίν ζα επηθαηξνπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

3. Ωξηκφηεηα ηνπ Έξγνπ: 

Σν έξγν είλαη ψξηκν πξνο δεκνπξάηεζε αθνχ: 

1. Γηα ην έξγν ηζρχεη ε κε Α. Π. 166Π/10/01 – 09 – 2010 Απφθαζε ηεο Γ/λζεο 
Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κηιθίο κε ζέκα Έγθξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ: «Ύδξεπζε Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Κηιθίο», ε 
ηζρχο ηεο νπνίαο παξαηάζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 137539/24 – 05 – 2016 Απφθαζε ηεο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγ/ζκνπ, Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο απφ ηελ έθδνζή ηεο, δειαδή 
κέρξη ηελ 01 – 09 – 2020. 

2. Έρνπλ ζπληαρζεί νη απαηηνχκελεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο. 
3. Έρεη ζπληαρζεί ε αληίζηνηρε πξνκειέηε. 

4. Έρνπλ ζπληαρζεί ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηα ην πξνο δεκνπξάηεζε έξγν ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ 

 Γηαθήξπμε 
 Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 



 

 

22 

 

 Σερληθή Πεξηγξαθή 
 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Π/Μ, Η/Μ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ έξγσλ θαη 

Απηνκαηηζκνχ 
 Σηκνιφγην κειέηεο 

 Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο  
 Σηκνιφγην - Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο 
 Καλνληζκφο Μειεηψλ Έξγνπ 

 Τπάξρνπλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ Άξζξνπ 277 ( πγθξφηεζε θαη ηήξεζε θαθέινπ 
ζχκβαζεο), θαζψο ε ΓΔΤΑ σο θνξέαο Πφζηκνπ χδαηνο αλήθεη ζην Βηβιίν ΙΙ, αιιά 

αθφκα θαη ηνπ αλαγθαίνπ ππνθαθέινπ ηεο ππνπεξίπησζεο Α , ηεο παξαγξάθνπ 7 , 
ηνπ Άξζξνπ 45 ( πνπ ηζρχεη γηα ηνπο γεληθνχο θνξείο Βηβιίνπ Ι) , ηνπ 4412/2016  θαη 
εηδηθφηεξα:  

Η ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ 
θνξέα πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. Οη απαηηήζεηο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ πξνο αλάζεζε 

έξγνπ, απηέο δειαδή πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ, 
αιιά θαη απηέο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ην ίδην έξγν, εθπιεξψλνληαη σο εμήο : 

 ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, κε ηελ ζχληαμε ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ, σο μερσξηζηφ ηεχρνο Γεκνπξάηεζεο, ελψ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 
θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ, κε ηελ ηήξεζε ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 Η Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 
πξνκειέηεο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη μερσξηζηφ ηεχρνο δεκνπξάηεζεο γηα ην ίδην έξγν. 

 Η δηαθήξπμε θαη ε .Τ., απνηεινχλ μερσξηζηά ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηα ην έξγν 

5. Η ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, απφ 
πφξνπο ηνπ  (ΔΠΑ 2014-2020, ΔΠΠΔΡΑΑ), ελψ γηα ηελ νξηζηηθή έληαμή ηνπ απαηηείηαη 

ε αηηνχκελε γλσκνδφηεζε απφ ην πκβνχιηφ ζαο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
ΠΔΥΧΓΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνπξάηεζεο κειέηε – θαηαζθεπή, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4412/2016 

6. Σν αθίλεην αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

Πιένλ ησλ παξαπάλσ: 

Α. Η πεπίπηωζη ηος εξεηαζόμενος έπγος ικανοποιεί ηα κπιηήπια εθαπμογήρ ηος άπθπος 50 ηος 
ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄1470/8-08-2016).  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄1470/8-08-

2016): «ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ έξγσλ 
αλαπιάζεσο θαη ησλ θηηξηαθψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

νξίζεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε έξγνπ έρεη σο 
αληηθείκελν ζπγρξφλσο ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε (θαηαζθεπή) έξγνπ εθφζνλ ζπληξέρνπλ, 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θαη έπεηηα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ, αλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή δελ πθίζηαηαη ηερληθφ 

ζπκβνχιην, ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) χπαξμε εγθεθξηκέλεο πξνκειέηεο θαη 
εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ηεχρνπο ππνινγηζκνχ θαη ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη «Καλνληζκνχ Μειεηψλ Έξγνπ», ν 

νπνίνο ζπληάζζεηαη εηδηθά γηα ην πξνο αλάζεζε έξγν ή ππάξρεη θαη εθαξκφζηεθε ζε παξφκνηα 
έξγα, (β) νη δηαζέζηκεο κειέηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά, απφ φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ζχλνδεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, φπσο γεσινγηθέο, γεσηερληθέο, πνπ 
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αληηζηνηρνχλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ θπξίσο έξγνπ, θαη (γ) ε χπαξμε φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ππνθαθέινπ ηεο ππνπεξίπησζεο Α' ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 45. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα εμαηξνχληαη θαη άιιεο θαηεγνξίεο 
έξγσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο». 

 Β. Το έπγο παποςζιάζει ζημανηικέρ ιδιαιηεπόηηηερ καθώρ:  

α. Τθίζηαηαη δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ ζηελ ελζσκάησζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ κε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζεσξίεο. 

β. Απαηηείηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 
έξγνπ, εληφο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ή ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

επηινγέο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  

γ. Σν έξγν ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ηερλνγλσζίαο θαη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο (επίηεπμε 
θαιχηεξεο πνηφηεηαο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, πνηνηηθφηεξνπ Η/Μ  εμνπιηζκνχ, κεησκέλε 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο, εμειηγκέλσλ πξνγξακκάησλ απηνκαηηζκνχ), ελψ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη πξντφληα πνπ ε παξαγσγή ηνπο απαηηεί εηδηθή ηερλνινγία. 

δ. Απαηηείηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ε απηνκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ έξγνπ 

Γεληθά νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πνζίκνπ λεξνχ ζεσξνχληαη εηδηθά έξγα θαη 

πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο δηαθφξσλ εηδψλ π.ρ. ρσκαηνπξγηθέο, νηθνδνκηθέο, πδξαπιηθέο, 
ρεκηθνηερληθέο θιπ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο ινηπφλ δελ είλαη απιφο θαη απαηηεί ζπλεξγαζία 
πιήζνπο επηζηεκφλσλ.  

Δπίζεο ε θχζε ησλ έξγσλ είλαη ηέηνηα, πνπ επηδέρεηαη δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Με 
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο κειέηε-θαηαζθεπή απνθεχγεηαη ε πηνζέηεζε κνλνζήκαλησλ 
ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο βέιηηζηεο ηερληθννηθνλνκηθά 

ιχζεο. Αθφκα είλαη έξγν πνπ επηδέρεηαη ηερλνγλσζία, αθνχ ζ’ απηφ ελζσκαηψλεηαη 
εμνπιηζκφο κε ηδηαίηεξα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαγξαθέο. 

Σέινο ηα έξγα επεμεξγαζίαο πνζίκνπ λεξνχ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο, γηαηί επηδέρνληαη 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαηαζθεπήο, ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
αληίζηνηρνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Σα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη νη εξγαζίεο, πνπ επηδέρνληαη 
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ αθνξνχλ : 

 ηε ρσξνζέηεζε θαη ηηο δηακνξθψζεηο γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο 
δηαηηζέκελεο έθηαζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε δπλακηθφηεηα θαη 
απνδνηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ ζε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαηαζθεπήο. 
 ηα έξγα θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ πνζίκνπ λεξνχ. Θα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ ελαιιαθηηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ηνπ πνζίκνπ λεξνχ πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ην βαζκφ θαζαξηζκνχ πνπ απαηηείηαη ελψ ζα έρνπλ δηαθνξεηηθφ 
θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. 

Αθφκε θαη αλ επηιεγεί ε ίδηα κέζνδνο θπζηθνρεκηθήο επεμεξγαζίαο, ν ζρεδηαζκφο 
ησλ δεμακελψλ αληίδξαζεο θαη ν επηιεγφκελνο Η/Μ εμνπιηζκφο κπνξεί λα είλαη 

ηφζν δηαθνξεηηθφο, πνπ λα επηθέξεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηα ιεηηνπξγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  
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 ηα έξγα επεμεξγαζίαο ηιχνο. Ο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο νιφθιεξεο ηεο κνλάδαο 
θαη ν επηιεγφκελνο Η/Μ εμνπιηζκφο ησλ έξγσλ κεραληθήο πάρπλζεο θαη 

αθπδάησζεο ηεο πεξίζζεηαο ηιχνο κπνξεί λα επηθέξεη βειηηψζεηο ηφζν ζηελ 
επηηπγραλφκελε ηειηθή ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ ζηελ αθπδαησκέλε ηιχ φζν θαη ζην 

θαηαζθεπαζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνπξάηεζεο «κειέηε - 
θαηαζθεπή» δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ λα πξνθξίλεη ηε βέιηηζηε 
ηερληθή ιχζε, πνπ ζα εγγπάηαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ φπνησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ γηα 
απηή.  

 
Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξνκειέηεο ηνπ σο άλσ έξγνπ. 
 
 

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

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 
 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ηιία. 

 
 Σελ κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 
 Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ σο άλσ έξγνπ ζην πκβνχιην  Γεκνζίσλ Έξγσλ, γηα ηελ Έγθξηζε 

ζχλαςεο ζχκβαζεο κε αληηθείκελν ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΟ – 

YΓΡΔΤΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΚΙΛΚΙ». 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 5-78/13-3-2018. 
 

 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

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

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

 
13 Μαξηίνπ 2018 

 
H Πξόεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο   
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χκβνπινο, Μέινο 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθόο 
ύκβνπινο, 
Πξόεδξνο 

 
 

νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 

Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο  

  

 Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 
Γεκνηψλ, Μέινο  

 
 
 
 

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


