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Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  6/2014 

Σεο κε αξηζκό 5/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 7 Απξηιίνπ 2014 θαη ώξα: 

13:00 κ.κ., εκέξα Γεπηέξα, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, χζηεξα απφ ηελ κε 
αξηζκφ   745/04-03-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, πνπ 
έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν.1069/1980 «πεξί 
θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν. 2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

 

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

παξόληα ηέζζερα (4) 

 

ΠΑΡΟΛΣΔ 

1) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο Κηιθίο,  Α. Πξόεδξνο 
2) Υξηζηόθνξνο Πηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

3) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  
4) ηζκαλίδεο Ισάλλεο , Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

 

ΑΠΟΛΣΔ 

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

7) Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΔΚΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΖ 60_2014 

 
Δπικύρωζη πρακηικών δημοπραζίας ηοσ διαγωνιζμού «ΔΠΗΘΔΤΖ ΑΛΣΙΗΩΛ 

ΙΤΚΑΣΩΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΘΗΛΖΣΖΡΩΛ ΔΣΟΤ 2014». 
 

 
Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην πρώηο ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.. 
έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ αλάγθε επηζθεπήο αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ 

γηα ην έηνο 2014.  
 

mailto:info@deyak.gr


Ο δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 17/03/2014. 

 
 

 
                                  1ο ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΓΖΚΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Γεσηέρα 17 Καρηίοσ 

2014 θαη ώξα 10:00 ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

1. Κορθοηίδε Κωλ/λο, Ηιεθηροιόγο Μεταληθό ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς  κε 

αλαπιερωηή ηολ θ. Αβρακίδε Ηιία , Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, 
Υεκηθό Μεταληθό. 

2. Καζθακαλίδοσ Ράληα, οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωηή 
ηολ Κσρηαδίδε Μητάιε, οηθολοκοιόγο προϊζηάκελο οηθολοκηθής 

σπερεζίας  ηες ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
3. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε , Ποιηηηθό κεταληθό ΣΕ ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, κε 

αλαπιερωηή ηολ θ. Αποζηοιίδε Νηθόιαο, Υεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΤΑ 
Κηιθίς 

 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ 

δηαγσληζκνύ : 

Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2014  

 
Προϋπολογιζμού 57.699,30 Δσρώ (ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α.), 

 
Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ 

Δπηηξνπή, θαη καηαγράθθηκαν ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο ηαπηόρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκόηππν θαη ε πιεξόηεηά 

ηνπο)  θαη παξέδσζαλ ηηο  νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο. 
 

1η Σζιοσηζιοσλίηης Γεώργιος ηοσ Αποζηόλοσ 

 Αξηζκόο κεηξώνπ Δπηκειεηεξίνπ:   10065      Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ.: 014621835000 

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

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο  κε αξηζκό 
376/702318-9  πνζνύ 2345,50 

2. Πηζηνπνηεηηθό  Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο Ηκεξνκελίαο έθδνζεο 11-3-2014 κε 

αξηζκ. Πξση. 13454 
3. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ 

Δπαγγεικαηηώλ, εκεξνκελία 14-03-2014, αξηζκ. Πξση. 394874 
4. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ΙΚΑ , εκεξνκελία 14-03-2014, 

αξηζκ. Πξση. 232. 
5. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, εκεξνκελία 10-03-2014, α/α 509 

6. Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείν Κηιθίο , Αξηζ. 158 , 10—3-2014 όηη ν 
Σζηνπηζηνπιίηεο Γεώξγηνο ηνπ Απνζηόινπ δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηώρεπζε  θαη  

δελ θαηαηέζεθε αίηεζε γηα λα θεξπρζεί ζε πηώρεπζε θαη παύζε εξγαζηώλ. 



7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Σζηνπηζηνπιίηε Γεσξγίνπ, όηη 

έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ. 
8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Σζηνπηζηνπιίηε Γεσξγίνπ, όηη ν 

ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ είλαη 9 (ελλέα) κήλεο από ηελ επόκελε ηεο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο. 

9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Σζηνπηζηνπιίηε Γεσξγίνπ, όηη ηα 
πξνζθνκηδόκελα ηηκνιόγηα γηα απόδεημε εκπεηξίαο είλαη αθξηβή αληίγξαθα από 

ηα πξσηόηππα. 
10. Φσηναληίγξαθα ησλ ηηκνινγίσλ ( Νν 40/ 25-2-2013, Νν23/ 31-5-2012, 

Νν4/ 23-4-2010, Νν 36/ 28-12-2012, Νν20/ 20-09-2010, Νν 22/ 23-9-2010) 
ζρεηηθά κε ηελ απόδεημε εκπεηξίαο όζν αθνξά επηζθεπέο αληιηώλ ιπκάησλ 

11. Φσηναληίγξαθα ησλ ηηκνινγίσλ ( Νν 4/ 20-10-2011,Νν24/ 26-4-2012, Νν 
25/ 8-5-2012, Νν14/ 26-7-2010, Νν 37/ 2-2-2013, Νν 65/ 8-1-2013, Νν9/ 

18-11-2011, Νν11/ 20-12-2011, Νν41/ 25-2-2013) ζρεηηθά κε ηελ απόδεημε 
εκπεηξίαο όζν αθνξά επηζθεπέο ειεθηξνθηλεηήξσλ. 

 

 
FAX 23410 22165 

 
 

 
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 ην άξζξν Β2.3 ηεο 

δηαθήξπμεο). 
 

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

 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1 
Σζιοσηζιοσλίηης Γεώργιος ηοσ Απόζηολοσ 

 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  1/2014 

 
 

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

 

 

 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο  

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία  

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο  

 

ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ: 



1. ΦΑΘΔΙΟ ΔΡΓΟΤ 

2. ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΓΔΤΑ ΘΗΙΘΗ 

3. ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΟΓΔΘΣΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΩΛ 

 

 

Η επηηξνπή πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζηηο 
07/04/2014 θαη ζπληάρζεθε ην παξαθάησ πξαθηηθό δεκνπξαζίαο. 

 
 

 
2ο ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΓΖΚΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Γεσηέρα 7 Απριλίοσ 

2014 θαη ώξα 10:00 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο «Δπηζθεπή 

αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2014» απνηεινύκελε από ηνπο  

4. Κορθοηίδε Κωλ/λο, Ηιεθηροιόγο Μεταληθό ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς  κε 

αλαπιερωηή ηολ θ. Αβρακίδε Ηιία , Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, 
Υεκηθό Μεταληθό. 

5. Καζθακαλίδοσ Ράληα, οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωηή 
ηολ Κσρηαδίδε Μητάιε, οηθολοκοιόγο προϊζηάκελο οηθολοκηθής 

σπερεζίας  ηες ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
6. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε , Ποιηηηθό κεταληθό ΣΕ ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, κε 

αλαπιερωηή ηολ θ. Αποζηοιίδε Νηθόιαο, Υεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΤΑ 

Κηιθίς 

 

Η επηηξνπή πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ 

δηαγσληδόκελσλ  θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερόκελα ηνπο ζην πξαθηηθό ηα νπνία 

εθθσλήζεθαλ θαη αθνύζηεθαλ από ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο.  

1. Οικονομική προζθορά Σζιοσηζιοσλίηη  Γεωργίοσ ηοσ Αποζηόλοσ 

 

ΤΝΟΛΟ 40844,00 

ΦΠΑ 23 % 9394,12 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 50238,12 

 

 
 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη  ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή θαη 
πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύρζεθε ν Σζηνπηζηνπιίηεο  Γεώξγηνο ηνπ Απνζηόινπ 

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  2/2014 

 

πληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 



 

 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο  

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία  

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο  

 

ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ: 

4. ΦΑΘΔΙΟ ΔΡΓΟΤ 

5. ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΓΔΤΑ ΘΗΙΘΗ 

6. ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΟΓΔΘΣΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΕΟΚΔΛΩΛ 

 

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

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.   

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 
 

Σελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ηελ αλαθήξπμε σο αλαδόρνπ 
ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ Σζηνπηζηνπιίηε  Γεσξγίνπ ηνπ Απνζηόινπ. 

 
 
 

 

ΘΔΚΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΖ 61_2014 
 
Δπικύρωζη πρακηικού δημοπραζίας ηοσ διαγωνιζμού «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 
ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΟΤ ΤΙΗΘΟΤ ΓΗΑ ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΘΑΗ ΤΛΣΖΡΖΖ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΗΘΩΛ 

ΠΗΛΑΘΩΛ ΑΛΣΙΗΟΣΑΗΩΛ  ΔΣΟΤ 2014». 
  

 
Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην δεύηερο ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.. έζεζε 

ππόςε ηνπ Γ.. ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ην έηνο 2014. Ο 
δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2014. 

 
 

 

1ο ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΓΖΚΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 18 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξα 

10:00 ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 



7. Κορθοηίδε Κωλ/λο, Ηιεθηροιόγο Μεταληθό ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς  κε αλαπιερωηή 
ηολ θ. Αβρακίδε Ηιία , Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, Υεκηθό Μεταληθό. 

8. Καζθακαλίδοσ Ράληα, οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωηή ηολ 
Κσρηαδίδε Μητάιε, οηθολοκοιόγο προϊζηάκελο οηθολοκηθής σπερεζίας  ηες 

ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ. 
9. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε , Ποιηηηθό κεταληθό ΣΕ ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς, κε 

αλαπιερωηή ηολ θ. Αποζηοιίδε Νηθόιαο, Υεκηθό Μεταληθό ηες ΔΕΤΑ Κηιθίς 

 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ δηαγσληζκνύ : 

Προμήθεια ηλεκηρολογικού σλικού για καηαζκεσή και ζσνηήρηζη ηλεκηρικών 

πινάκων ανηλιοζηαζίων,  έηοσς 2014  
 

Προϋπολογιζμού 59991,77 Δσρώ (ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α.), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, 

θαη καηαγράθθηκαν ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην 
θάθειν (ρσξίο ηαπηόρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκόηππν θαη ε πιεξόηεηά ηνπο)  θαη παξέδσζαλ 
ηηο ηερληθέο θαη   νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο. 
 

1η   Π. ΣΑΚΠΟΤΙΖ & ΗΑ Ο.Δ. 

 Αξηζκόο κεηξώνπ Δπηκειεηεξίνπ:   3229      Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ.: 014678835000 

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

12.Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ  κε 

αξηζκό 25759  πνζνύ 2438,69 
13.Πηζηνπνηεηηθό  Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο Ηκεξνκελίαο έθδνζεο 11-3-2014 κε αξηζκ. 

Πξση. 13452 

14.Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ 
Δπαγγεικαηηώλ, γηα ηνλ ηακπνπιή Παλαγηώηε , εκεξνκελία 11-03-2014, αξηζκ. 

Πξση. 374088 
15.Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ 

Δπαγγεικαηηώλ, γηα ηελ ηακπνπιή Μαξία , εκεξνκελία 11-03-2014, αξηζκ. Πξση. 
374125 

16.Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ΙΚΑ , εκεξνκελία 10-03-2014, αξηζκ. 

Πξση. 218. 
17.Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, εκεξνκελία 10-03-2014, α/α 510 

18.Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε, γηα ηακπνπιή Παλαγηώηε, Αξηζ. 
Πξση. 552, Ηκεξνκελία 10-03-2014. 

19.Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε, γηα ηακπνπιή Μαξία, Αξηζ. Πξση. 

551, Ηκεξνκελία 10-03-2014 
20.Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείν Κηιθίο , Αξηζ. 86 , 10-3-2014 όηη γηα ηελ εηαηξεία Π. 

ηακπνπιήο θαη ΙΑ ΟΔ  δελ .θαηαηέζεθε αίηεζε, νύηε απόθαζε γηα λα ηεζεί ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ εθδόζεθε απόθαζε νύηε θαηαηέζεθε αίηεζε γηα λα ηεζεί 
ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό. 

21.Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείν Κηιθίο , Αξηζ. 156 , 10-3-2014 όηη ε εηαηξεία Π. 
ηακπνπιήο θαη ΙΑ ΟΔ  δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηώρεπζε θαη δελ θαηαηέζεθε αίηεζε 

γηα λα θεξπρζεί ζε πηώρεπζε θαη παύζε εξγαζηώλ- δξαζηεξηνηήησλ 
22.Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείν Κηιθίο , Αξηζ. 53/2014 , 10-3-2014 όηη ε εηαηξεία Π. 

ηακπνπιήο θαη ΙΑ ΟΔ  δελ έρεη ππαρζεί ζε ππαγσγή ζηελ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο 

ηνπ άξζξνπ 99 παξ.1 ηνπ Ν 3588/2007 
23.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. ηακπνπιή Παλαγηώηε, όηη έιαβε γλώζε 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 
24.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. ηακπνπιή Παλαγηώηε, όηη ν ρξόλνο 

ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο  είλαη 9 (ελλέα) κήλεο. 



25.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηεο θ. ηακπνπιή Μαξίαο, όηη έιαβε γλώζε 
ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο 

26.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηεο θ. ηακπνπιή Μαξίαο, όηη ν ρξόλνο ηζρύνο 
ηεο πξνζθνξάο  είλαη 9 (ελλέα) κήλεο 

27.Ιδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο νκόξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. 
ΣΑΜΠΟΤΛΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 75 ηεο 2/7/02 

28.Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνύ νκόξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΗ 

ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 76 ηεο 5/7/02 
29.Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνύ νκόξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΗ 

ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 126 ηεο 14/10/03 
30.Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνύ νκόξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΗ 

ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 64 ηεο 26/05/06 

31.Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνύ νκόξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΗ 
ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 214 ηεο 15/11/07 

32.Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνύ νκόξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΗ 
ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 136 ηεο 1/8/2008 

33.Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνύ νκόξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΗ 

ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 190 ηεο 13/10/09 
34.Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνύ νκόξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΗ 

ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 153 ηεο 13/10/11 
35.Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. 

ΣΑΜΠΟΤΛΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» θαη θσδηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ, ηεο 30/12/2013 
 

FAX 23410 75386 

2η   MEGAWATT A.E. 

 Αξηζκόο κεηξώνπ Δπηκειεηεξίνπ:  58295      Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ.: 126954704000 

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

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ  κε 
αξηζκό 183554  πνζνύ 2439 

2. Πηζηνπνηεηηθό  Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο Ηκεξνκελίαο έθδνζεο 17-3-2014 κε αξηζκ. 
Πξση. 245056  

3. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ΙΚΑ , εκεξνκελία 12-03-2014, αξηζκ. 
Πξση. 98519 

4. Βεβαίσζε  θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο, εκεξνκελία 12-03-2014, αξηζ. Πξση. 

50399662 
5. Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε, γηα Κπξηαθνύ Αζαλάζην, Αξηζ. Πξση. 

514, Ηκεξνκελία 13-01-2014. 
6. Πηζηνπνηεηηθό πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, κε αξηζ. 2628  εκεξνκελία 13-03-2014,  

όηη γηα ηελ εηαηξεία MEGAWATT A.E. δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό. 
7. Πηζηνπνηεηηθό πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, κε αξηζ. 8001  εκεξνκελία 13-03-2014,  

όηη γηα ηελ εηαηξεία MEGAWATT A.E. δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δελ ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

8. Πηζηνπνηεηηθό πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, κε αξηζ. 8002  εκεξνκελία 13-03-2014,  

όηη γηα ηελ εηαηξεία MEGAWATT A.E. δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε πηώρεπζε . 

9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Κπξηαθνύ Αζαλάζηνο, όηη έιαβε γλώζε 
ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

10.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Κπξηαθνύ Αζαλάζηνο, όηη ν ρξόλνο 

ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο  είλαη 9 (ελλέα) κήλεο. 
11.Πξαθηηθό Νν11 ζπγθξόηεζεο ζε ζώκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

MEGAWATT AE γηα εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Κνπηζνύθε Αζαλάζην λα θαηαζέζεη θαη λα 
ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά. 

12.ΦΔΚ Αξ. Φύιινπ 6163 / 25-09-2013, ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο megawatt α.ε. 



13.ΦΔΚ Αξ. Φύιινπ 254 / 15-01-2014, ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 
megawatt α.ε. 

14.ΦΔΚ Αξ. Φύιινπ 262 / 15-01-2014,εθινγή Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 
megawatt α.ε. 

15.Καηαζηαηηθό αλώλπκεο εηαηξείαο megawatt α.ε. ηεο 16/09/2013, αξηζκόο 4600 
 

FAX 23410 28550 
 

 

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 ην άξζξν Β2.3 ηεο δηαθήξπμεο). 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη  νη εηαηξείεο πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκό είλαη νη 

παξαθάησ : 
 
Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1 Π. ΣΑΚΠΟΤΙΖ ΘΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 

2 MEGAWATT A.E. 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό       1/2013 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξόλ πξαθηηθό, κε ην νπνίν νινθιεξώλεηαη ην πξώην 

ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 πληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 

 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο  

Καζθακαλίδνπ Ράληα  

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο  

 

 
 

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

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 

 

Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα ην επόκελν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 
 

 

 

 

ΘΔΚΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΖ 62_2014 

 
Δπικύρωζη πρακηικού δημοπραζίας ηοσ διαγωνιζμού «Κεηαθορά λσμαηολάζπης 

βιολογικού καθαριζμού Γήμοσ Θιλκίς, έηοσς 2014». 



  

 
Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ηρίηο ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.. 
έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθό δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Γήκνπ Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 πνπ έγηλε ζηηο 24 

Mαξηίνπ 2014. 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 24 Mαξηίνπ 2014 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Απνζηνιίδε Νηθφιαν, MSc Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, 
2. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Π.Δ Οηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο,  
3. Κπξηαθίδε Υξηζηφθνξν, Γ.Δ Τδξαπιηθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ 2014 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 18.405,72 Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), 
 
Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο, θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο: 

 

1
η
   VAN Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ $ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 Αξηζκφο κεηξψνπ Δπηκειεηεξίνπ: 73      Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ.: 122617335000 

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

 
 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο (ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ, 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (2229)) κε αξηζκό εγγπεηηθήο επηζηνιήο Νν 2917113512 πνζνύ 920,50 €, 
όπσο απηή νξίδεηαη από ην άξζξν 5ν ζεκείν δ). 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όζα νξίδεη ην 
άξζξν 5o ζεκείν ζη). 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όζα νξίδεη ην 
άξζξν 5o ζεκείν ε). 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όζα νξίδεη ην 
άξζξν 5o ζεκείν ε). 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 000/Π/71947/2014 θαη Α.Π 
107867 ηεο 18/03/2014, όπσο απηή νξίδεηαη από ην άξζξν 5ν ζεκείν ζ), θαζώο θαη ην άξζξν 
3ν

 παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν ε),    ηζρύνο έμη κελώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο (κέρξη 
17/09/2014). 

 Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο όπσο απηή νξίδεηαη από ην άξζξν 5ν ζεκείν ζ), 
θαζώο θαη ην άξζξν 3o  παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν ζη),  ηζρύνο δύν (2) κελώλ από ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο . 

 Aληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε ηεο Δηζαγγειίαο Θεζζαινλίθεο κε αξηζκό 
4982-1/20.03.2014, όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 1  α), β), γ). 

 Βεβαίσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 734/19-03-2014, όπσο απηά 
νξίδνληαη ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 2  α), β), γ). 



 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 13500/19-03-2014 όπσο 
απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.4 ζεκείν 1. 

 Γλσζηνπνίεζε θαηαρώξεζεο ζην Μεηξών Γηαρεηξηζηώλ Με Δπηθηλδύλσλ Απνβιήησλ. 
Αξ.πξ.143039/1650/21-05-2012 όπσο  απηό νξίδεηαη  ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.4 ζεκείν 1. 

 Απόθαζε Σξνπνπνίεζεο ηεο κε αξ.πξ.10930/15-10-10 Αδείαο γηα ηε δηαρείξηζε (ζπιινγή-
κεηαθνξά) κε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-
Θξάθεο κε αξ.πξ.9349πε/02-01-14 , όπσο  απηό νξίδεηαη  ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.4 
ζεκείν 1.             

 Δληαίν θείκελν θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο κε όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο όπσο απηό νξίδεηαη 
ζην άξζξν 5ν ζεκείν α). 

 Σν ππ’αξηζκ. 243/14-03-2014 πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο κε ζέκα: 
πκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκό ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο Κηιθίο 
(ΓΔΤΑΚ) κε αληηθείκελν «Μεηαθνξά ιπκαηνιάζπεο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Γήκνπ Κηιθίο 
έηνπο 2014»   όπσο  απηό νξίδεηαη  ζην άξζξν 5ν  ζεκείν β). 

 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά νξίδνληαη 
ζην άξζξν 13ν (Δθηέιεζε εξγαζηώλ: Πεξηγξαθή ηξόπνπ ζπιινγήο, πρλόηεηα ζπιινγήο θαη 
κέζσλ κεηαθνξάο ( Α), Β), Γ)), θαζώο θαη ησλ ζεκείσλ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεώζεσλ. 

 Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ( Σηκνιόγην Πξνζθνξάο, Έληππν Πξνζθνξάο ). 

 Τπεύζπλε Γήισζε Δμνπζηνδόηεζεο ηνπ Κπξηαδή Γεσξγίνπ (θσηναληίγξαθν Γειηίνπ 
Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο) σο Δθπξνζώπνπ. 

 
FAX: 2341071551 
ΑΦΜ: 094450176 ΓΟΤ ΚΙΛΚΙ-ΓΟΤΜΔΝΙΑ 
ΒΙ.ΠΔ ΣΑΤΡΟΥΩΡΙΟΤ Ο.Σ.6 
Σ.Κ.61100 ΚΙΛΚΙ 

2
η
    ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ Μ.ΒΑΙΛΔΙΟ 

Αξηζκφο κεηξψνπ Δπηκειεηεξίνπ:   2573      Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ.: 014433235000 

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

 
 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ (Γξαθείν Παξ/θσλ Κηιθίο-

Γνπκέληζζαο) κε αξηζκό 25769 πνζνύ 920,50€,  όπσο απηή νξίδεηαη από ην άξζξν 5ν ζεκείν 
δ). 
 

 Σν ππ’αξηζκ. 593/14-03-2014 Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα Γεληθή Υξήζε ηεο 
Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Κηιθίο , όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 
1  α), β), γ). 

 Σν ππ’αξηζκ. 59/2014 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο  όπσο απηά νξίδνληαη ζην 
άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 2  β). 

 Σν ππ’αξηζκ. 170/14-03-2014 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο  όπσο απηά νξίδνληαη 
ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 2  α).  

 Σν ππ’αξηζκ. 92/14-03-2014 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθώλ όπσο απηά 
νξίδνληαη ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 2 α), β). 

 Σν ππ’αξηζκ. 532/2014 ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Κηιθίο Πηζηνπνηεηηθό Με Παξαπνκπήο 
ζε Γίθε όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν2 γ). 

 Σν ππ’αξηζκ. 6/2014 Πηζηνπνηεηηθό ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Κηιθίο όπσο απηό νξίδεηαη 
ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 2 δ). 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Δθπξνζώπνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όζα νξίδεη ην άξζξν 5o ζεκείν 
ε). 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όζα νξίδεη ην άξζξν 5o ζεκείν 
ζη). 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ εθπξνζώπνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όζα νξίδεη ην άξζξν 5o ζεκείν 
ε). 

 Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο όπσο απηή νξίδεηαη από ην άξζξν 5ν ζεκείν ζ), 
θαζώο θαη ην άξζξν 3ν  παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 2 ζη),  ηζρύνο δύν (2) κελώλ από ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο. 



 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 000/Π/68610/2014 θαη Α.Π 
102330 ηεο 13/03/2014, όπσο απηή νξίδεηαη από ην άξζξν 5ν ζεκείν ζ), θαζώο θαη ην άξζξν 
3ν  παξάγξαθνο 3.5 ζεκείν 2 ε), ηζρύνο έμη κελώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο (κέρξη 
12/09/2014). 

 Σν ππ’αξηζκ. 13479/17-03-2014 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο , όπσο απηά 
νξίδνληαη ζην άξζξν 3ν παξάγξαθνο 3.4 ζεκείν 1. 

 Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ( Σηκνιόγην Πξνζθνξάο, Έληππν Πξνζθνξάο ). 

      Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά 
νξίδνληαη ζην άξζξν 13ν (Δθηέιεζε εξγαζηώλ: Πεξηγξαθή ηξόπνπ ζπιινγήο, πρλόηεηα 
ζπιινγήο θαη κέζσλ κεηαθνξάο ( Α), Β), Γ)), θαζώο θαη ησλ ζεκείσλ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ηεο 
πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ). 
 

ΣΗΛ.ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6937460490 
ΑΦΜ: 072324900 ΓΟΤ ΚΙΛΚΙ-ΓΟΤΜΔΝΙΑ 
ΑΚΡΟΠΟΣΑΜΙΑ ΚΙΛΚΙ 
Σ.Κ.61100 
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθεζαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν.  
 Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 
δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο έρεη 
σο εμήο: 

 
2) ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ Μ. ΒΑΙΛΔΙΟ 

Α/Α 
ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ (€) ΓΑΠΑΝΗ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ (ζπλ 

ΦΠΑ)(€) 

1 
Μεηαθνξά 

ιπκαηνιάζπεο 
34,00 11.832,00€ 14.553,36€ 

     1) VAN (BAN) A.E 

Α/Α 
ΔΙΓΟ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ (€) ΓΑΠΑΝΗ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ (ζπλ 

ΦΠΑ)(€) 

1 
Μεηαθνξά 

ιπκαηνιάζπεο 
35,00 12.180,00€ 14.981,40€ 

 

Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο  έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. Σέινο 
έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3669/08 θαη αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έιεγμε ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 παξάγξαθνο 4.1 θαη 4.2 ηεο δηαθήξπμεο θαη έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ.    

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη εηαηξείεο  ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο φιεο νη εηαηξείεο απηέο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ν: «ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ Μ. ΒΑΙΛΔΙΟ» γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ. 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

Απνζηνιίδεο Νηθφιανο  



 

 

 

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

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 

 
1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό 1/2014. 

    2.Καηαθπξώλεη σο αλάδνρν γηα ηελ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ 2014» ηνλ Αλαζηαζηάδε Μ. Βαζίιεην κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξα14.553,36€. 
 

 

 

ΘΔΚΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΖ 63_2014 

 
Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ ΔΓ 3/2014 κε ζέκα « Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ – αλάδεημε 
κεηνδόηε» ηνπ δηαγσληζκνύ «WP2 ¨Πιεξνθόξεζε & Γεκνζηόηεηα ηνπ έξγνπ «Transfer of know-how 
to Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” for the 
management of waste water in the area of intervention – Improvement of citizens' quality of life» κε 
αθξσλύκην WWM-QUOL».- Απόθαζε 63/2014. 

 

 
 

Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ηέηαρηο ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

 
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.. 

έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ πνπ έρεη σο εμήο: 

« 
 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑΓΩΝIΜΟ: WP2 ¨Πιεξνθφξεζε & Γεκνζηφηεηα¨ηνπ έξγνπ «Transfer of know-how to Dojran Municipality 
and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” for the management of waste water in the area 
of intervention – Improvement of citizens' quality of life» κε αθξσλχκην WWM-QUOL¨ ηνπ δηαζπλνξηαθνχ έξγνπ 
«Transfer of know-how to Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to the new status created by “Kallikratis” 
for the management of waste water in the area of intervention – Improvement of citizens' quality of life» θαη 
αθξσλχκην ¨WWW-QUAL¨ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 30.122,70€ Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), 

 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία  

Κπξηαθίδεο Υξηζηφθνξνο  



ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΓ: 3/2014  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 1 Απξηιίνπ 2014 θαη ψξα 10:00, ζπλήιζε 
ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: 

1. Αβξακίδε Ηιία, Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, Υεκηθό Μεραληθό κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 
Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθό ΠΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

2. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κνξθνηίδε 
Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό ΠΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

3. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 
Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό ΠΔ  ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ε εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ΖΟΝΔΤΒΔΔ. 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη άξρηζε ε ζπδήηεζε ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

ΘΔΜΑ: Άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ WP2. 

Με ην παξφλ πξαθηηθφ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε αλάδεημε πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαη νη νπνίεο είλαη: 

"WIN Δ.Π.Δ."  θαη   

«ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΜΔΠΔ-HONEYBEE». 

 

 

Οη πίλαθεο βαζκνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη: 

"WIN Δ.Π.Δ." ΒΑΘΜΟ: ΒΣΠ=92,2 

«ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔΠΔ-HONEYBEE» ΒΣΠ= 94,2 

ύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ., «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ,  ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

“Γ.1.1.   

………… 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν “Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο” θάζε πξνζθνξάο. Ο ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ηελ Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά, βαζηδφκελνο ζηα 
ζηνηρεία ηεο Σερληθήο ηνπ Πξνζθνξάο. 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα ζεσξήζεη φηη ε πξνζθνξά είλαη αφξηζηε 
θαη αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, θαη λα ηελ απνξξίςεη ζην ζχλνιφ ηεο. 



ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή κηαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  είλαη ηδηαίηεξα ρακειή ή θαηά ηε γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη αλαηηηνιφγεηε,  Δπηηξνπή θαιεί ηνλ πξνζθέξνληα λα ηελ 
αηηηνινγήζεη θαη εάλ απηφο δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ε Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο, δεηά ππνρξεσηηθά θαη εγγξάθσο 
απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηελ ππνβνιή έγγξαθσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δηεπθξηλήζεσλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (L 134 ηεο 30.04.2004). 
 
Ζ βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε πξνζθέξνληα 
ζα ππνινγηζζεί ν πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (ΒΟΠ), σο εμήο:ζα ππνινγηζζεί ν 
πλνιηθφο Βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ (ΒΟΠ), σο εμήο: 
 
 
 

 πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδόηε 
(ρακειόηεξε) 

 

ΒΟΠ= ------------------------------------------------------------ x 100 
       πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

Πξνζθέξνληνο 
 

 
 
 
φπνπ σο πλνιηθή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Πξνζθέξνληνο, νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ 
ζε ΔΤΡΩ έλαληη ηεο νπνίαο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν πξνζθέξσλ ην Έξγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξόηεξνο ή ίζνο ηνπ 100 (ν κεηνδφηεο, 
δειαδή ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ακνηβή, ζα έρεη ΒΟΠ 100). 
 
     ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ην ζηάδην απηφ, ε Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηε βαζκνινγία ησλ Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Καηά 
ην ζηάδην ηεο Σειηθήο Αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν. (Ο ππνινγηζκφο ηνπ 
ηχπνπ γίλεηαη κέρξη ην 2ν δεθαδηθφ ςεθίν). 
 
ΒΣΑ (λ) = ((0,90 x (ΒΣΠ(λ)) + (0,10 x (ΒΟΠ(λ))) 
 
φπνπ: 
ΒΣΑ (λ)       : Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο (λ). 
ΒΣΠ (λ)      : Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο (λ). 
ΒΟΠ (λ)    : Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο (λ). 
 
Ωο Πιένλ πκθέξνπζα Απφ Οηθνλνκηθήο Απφςεσο Πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε πνπ ζπγθέληξσζε ηελ 
κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία, δειαδή         ην     κεγαιχηεξν  ΒΣΑ. 
 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο ζε θακηά θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία 
πεξίπησζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Αλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο δηαπηζησζεί φηη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ δελ έρεη ηηο ηδηφηεηεο πνπ 
δειψζεθαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, γηα ηηο νπνίεο θαη βαζκνινγήζεθε, σο ειάρηζηε ζπλέπεηα είλαη ν 
κεδεληζκφο ηεο πξνζθνξάο ζην αληίζηνηρν θξηηήξην θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή σο 
αλαμηφπηζηνπ. 
Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίζεθαλ απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή απνξξηπηέεο, ζα 
θαηαρσξεζνχλ ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. 
Ζ Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαηά   αχμνπζα ζεηξά βαζκνιφγεζεο ην νπνίν θαη 
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζηάδην απηφ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο.” 

ηε ζπλέρεη ε ΔΓ άλνημε ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ ζε θάζε ζειίδα θαη ππνγξάθεθαλ ζην ηέινο. 



Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αληηπαξαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αλά πξνζθεξφκελν 
ζηνηρείν κεηαμχ ηεο ηηκήο ζε αλαγξαθή «νινγξάθσο» θαη «αξηζκεηηθψο», πξνέθπςε φηη ζηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο 
«WIN EΠ.Δ.»  γηα ην πεδίν «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ SUBLINK ΣΟ SITE ΣΩΝ ΔΣΑΗΡΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ» ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ 
είλαη 151,11 € θαη φρη 155,25 €. Δπνκέλσο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ πεδίνπ (κε ην ΦΠΑ) δηακνξθψλεηαη ζε 808,11 €. 
Παξνι’ απηά ηα ζπλνιηθά πνζά ηνπ ΦΠΑ θαη ηεο ηηκήο κε ην ΦΠΑ πνπ έρεη πξνζθέξεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία γηα ηε δξάζε 
είλαη νξζά.  

Ο ζπλνιηθόο βαζκόο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο αλά πξνζθνξά ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ είλαη: 

1. "WIN Δ.Π.Δ.": ΒΟΠ= 100,00  

2. «ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔΠΔ-HONEYBEE»: ΒΟΠ: 89,93 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη 

1. "WIN Δ.Π.Δ.": ΒΣΑ=92,98 

2. «ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔΠΔ-HONEYBEE»: ΒΣΑ=93,77 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε ΔΓ αθνχ νινθιήξσζε ηελ δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο αλεγκέλεο βαζκνινγίαο, εηζεγείηαη ηα αθφινπζα πξνο ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο: 

Α) ηελ θαηνρύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ εηαηξία «ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔΠΔ-HONEYBEE», ε 
νπνία πέηπρε ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο ΔΓ θήξπμε ηε ιήμε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 3/2014. 

 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ν δηαγσληζκφο θαη 
ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

Κηιθίο: Σξίηε 1 Απξηιίνπ 2014. 

 

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

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 

 

 
 



ΘΔΚΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΖ 64_2014 

 
Τδροδόηηζη οικοπέδων. 

  
 

Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην πέμπηο ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

 
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.. 

έζεζε ππόςε ηνπ Γ. ηελ πδξνδόηεζε νηθνπέδσλ εθηόο ζρεδίνπ όηαλ δελ ππάξρεη 
νηθνδνκηθή άδεηα ύζηεξα από αηηήζεηο θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο γηα πδξνδόηεζε ησλ  

νηθνπέδσλ ηνπο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ ππεξεζία θαη από ηηο νπνίεο ζε θάπνηεο από ηηο 
πεξηπηώζεηο ππάξρεη ε αλάγθε πδξνδόηεζεο.  

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

 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 
 

 Σελ κε  πδξνδόηεζε ησλ νηθνπέδσλ όηαλ δελ ππάξρεη θηίζκα.    
 

 Αλ είλαη αγξνηεκάρηα θαη ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε λα 
πξνζθνκίδεηαη ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο άδεηα εξγαζηώλ μικρής κλίμακας από ηελ 
αξκόδηα ππεξεζία δόκεζεο. 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 6 – Απόθαζε 65.1 _2014 
 

Αηηήκαηα δεκνηώλ. 
 
 
Αίηεζε Ο.Σ.Δ. Πιαγηάο γηα ζπκςεθηζκό νθεηιώλ ηνπ ινγαξηαζκνύ Πιαγηάο κε ηελ 
απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζε δίθηπα ηνπ ΟΣε πνπ πξνθιήζεθαλ από εθζθαθέο ησλ 
ζπλεξγείσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο .  
 
 
 
Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην 65.1 ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.. ηελ αίηεζε Ο.Σ.Δ. Πιαγηάο γηα ζπκςεθηζκφ ησλ νθεηιψλ κε ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 
βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη θαηά θαηξνχο απφ εθζθαθέο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηα ππφγεηα δίθηπα ηνπ 
ΟΣΔ. 

Με ηνλ ΟΣΔ ππάξρεη ρξφληα θαιή ζπλεξγαζία, επεηδή θαη νη δπν εηαηξίεο έρνπλ ππφγεηα δίθηπα θαη 
ρξεηάδεηαη αιιεινελεκέξσζε ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα αλα πνθεχνγληαη δεκηέο ζηα δίθηπα. 



πκβαίλεη πνιιέο θνξέο λα πξνθαινχληαη βιάβεο. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα απνθαζίζηαληαη 
κε ελδνζπλελλφεζε ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. 

Δπεηδή ηα δίθηπα ηεο ΓΔΤΑ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα θαη νη επεκβάζεηο πηφζπρλέο, ζπλήζσο ην 
ηζνδχγην είλαη ππέξ ηνπ ΟΣΔ. 

Γηα ην ιφγν απηφ θαηαηέζεθε αίηεκα ηνπ ΟΣΔ γηα κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζηαζκνχ ηνπ 
νηθηζκνχ Πιαγηάο, ν νπνίνο είρε δηαξξνή πνπ δελ έγηλε αληηιεπηή, επεηδή δελ ππάξρεη θαζεκεξηλή 
παξνπζία πξνζσπηθνχ. 

Ο ελ ιφγσ ινγαξηαζκφο δεχηεξνπ εμακήλνπ 2013 ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ απνζηείιακε 
ινγαξηαζκφ ζηνλ Ο.Σ.Δ Πιαγηάο (κε Κσδηθφ Καηαλαισηή 00000419), είρε θαηαλάισζε 483 θπβηθά 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πνζφ ησλ 230,00 €. 
 
Δπεηδή πξψηε θνξά θαηαηίζεηαη αλάινγν αίηεκα απφ ηνλ ΟΣΔ θαη είλαη θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο λα επηιχνληαη θηιηθά νη πξνθαινχκελεο δεκηέο ζε δίθηπα ηνπ ΟΣΔ, πξνηείλεηαη λα 
γίλεη κείσζε ζε πνζνζηφ 70% ζηνλ ηξέρνληα ινγαξηαζκφ σο αληηζηάζκηζε ζηε κε ρξέσζε απφ 
ηελ πιεπξά ηνπ ΟΣΔ Κηιθίο απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ζε ππφγεηα δίθηπά ηνπ απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο 

  

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. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

Σνλ ζπκςεθηζκφ ινγαξηαζκψλ Ο.Σ.Δ. Πιαγηάο θαη Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη έθδνζε λένπ 
ζπκπιεξσκαηηθνχ ινγαξηαζκνχ κε έθπησζε 70%. 
 

 

ΘΔΜΑ 6 – Απόθαζε 65.2 _2014 
 

Αηηήκαηα δεκνηώλ. 
 
 
Αίηεζε γηα λέα ζύλδεζε λεξνύ ζε αθίλεην θηιαλζξσπηθνύ ζθνπνύ ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγίνπ 
Γεκεηξίνπ .  
 
 
 
Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην 65.2 ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

ηηο 1 Απξηιίνπ 2014 ιάβακε  έγγξαθν ηνπ Αξρηκαλδξίηε Δπηθάληνπ Θενδσξίδε, Πξνέδξνπ ηνπ 
εθθιεζηαζηηθνχ πκβνχιηνπ Γήκνπ Κηιθίο, κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ αηειή ζχλδεζε κε ην δίθηπν 
χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πφιεο Κηιθίο ελφο αρξεζηκνπνίεηνπ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ηελ 
νδφ 21εο Ηνπλίνπ 307.  



Σν ζπγθεθξηκέλν  αθίλεην παξαρσξήζεθε ζηελ Δλνξία απφ ηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ Κηιθίο θαη 
ν ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δεηά λα γίλεη  ε 
ζχλδεζε ρσξίο ρξέσζε.  

  

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. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 
Να πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλδεζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ηελ νδφ 21εο Ηνπλίνπ 307 κε ηα δίθηπα 
χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αηειψο θαη λα εληάμεη ην αθίλεην ζηελ ίδηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή κε 
ηνπο ζπιιφγνπο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο ελνξίαο Αγίνπ 
Γεκεηξίνπ.  
 

 

ΘΔΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΗ 66_2014 
 
Αίηεκα παξάηαζεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ 2762/29-11-2013 πξνγξάκκαηνο 
WWM-QUOL.  
 
Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην έβδνκν ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ..  
 
Τπνβιήζεθε ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο αίηεκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ 2762/29-11-2013, απφ 
ηνλ αλάδνρν ησλ παθέησλ ζπληνληζκνχ WP1, WP4 θαη WP5 «ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΔΠΔ». 
 
Απφ ηελ πιεπξά καο, πξνηείλεηαη λα δερζνχκε ην αίηεκα επεηδή δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ρσξίο λα αιιάδεη θαλέλαο νηθνλνκηθφο φξνο.  

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 
Σελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ «ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΖ ΚΗΛΚΗ ΔΠΔ» γηα παξάηαζε ηεο 
ζχκβαζεο κε αξηζκφ 2762/29-11-2013 πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ παθέησλ WP1, WP4 θαη 
WP5. Ζ λέα εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2014, πνπ ζπκπίπηεη 
κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ. 
 

 

ΘΔΚΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΖ 67_2014 

 
Θέκαηα εξγαδνκέλσλ   
 
Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην όγδοο ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   



 

Ο πξόεδξνο ηνπ  Γ.. έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ έγγξαθε εμήγεζε πνπ δόζεθε θαη 
έρεη σο εμήο: 

 
Προς:               ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Κφριε Πρόεδρε ςε απάντηςη  του από 17-3-2014 ζγγραφου ςασ χωρίσ αριθμό πρωτοκόλλου με Θζμα: 
Κλήςη ςε απολογία υπαλλήλου ζχω να ςασ εκθζςω τα εξήσ: 
Με το ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ το οποίο ςασ απζςτειλα μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από 19-3-2014 
και προκειμζνου να ανταποκρικώ ςτθν εν λόγω κλιςθ ςασ με αποκλειςτικι προκεςμία πζντε θμερών ηιτθςα  
να μου παραδοκεί εντόσ τθσ θμζρασ θ απόφαςθ 52/2014 του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ κακώσ επίςθσ και θ γραπτι 
ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ  ΔΕΥΑΚ όπου να φαίνεται θ ακριβισ  θμερομθνία ςφνταξθσ του 
απαραιτιτου ςχετικοφ απαραίτθτου εγγράφου με το πρωτόκολλο τησ υπηρεςίασ, ςτο οποίο περιγράφει το 
ςυμβάν . Παρόλα αυτά ποτζ δεν μου παραδόκθκαν τα εν λόγω ζγγραφα και επομζνωσ ςυντάςςω τθν εν λόγω 
απολογία εν πλιρθ αγνοία για το γεγονόσ αυτό βεβαίωσ τονίηω ότι εςείσ δεν φζρεται καμία ευκφνθ. 
 

Σελ Σεηάξηε  12 Μαξηίνπ 2014 ην πξσί, πήγα ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Κ. Ζιία Αβξακίδε, 
ζην γξαθείν ηνπ, εθεί ζπλάληεζα ηνπ ζπλαδέιθνπο κεραληθνχο  Κ. Νηθφιαν Απνζηνιίδε ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη 
Γεψξγην Υαλνδίδε απφ ην Γήκν Κηιθίο γηα ελεκέξσζε γηα ππεξεζηαθά ζέκαηα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ εμέιημε 
ηεο θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ 
ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2013»  ζηελ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά 61905,90 € κε ην Φ.Π.Α., απφθαζε : 105/2013. 
 
Καηά ηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαηαγγειίαο ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ Γ.. 
ΓΔΤΑ Κηιθίο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  Ν. Κηιθίο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ πξντζηακέλε Κα. 
Υνλδξνπνχινπ Διέλε αλέθεξα φηη θαηφπηλ πνιιψλ ηειεθσληθψλ κνπ επηθνηλσληψλ κε ηελ πξντζηακέλε 
ηειηθά ππνγξάθεθε ε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο θαη ε θαηαγγειία απφ ηελ εηαηξεία CAPRARI ηέζεθε ζην 
αξρείν.  
Γηα ηελ αιήζεηα ησλ  παξαπάλσ επηθαινχκαη ηελ καξηπξία ηεο  Καο. Υνλδξνπνχινπ ε νπνία ζίγνπξα ζα 
επηβεβαηψζεη φηη πνιιέο θνξέο ζπλεξγάζηεθα καδί ηεο γηα λα απνθαλζεί ζεηηθά σο πξνο ηελ ελ ιφγσ 
απφθαζε, νηηδήπνηε άιιν απνηειεί ςεχδνο θαη πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο κνπ.   
ηελ ζπλέρεηα ελεκέξσζα ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηελ έληαμε ησλ ΓΔΤΑ ζην Δ.Π.Π. θαη γηα ηηο ζρεηηθέο 
ελεκεξψζεηο απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν. 
ην ζεκείν απηφ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο αληέδξαζε έληνλα ιέγνληαο ζε κέλα " ηη ζέιεηο λα θαο θακία κ.....", 
ζην ζεκείν απηφ θαη πξηλ ηειεηψζεη ηελ θξάζε ηνπ εγψ παξεμεγψληαο ηελ  θαη θαηαιαβαίλνληαο φηη ελλνεί 
"κίδα" (εθεί κε παξάπεκςε απηφκαηα ν εγθέθαινο κνπ κε ηελ θξάζε ζέιεηο λα θαο...), ζίρηεθε έληνλα ε 
αμηνπξέπεηα κνπ θαη αλέβαζα ηνλ ηφλν ηεο θσλήο κνπ θαη ηνπ δεηνχζα λα επαλαιάβεη " ηη είπεο", γηαηί κνπ 
ήηαλ αδηαλφεην ζε κία ελεκέξσζε θαη κεηά ηελ δηαδξνκή κνπ θαη ηνπο αγψλεο  γηα ηελ ΓΔΤΑ  ν Κνο. Ζιίαο 
Αβξακίδεο λα κε απεηιεί κε κελχζεηο κέζσ ηνπ Κ. Αηβαδίδε. 
 Όπσο γλσξίδεηαη απηή ηελ πεξίνδν έρσ κελπζεί απφ ηνλ Σζηηνπξίδε γηαηί αλάιαβα ηελ επζχλε 
ππεξάζπηζεο απηνβνχισο ηνπ Κνπ. Ζιία  Αβξακίδε  γηαηί αθελφο ζέβνκαη θαη εθηηκψ ηνλ ίδην αιιά θαη ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ σο Γεληθνχ Γηεπζπληή άιισζηε φπσο είκαη ζίγνπξνο φηη ζα επηβεβαηψζεη  θαη ν ίδηνο πνιιέο 
θνξέο ζην παξειζφλ ηνπ είπα: " εγψ ζα ζε αζσψζσ". 
Γελ ηνλ εμχβξηζα δελ ηνλ ζπθνθάληεζα θαη δελ είρα θακία πξφζεζε λα ηνπ πξνθαιέζσ θακία βιάβε. 
Μφιηο ν ζπλάδειθνο Νηθφιανο Απνζηνιίδεο πνπ ήηαλ παξψλ , δηεπθξίληζε φηη ν  Γεληθφο Γηεπζπληήο είπε  
κήλπζε θαη φρη κίδα απηφκαηα "πάγσζα" γηα ην ιάζνο κνπ θαη ηνπ δήηεζα ζπγλψκε γηα πάλσ απφ ηξείο 
ζπλερφκελεο θνξέο. 
 
Ωζηφζν ε έθθξαζε " ηη ζέιεηο λα θαο θακία κήλπζε απφ ηνλ Αηβαδίδε" παξακέλεη απεηιεί πξνο ην 
πξφζσπν κνπ θαη δελ γλσξίδσ ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο έθθξαζεο. 
Σνλ  Κ. Ζιία  Αβξακίδε  κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο Γεληθνχ Γηεπζπληή φπσο γλσξίδεη θαη ν ίδηνο κεηά ηελ 
δεθαελληάρξνλε  ζπλεξγαζία καο ηνλ εθηηκψ σο άηνκν θαη σο ζεζκφ θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη 
δελ πνηέ δελ εθάξκνζα φηη πξνβιέπεηαη ζηνλ Δ.Κ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηηο εληνιέο ηνπ. 
 



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

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.   

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 

 
Κξίλεη ηηο εμεγήζεηο επαξθείο θαη ζεσξεί ην ζέκα ιήμαλ. 

 
ΘΔΚΑ 9Ο - ΑΠΟΦΑΖ 68_2014 

 
σναίνεζη ηης ΓΔΤΑ Θιλκίς ως εηαίροσ ζηη λύζη Δκκαθάριζη ηης Αζηικής Κη 

Θερδοζκοπικής Δηαιρείας Περιθερειακής και Γιεθνούς σνεργαζίας 
«ΑΡΗΣΟΣΔΙΖ».  

  

 
Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην έναηο ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

 
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.. 

αλέγλσζε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε ηεο θ. παλνύ : 

« Με ηελ ππ’ αξηζκ.71/2003 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν Γήκνο ζπκκεηείρε ζηελ 

ίδξπζε ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 
«ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα κεηξψα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο ηελ 20-2-2003 κε 
αξηζκφ θαηαρψξεζεο 28. 
θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: 

 Σε ζπκκεηνρή εθπξνζψπεζε θαη εμππεξέηεζε θάζε πξσηνβνπιίαο αλάπηπμεο 
πεξηθεξεηαθήο θαη δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. 

 Σελ εθαξκνγή, πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ ή 
ηκεκάησλ απηψλ.    

 Σελ ζπκκεηνρή, εθπξνζψπεζε, ζηήξημε  θαη πξνψζεζε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ 
πνιηηηζηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηαζπλνξηαθψλ ή δηεζληθψλ 
πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο , ππνδνκψλ , πνιηηηζκνχ, πεξηβάιινληνο θ.α κε βαιθαληθέο, 
κεζνγεηαθέο ή ινηπέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Σνλ ζρεδηαζκφ δηαρείξηζε παξαθνινχζεζε επνπηεία εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ.     

Ζ εηαηξεία είλαη Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 έσο 
784 ηνπ Α.Κ θαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, φπνπ ζην άξζξν 4 αλαθέξνληαη νη ζθνπνί 
ηνπ φπσο θαη είλαη θνηλνί θαη αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ Αξ.71/03 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 267 & 268 ηνπ Ν.3463/2006. 

 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 221/2000 Γλσκ. ΝΚ «ε λνκνζεζία δελ απαγνξεύεη ζην δήκν ή 
ζηελ θνηλόηεηα λα ζπκβάιεη κε ρξεκαηηθέο εηζθνξέο ζηελ επηδίσμε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ εθόζνλ 
ππάξρεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ε θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο πξνβιέπεηαη ζηελ 
εηαηξηθή ζύκβαζε. Εηδηθή θαηεγνξία αζηηθώλ εηαηξεηώλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα απνηεινύλ 
απηέο πνπ ζπληζηώληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ όγδννπ άξζξνπ ηνπ Ν 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α) από ην 
Δεκόζην, λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη θπζηθά πξόζσπα ή ελώζεηο θπζηθώλ 
ή θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή Κνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 
θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ ιηγόηεξν επλνεκέλσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αιιειεγγύεο».      

Ζ εηαηξεία ήηαλ επίζεο θαηαρσξεκέλε ζην κεηξψν ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ, κε 
αξηζκφ θαηαρψξεζεο 256 απφ ην 2003 έσο ην 2011. 



 
Δπίζεο, ε εηαηξεία ίδξπζε ηελ Eπξσπεξηθέξεηα “Βelasica”, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ επίζεο 

ην ίδξπκα Evroregion “Srtuma” – FYROM θαη ε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε “Struma” (RAS) – 
Βνπιγαξία. Με ηηο Δπξσπεξηθέξεηεο απηέο ζπλεξγάζηεθε ψζηε λα εθηειέζεη ην δηαζπλνξηαθφ 
πξφγξακκα κε ηίηιν: ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. 
 

Σν εηαηξηθφ ηεο θεθάιαην ζήκεξα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 76.300,00επξψ φπσο αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν 5 Κεθάιαην θαη Πφξνη, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη απνηειείηαη απφ ηηο αξρηθέο 
εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ θαζψο θαη ηηο απμήζεηο ηνπο, πνπ νξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο 5εο Απγνχζηνπ 2010 θαη ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2013, θαη αλήιζαλ ζην παξαπάλσ πνζφ ησλ 
76.300,00επξψ.  

 
Καηφπηλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3852/10 θαη ηηο ηειεπηαίαο αχμεζεο θεθαιαίνπ ηα λέα πνζνζηά 
ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ νξίδνληαη σο εμήο: 
 

1) ηοσ Γήμοσ Κιλκίς με 63,56%  

2) ηης Γ.Δ.Υ.Α. (Δημοηικής Επιτείρηζης Ύδρεσζης & Αποτέηεσζης) Κιλκίς με  18,84%  

3) ηης Κ.Γ.Δ.Κ. (Κοινωθελή Δημοηική Επιτείρηζη Κιλκίς-πρώην Δ.Ε.Τ.Π.Α.Κ) Κιλκίς με 9,38%  

4) ηοσ Σσνδέζμοσ Βιομητάνων Νομού Κιλκίς 2,10%   

5) ηοσ Δπιμεληηηρίοσ Κιλκίς 6,12%  

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ λένπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ 
Ν3463/2006 (ΦΔΚ 114/8-6-2006), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα κε ηνλ 
Ν.3613/2007 (ΦΔΚ 263/23-11-2007) θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, ε Δηαηξεία ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί 
θαλνληθά έσο ζήκεξα. 

ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έσο ηα κέζα ηνπ 2010, ε εηαηξεία πινπνίεζε ζπλνιηθά 5 
πξνγξάκκαηα κε ραξαθηήξα πεξηβαιινληηθφ, ηνπξηζηηθφ θαη κειεηεηηθφ. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο αλήιζε ζηηο 420.000,00επξψ      (ρξεκαηνδνηνχκελνο 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ εζληθνχο πφξνπο). 

Ζ επηηπρεκέλε θαη ζεκαληηθή απηή παξνπζία ηεο εηαηξείαο δπζηπρψο δηαθφπεθε απφ ηα 
κέζα ηνπ 2010 θαη κεηά, ιφγσ ζνβαξψλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο, κε 
απνηέιεζκα κέρξη θαη ζήκεξα λα αδξαλεί. 

Ζ αδξάλεηα απηή είρε σο ζπλέπεηα ηελ κε εηζξνή πφξσλ κέζσ λέσλ πξνγξακκάησλ κε 
απνηέιεζκα ηελ ηππηθή ηεο κφλν χπαξμε θαη ηε δεκηνπξγία  κφλν ινγηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ- 
ηαθηνπνηήζεσλ,. 

Ζ εηαηξεία δελ απαζρνινχζε πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 
ρξφλνπ νπδέπνηε. 

Ζ θαηάζηαζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ζηήξημε θαη θάιπςε 
πξνγξακκάησλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ αδπλακία επίηεπμεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηνπ θνξέα γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηε ιήςε 
ηνπ αθξαίνπ θαη νξηζηηθνχ κέηξνπ απηνχ ηεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ηεο Αζηηθήο Με 
Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 741-784 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

Σελ απφθαζε απηή ζα αθνινπζήζνπλ παξφκνηεο απνθάζεηο ησλ ηεζζάξσλ ινηπψλ 
εηαίξσλ. Μεηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνγξαθεί απφ ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ εηαίξσλ ην ύκθσλν Λύζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν ζα θαηαρσξεζεί ζηα 
βηβιία ησλ εηαίξσλ ηνπ ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΊΟΤ ΚΗΛΚΗ. 

Γηα ηελ εθθαζάξηζε ζα νξηζηεί εθθαζαξηζηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν ΑΡΘΡΟ 9. 
«ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΣΑΙΡΩΝ» παξάγξαθνο 9.1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ φπνπ: «εθθαζαξηζηέο νξίδνληαη 
κέιε ηεο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο, εθηόο αληηζέηνπ απνθάζεσο ηεο ζπλειεύζεσο ησλ εηαίξσλ». 

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



Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 

1) Σελ έγθξηζε ηεο ιύζεο θαη εθθαζάξηζεο ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο 
Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηεζλνύο πλεξγαζίαο «ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ». 

 
2) Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Α. Πξνέδξνπ θ. Σζαληάθε Γεκεηξίνπ, Γεκνηηθνύ 

πκβνύινπ Κηιθίο λα ππνγξάςεη ην ύκθσλν Λύζεο ηεο Δηαηξείαο εθ κέξνπο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 
3) πλαηλεί ζηνλ νξηζκό ηνπ θ Κνιόηζηνπ Πεξηθιή κε αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θ. 

Πνδίδνπ- Αιεμαλδξίδνπ Παξαζθεπή σο εθθαζαξηζηή ηεο Αζηηθήο Με 
Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηεζλνύο πλεξγαζίαο 

«ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ». 

 
 

 

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 Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
 

 

7 Απξηιίνπ 2014 
 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 
ηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο 

χκβνπινο, Μέινο 

 
 
 

 
Υξηζηφθνξνο Πηπεξίδεο, 

Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

 
 
 

Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, 
Γεκνηηθφο  χκβνπινο, Μέινο 

 

Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο 

 

 

 
Παληειήο Μαηδάλνγινπ, 

Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, 
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 

 

 

 
Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 

 
 
 
 

 

 
Οπξαλία Καζθακαλίδνπ 

Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  
Μέινο 

 

 
 
 


