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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηόκεηξν Θηιθίο Μεξόβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  11/2018 

Ρηρ με απιθμό 11/2018 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού Πςμβοςλίος 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 29 Καΐος 2018 και 
ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Ρπίηη, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ύζηεξα από 

ηελ κε αξηζκό   1601/24-05-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ 
έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 

«πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο», όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

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

παξόληα έξι (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Ξξόεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Ξεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Κέινο 

4) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο 
5) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο  
6) Ξαξαγηόο Ησάλλεο, Δθπξόζσπνο Ππιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) Καπξνπνύινπ Πνθία, Δθπξόζσπνο Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ, Κέινο 

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-165/29-5-2018. 

Αίηεζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΗΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΖ ΣΖ Γ.Δ. 
ΚΗΛΚΗ». 

Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ην Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ησάλλε Παξαγηφ ν 
νπνίνο αλέθεξε έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/2008. 

2. Σελ  απφ 24/04/2017 Αξρηθή ύκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ: 1079/24-
04-2017). 

3. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

4. Σελ κε αξηζκφ πξση. 1541/21-05-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ» 
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ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

 
Θα πξέπεη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ππεξεζία καο λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δεδνκέλνπ φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ, δειαδή φιε ε 
θαηαζθεπή θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία παξακέλνπλ φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη 
δίδεηαη παξάηαζε έσο ηελ 21/05/2018, δεδνκέλνπ φηη ν αλάδνρνο ππέβαιε εκπξφζεζκα ην αίηεκα 
παξάηαζεο. Ζ παξάηαζε δίδεηαη απηνδίθαηα γηα έλα (1) κήλα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη 
γηα ηελ ζχληαμε ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ.  

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αηηείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. λα πξνρσξήζνπλ ζε  έγθξηζε 
ηξνπνπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Σθν τροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου «ΜΙΚΡΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 
ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ» ζωσ τθν 21/06/2018. 

 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-165/29-5-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-166/29-5-2018 
 
Έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ». Πξνϋπνινγηζκόο 6.120.00 € (πιένλ ΦΠΑ). 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε 
δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ», πξνυπνινγηζκνχ 
6.120.00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 
Πξνο Οηθνλνκηθή ππεξεζία 

 
"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ" 

 

ΚΟΠΟ 
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Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη 

κεραλνγξάθεζεο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 6 ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη πεξηθεξεηαθψλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ 6 νζφλεο ηερλνινγίαο LED θαη 3 πνιπκεραλήκαηα. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

      

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Ηλεκτρονικός σπολογιστής ΤΕΜΑΧΙΑ 6 650.00 3900.00 

3 Οθόνη LED 21.5'' ΤΕΜΑΧΙΑ 6 150.00 900.00 

4 Πολσμητάνημα ΤΕΜΑΧΙΑ 3 440.00 1320.00 

  ΤΝΟΛΟ 6120.00 

 
Φ.Π.Α. (24%) 1468.80 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 7588.80 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 6120,00 € πιένλ Φ.Π.Α. θαη πξνβιέπεηαη λα 

θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

Κ.Α.Δ. : 14.02 (ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ-ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΔ) 

Κ.Α.Δ. : 14.03 (Ζ/Τ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ) 

ρεηηθφ CPV : 30213300-8 (Δπηηξαπέδηνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) 

30231000-7 (Οζφλεο θαη θνλζφιεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) 

30237460-1 (Πιεθηξνιφγηα ππνινγηζηψλ) 

30237410-6 (Πνληίθηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) 

48000000-8 (Παθέηα ινγηζκηθνχ θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο) 

30100000-0 (Μεραλήκαηα γξαθείνπ, εμνπιηζκφο θαη πξνκήζεηεο εθηφο απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

εθηππσηέο θαη έπηπια) 

 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Σο κζμα αναβάλλεται για επόμενο Δ.. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-166/29-5-2018. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 3ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-167/29-5-2018 
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Έγκπιζη ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών πποζωπινού Αναδόσος και καηακύπωζη 
αποηελέζμαηορ διαγωνιζμού με ηίηλο: «ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΛΔΟΝ 
ΑΛΘΟΩΞΗΛΖΠ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΠΔ: 1) ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ & 
ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΘΑΗ 2) ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ  ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ΈΡΝΠ 
2018» Ξποϋπολογιζμόρ 59.174,80 € (πλέον ΦΞΑ).  
 
Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Απνζηνιίδε Ληθόιαν, Σεκηθό Κεραληθό ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθό ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 
πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΛΔΟΝ 
ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΠΔ: 1) ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ & ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΘΑΗ 2) ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ  ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ΈΡΝΠ 2018» Ξξνϋπνινγηζκνύ 
59.174,80 € (πιένλ ΦΞΑ), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξέκπηε 17 Καΐνπ 2018 θαη ώξα 10:00.   
 
Ρν απνηέιεζκα θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ απνηππώλεηαη ζην πξαθηηθό πνπ 
αθνινπζεί: 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

Σο παρόν Πρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ προςωρινοφ Αναδόχου αφορά ςτον διαγωνιςμό  
με τα κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΝΕΡΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, 
Ε: 1) ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΕ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ 
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ  
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΖΣΟΤ 2018» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

59.174,80  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Έςοδα Κωδικόσ : 61.03.003, 54.00.29  

6 Αρ. Πρωτ. Περίλθψθσ Διακιρυξθσ:  1020 / 11-04-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
εταιρεία: «ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε»    

Ημερομηνία: 16-05-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

17/05/2018, ημζρα: Πζμπτη  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 17/05/2018 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

1.  Ασλανίδη Φρήστο, Π.Ε. Τοπογράυο  Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς,  

2. Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Τ.Ε. Τοπογράυο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς  

3. Γιοβανούδη Φρήστο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς  

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ),  

Ζχοντασ υπόψθ: 
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1. Σθν Ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον προςωρινό μειοδότθ, για προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
(Άρκρα 103, Ν. 4412/16 ), με αρικμό πρωτοκόλλου: 1429/14-05-2018 

2. Σθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν επιχείρθςθ: «ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε»  με  αρικμό 
πρωτοκόλλου: 1494/16-05-2018 

ΠΡΟΕΒΗΑΝ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ηε ζύληαμε Πξαθηηθνύ γηα ιήςε Απόθαζεο 
θαηαθύξσζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Ν. 4412/2016 γηα ηελ εηαηξεία: 

 

ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε.    (ΑΦΜ: 094449675)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 

 Πιςτοποιθτικό Περί μθ Πτωχεφςεωσ από το Σμιμα Πτωχεφςεων του Πρωτοδικείου Θες/νίκθσ με 
αρ.πιςτοπ.:2935/26-03-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ λφςεωσ εταιρείασ από το Σμιμα Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-Διακθκϊν-
ωματείων-Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:10185/02-04-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου εκκακαριςτι/ςυνεκκακαριςτι από το Σμιμα 
Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:10188/02-04-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ από το Σμιμα Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-
Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:10183/02-04-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ-εξυγίανςθσ (άρκρο 99 
Ν.3588/2007) από το Σμιμα Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν με 
αρ.πιςτ.:10186/02-04-2018 

 Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ διλωςθ παφςθσ πλθρωμϊν από το 
Σμιμα Γραμματείασ-Πιςτοποιθτικϊν-Διακθκϊν-ωματείων-Εταιρικϊν με αρ.πιςτ.:10184/02-04-2018 

 Πιςτοποιθτικό του Εμπορικοφ & Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Θες/νίκθσ με αρ.πρ.:256312/02-05-2018 
και ιςχφει μζχρι 31-12-2018 

 Γενικό Πιςτοποιθτικό από το Σμιμα Μθτρϊου/Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ  με αρ.πρ.:576389.821048 και 
θμερομθνία 23/04/2018 

 Ανάκλθςθ και διαβίβαςθ δεδομζνων Ανϊνυμθσ Εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ από το Σμιμα Εμπορίου & 
Σουριςμοφ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Θες/νίκθσ με αρ.πρ.:1745/19-02-2013 

 Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ με αρ.πρ.:576389.821049 και θμερομθνία 26-04-2018 

 Ανακοίνωςθ καταχϊρθςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ από το Σμιμα Μθτρϊου/Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελθτθρίου 
Θεσ/νίκθσ με αρ.πρ.:24043/18-07-2013 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο από τθν ΑΑΔΕ για τον Ευκυμιάδθ Νικόλαο με 
αρ.πρ.:64688940/04-04-2018 και ιςχφει μζχρι 04-06-2018 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμό & είςπραξθ χρθμάτων από τον 
ΕΦΚΑ για τον Ευκυμιάδθ Νικόλαο με αρ.πρ.:1554660/29-11-17 και ιςχφει μζχρι 31-05-2018 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμό & είςπραξθ χρθμάτων από τον 
ΕΦΚΑ για τον Ευκυμιάδθ Ευκφμιο με αρ.πρ.:1554593/29-11-17 και ιςχφει μζχρι 31-05-2018 

 Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο από τθν ΑΑΔΕ για τον Ευκυμιάδθ Ευκφμιο με 
αρ.πρ.:64781780/27-04-2018 και ιςχφει μζχρι 27-05-2018 

 Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο από τθν ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64770278/25-04-2018 
και ιςχφει μζχρι 25-05-2018 
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 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον ΕΦΚΑ με αρ.ςυςτ.:000/Π/123594/2018, 
αρ.πρ.:188211/25-04-2018 και ιςχφει μζχρι 24-10-2018 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από το Σμιμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 
Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ για τον Ευκυμιάδθ Νικόλαο με αρ.πρ.:35231/21-03-2018 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από το Σμιμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 
Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ για τον Ευκυμιάδθ Ευκφμιο με αρ.πρ.:35079/21-03-2018 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από το Σμιμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 
Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ για τον Ευκυμιάδθ Βαςίλειο με αρ.πρ.:35085/21-03-2018 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από το Σμιμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 
Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ για τον Γιαννοφςιο Αλζξανδρο με αρ.πρ.:37497/26-03-2018 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ από το Σμιμα Ποινικοφ Μθτρϊου τθσ Ειςαγγελίασ 
Πρωτοδικϊν Θες/νίκθσ για τον Φωτιάδθ Κων/νο με αρ.πρ.:3864/22-03-2018 

 ΦΕΚ με αρ.φφλλου 5045/12-08-2013 

 Ανακοίνωςθ καταχϊριςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ από το Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θες/νίκθσ με 
αρ.πρ.:6395/14-03-2013 

 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ και 
(ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103). 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:   

α/α Επωνσμία Εταιρίας Αξία σύμβασης 

τωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 
ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε. 

(ΑΦΜ: 094449675 ) 
48.342,84 € 11.602,28 € 59.945,12 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 

 
Θακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 
 
Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθό ελεξγεηώλ, παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ηνπ σο άλσ 

ζέκαηνο. 
 
 

 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 
 

 Ρνλ Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Θαηαθύξσζεο, θαζώο δηαπηζηώζεθε όηη: (i) ν θάθεινο 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ήηαλ πιήξεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη (ii) όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ήηαλ ζύκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό. 
 

 Ρν πξαθηηθό θαηαθύξσζεο δηθαηνινγεηηθώλ ηεο Δ.Γ. ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 

«ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΛΔΟΝ ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΠΔ: 
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1) ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ & ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΘΑΗ 2) 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ  ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ΈΡΝΠ 2018» πξνϋπνινγηζκνύ 59.174,80€. 

 

 Ρελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 
«ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΛΔΟΝ ΑΛΘΟΥΞΗΛΖΠ ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΖΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΠΔ: 

1) ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝΣΖΚΗΘΔΠ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ ΘΑΗ 2) ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΠ 
ΟΑΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, ΔΡΝΠ 2018», πξνϋπνινγηζκνύ 59.174,80€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.03.003 

(ΣΖΚΗΘΝΠ-ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ Γ. ΘΗΙΘΗΠ) γηα ηελ ΝΚΑΓΑ 1 
θαη ΝΚΑΓΑ 2 ζηελ εηαηξεία: «ΑΓΘΟΝΙΑΚΞ Α.Δ.», κε Α.Φ.Κ.: 094449675, Γ.Ν..: ΦΑΔ 
Θεζζαινλίθεο, Γηεύζπλζε: ΒΗΞΔΘ, Πίλδνο,  Ρ.Θ. 57022, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά  48.342,84 € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηηο  πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 61.03.003 (ΣΖΚΗΘΝΠ-
ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ Γ. ΘΗΙΘΗΠ) θαη Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 
ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ)ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξόεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

 Λα θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  κε θάζε 
πξόζθνξν ηξόπν, όπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
(Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθύξσζε - Πύλαςε ζύκβαζεο) 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-167/29-5-2018. 

 
 
ΘΔΚΑ 4ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-168/29-5-2018 
 
Έγκπιζη ππωηόκολλων οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηηρ ςπηπεζίαρ  με ηίηλο:  «Δκηύπωζη 
και Δμθακέλωζη Ιογαπιαζμών Ύδπεςζηρ». 
   
Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Θπξηαδίδε Κηραήι, Νηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηόθνιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Δθηύπσζε θαη Δκθαθέισζε Ινγαξηαζκώλ Ύδξεπζεο»: 

 

 
1ο Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 

 
ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : 

 «ΕΚΣΤΠΩΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» 
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Οι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

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

800350628, ΓΟΤ ΚΟΡΩΠΗΟΤ,  εθηέιεζε θαιώο ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ «Δκηύπωζη - εμθακέλωζη λογαριαζμών 

ύδρεσζης» (30.788 ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΠΤ 16/07-02-2018. 

 
 

2ο Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 
 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : 
 «ΕΚΣΤΠΩΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΔΡΕΤΗ» 

 

 

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

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

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

800350628, ΓΟΤ ΚΟΡΩΠΗΟΤ,  εθηέιεζε θαιώο ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ «Δκηύπωζη - εμθακέλωζη λογαριαζμών 

ύδρεσζης» (16.148 ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΠΤ 64/10-04-2018. 

 

Πύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Δθηύπσζε θαη Δκθαθέισζε Ινγαξηαζκώλ 
Ύδξεπζεο» 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-168/29-5-2018. 
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ΘΔΚΑ 5ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-169/29-5-2018 
 
Έγκπιζη ππωηόκολλων οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηηρ ςπηπεζίαρ  με ηίηλο:  «Δπιζκεςή 
ανηλιών λςμάηων και ηλεκηποκινηηήπων έηοςρ 2017». 
   
Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιόγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηόθνιινπ νξηζηηθήο 

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

 
1ο Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 

 
ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 

 «Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2017» 
 
 

Οι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

θαη Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – Δργαζιών 

ηης Γιοικηηικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017» ,  

εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 2550/11-08-2017 φπσο 
αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο ζηα ΣΗΜ. 504, 505, 506, 507, 508/15-01-2018. 

 
 
 

2ο Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 
 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 
 «Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2017» 

 

 

Οι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

θαη Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – Δργαζιών 

ηης Γιοικηηικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017» ,  

εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 2550/11-08-2017 φπσο 
αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο ζηα ΣΗΜ. 509, 510, 511, 512, 514, 515, 516/16-01-2018. 

 

 
3ο Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 



 

 

10 

 

 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 
 «Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2017» 

 

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

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής 

Τπηρεζιών – Δργαζιών ηης Γιοικηηικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017» ,  

εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 2550/11-08-2017 φπσο 
αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο ζηα ΣΗΜ. 524, 525, 526, 528, 255, 256, 527/02-03-2018. 

 

 

4ο Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 
 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 
 «Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2017» 

 

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

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής 

Τπηρεζιών – Δργαζιών ηης Γιοικηηικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017» ,  

εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 5718/15-12-2018 φπσο 

αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο ζην ΣΗΜ. 257/02-03-2018. 

 
 
 

5ο Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 
 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 
 «Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2017» 

 

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

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής 

Τπηρεζιών – Δργαζιών ηης Γιοικηηικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 
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         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017» ,  

εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 2550/11-08-2017 φπσο 
αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο ζηα ΣΗΜ. 258, 529/05-03-2018. 

 

 
6ο Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 

 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 
 «Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2017» 

 
 

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

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής 

Τπηρεζιών – Δργαζιών ηης Γιοικηηικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017» ,  

εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 2550/11-08-2017 φπσο 
αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο ζηα ΣΗΜ. 537, 266, 538, 265/11-04-2018. 

 

Πύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

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

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-169/29-5-2018. 

 
 

ΘΔΚΑ 6ο- Απόθαζη 11-170/29-5-2018 

Έγκπιζη ππακηικού διενέπγειαρ και ανάδειξηρ πποζωπινού αναδόσος ηος 
ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «Ξπομήθεια και ηοποθέηηζη 
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ςποβπςσίων ανηλιών και ςποβπςσίων κινηηήπων για ηα έηη 2018 – 2019»[ ΑΟ. ΚΔΙ 
Ξ4/2018]Ξποϋπολογιζμού  340.000,00 € (πλέον ΦΞΑ) 

Απόθαζη 11-170/29-5-2018 

Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιόγν 

Κεραληθό ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ην 2ν πξαθηηθό ηεο Δ.Γ. ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ 

θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 – 2019», πξνϋπνινγηζκνύ 340.000,00 € (πιένλ ΦΞΑ), πνπ αθνξά 
ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη έρεη σο εμήο : 

 
2

ο 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηελ Πέκπηε  3 Μαΐνπ 2018 θαη ώξα 10:00 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή 

δηαγσληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγίζεη ειεθηξνληθά ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ ππ’ αξηζκό  54309 

ειεθηξνληθό δηαγσληζκό  κε αξ. πξση. 359/12-2-2018 ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

ππνβξύρησλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018-2019 ».  ηε  ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο παξέζηεζαλ 

νη εμήο :    

 Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο ειεθηξνιόγνο κεραληθόο Π.Δ.,  ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Αβξακίδεο Ζιίαο  Υεκηθόο Μεραληθόο , Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Νάζθα Διηζάβεη, ΓΔ ππάιιεινο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

Όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ απόθαζε  1-9/16-1-2018  ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Ο δηαγσληζκόο ηεο πξναλαθεξόκελεο δηαθήξπμεο δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζε απηή, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ 

θαη έρεη ιάβεη αύμνληα αξηζκό ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκό 54309.  Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ζηελ Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr  ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ ήηαλ ε 15-3-2018 θαη ώξα 15:00. 

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

(όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο) ησλ κειώλ, θαη πξνρώξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ εηαηξεηώλ 

πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από ην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ (άλνηγκα νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ), θαη ζπλέηαμε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξώλ : 

Πίλαθαο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Α/Α Πξνκεζεπηήο Αξηζκόο 

πξνζθνξάο 

ύλνιν πξνζθνξάο γηα 

δηαγσληζκό (EUR) 

1 . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΛΖ-ΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

92348 218.820,00 

2 ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΑΝΣΛΗΩΝ 

91499 222.024,00 

3 CAPRARI HELLAS ΔΗΑΓΩΓΖ ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΣΛΗΩΝ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

92419 230.581,00 

4 Υ ΓΑΝΩΣΖ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ 91944 239.790,00 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη  θαη νη  ηέζζεξεηο   νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη πξνζσξηλόο 
κεηνδόηεο αλαθεξύρζεθε ε εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΑΝΣΛΖΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 218.820,00 € (πιένλ ΦΠΑ).  

 

 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε ομόθωνα και 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξπρίσλ αληιηώλ 

θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 – 2019»[ ΑΟ. ΚΔΙ Ξ4/2018] πξνϋπνινγηζκνύ 
340.000,00 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & 

ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ). 
 

 Δγθξίλεη ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 

ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΖΡΗΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ», κε Α.Φ.Κ. : 
094490579, Γ.Ν.. : ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο,  Γηεύζπλζε : Εάππα Ρ.Θ. 4,Ρ.Θ. 57013, σο 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 218.820,00€ (πλέον ΦΞΑ 

24%), γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο Γηαθήξπμεο θαη ηηο 
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη πξνζθέξεη ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο,  λα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  
θαη λα βαξύλεη ηνπο θσδηθνύο Θ.Α.12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & 
ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) θαη Θ.Α.54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΩΛ), ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Τεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

 

 Γίλεη εληνιή ε απόθαζε απηή λα  θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδόκελνπο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 
100, ηνπ Λ.4412/2016. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-170/29-5-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-171/29-5-2018. 

Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
ειεθηξνινγηθώλ  πιηθώλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ  πηλάθσλ έηνπο 2018». 

Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην  πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ  πηλάθσλ έηνπο 
2018», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 30Απξηιίνπ  2018  θαη ψξα 10:00 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα  

 

 
 Σθν μθ ςυηιτθςθ του κζματοσ λόγω του ότι ετζκθ εκ παραδρομισ. Ζχει λθφκεί θ απόφαςθ 10151/15-05-

2018- ςχετικά με το παραπάνω κζμα. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 10-171/29-5-2018. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 8ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-172/29-5-2018 
 
Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΚΔΓΑΙΝ ΑΔΟΝΠΚΞΗΔΠΡΖ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ  ΒΑΘΖΠ» 
Ξποϋπολογιζμόρ 536,00 (πλέον ΦΞΑ). 

Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΝΓΓΝΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιόγν 

Κεραληθό ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ 
Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΚΔΓΑΙΝ 

ΑΔΟΝΠΚΞΗΔΠΡΖ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ  ΒΑΘΖΠ», πξνϋπνινγηζκνύ 536,00 € (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα 
κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ :  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΖ ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ  ΒΑΘΖ 

1. ΚΟΠΟ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
ηα θίιηξα απνζηδήξσζεο ηνπ νηθηζκνχ Βάζεο, ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο έλαο  κνλνθαζηθφο αεξνζπκπηεζηήο  ηζρχνο 
1,5 ΖΡ, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε, ιφγσ παιαηφηεηαο.  Ο αεξνζπκπηεζηήο ιεηηνπξγεί πάλσ απφ δέθα ρξφληα 
θαη ην δνρείν αέξα έρεη δηαβξσζεί ζε κεγάιν βαζκφ, νπφηε  πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε κε θαηλνχξγην. Δπίζεο ν 
αεξνζπκπηεζηήο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ παξάγεη αξθεηφ ζφξπβν, πνπ ζεκαίλεη φηη ε θεθαιή ηνπ αεξνζπκπηεζηή ζέιεη 
άκεζα επηζθεπή, θαη ελδερνκέλσο αιιαγή. 
Ζ επηζθεπή ελφο αεξνζπκπηεζηή δέθα εηψλ θαη άλσ θξίλεηε κε ζπκθέξνπζα θαη δελ ππάξρεη εθεδξηθφο 
αεξνζπκπηεζηήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ελ ιφγσ επηζθεπήο. 
Λφγσ  ηνπ επείγνληα ραξαθηήξα  πξνηείλεηαη   ε πξνκήζεηα λα γίλεη απφ ηελ εηαηξεία  Μπαδάθαο plus, ε νπνία καο 
έρεη πξνκεζεχζεη πνιιέο θνξέο πξντφληα κε έθπησζε  50% επί ηνπ επίζεκνπ θαηαιφγνπ ηεο εηαηξείαο. 
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2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α/Α Δίδνο Τιηθνχ ΜΟΝ . 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟ. ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

1 Πξνκήζεηα αεξνζπκπηεζηή κε αεξνθπιάθην 
ρσξεηηθφηεηαο  150 ιίηξσλ, ηξηθαζηθφο 380 
V, 50 Hz, ηζρχνο 3 ΖΡ,  απφδνζε αέξα 360  
lt/min, πίεζε 10 bar,   κε ηκάληα,   θεθαιή 
αινπκηλίνπ- ειαίνπ (ABAC),  Ηηαιηθήο 
πξνέιεπζεο,  κάξθαο COMPRESSORI 
ITALY. 

ηεκ. 1 536,00 536,00 

    χλνιν : 536,00 

    ΦΠΑ 24 % : 128,64 

    Άζξνηζκα : 664,64 

 

3. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ αεξνζπκπηεζηή ζα γίλεη απφ ην ζπλεξγείν ηεο ΓΔΤΑΚ. 

 

 ρεηηθφ CPV:   42123400-1 (Αεξνζπκπηεζηέο)   

 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ. 
 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηνηθεηηθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 
κνλνκεινύο νξγάλνπ (πξνέδξνπ) ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : 

«ΚΞΑΕΑΘΑ PLUS Κ.Δ.Ξ.Δ», κε Α.Φ.Κ. : 998001668, Έδξα: Γηαλληηζώλ 43, Γ.Ν..: Α’ 
Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 664,64€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α). 
 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 664,64€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.06 (ΙΝΗΞΝΠ 

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 12.06 (ΙΝΗΞΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-172/29-5-2018. 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο 
 

 
 
ΘΔΚΑ 9ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-173/29-5-2018 
 
Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΝ  ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΘΑΚΞΑΛΖ  
(ΓΔΩΡΟΖΠΖ ΚΝΠΡΑΘΑ)» Ξποϋπολογιζμόρ 1.250,00€ (πλέον ΦΞΑ). 

Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιόγν 

Κεραληθό ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ 
Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ 
ΞΗΛΑΘΑ ΠΡΝ  ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΘΑΚΞΑΛΖ  (ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΚΝΠΡΑΘΑ)», πξνϋπνινγηζκνύ 

1.250,00€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟ  ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΚΑΜΠΑΝΖ  (ΓΔΩΣΡΖΖ 

ΜΟΤΣΑΚΑ) 
 

ΚΟΠΟ 
 

 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά έλαλ θαηλνχξγην ειεθηξηθφ πίλαθα γηα ππνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα ηζρχνο 40 ΖΡ, πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ζηελ γεψηξεζε Κακπαλε κε ηελ νλνκαζία γεψηξεζε Μνπζηάθα.  

Ζ γεψηξεζε Κακπάλε (Μνπζηάθα) απνηειεί εθεδξηθή ιχζε ζε πεξίπησζε  πνπ θάπνηα απφ ηηο  ππφινηπεο 

γεσηξήζεηο ηνπ νηθηζκνχ  Κακπάλε ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο.  

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα γίλεη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΚ 

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ειεθηξηθνχ πίλαθα 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΜΟΝ.  ΜΔΣΡ. ΠΟ. ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ     
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1 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο γηα ππνβξχρην 
αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηζρχνο 40 ΖΡ . 
 Ο πίλαθαο ζα έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά : 

1. Έλα κεηαιιηθφ εξκάξην  
ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο,  
ειάρηζησλ  δηαζηάζεσλ 
60x50x25 cm 

2. Έλα Γεληθφ πεξηζηξνθηθφ  
δηαθφπηε θνξηίνπ In=3Υ125Α  
AC3-400V κάξθαο ΑΒΒ. 

3. Σξεηο γεληθέο αζθάιεηεο ΝΖ00 
3x80 Α  κε ηηο αληίζηνηρεο  βάζεηο 

4. Σξεηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο  
έλδεημεο ηάζεο 

5. Έλα επηινγηθφ βνιηνκέηξνπ 
6. Έλα πνιπφξγαλν γηα έλδεημε 

ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ 
7. Σξεηο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο  

150/5 
8. Έλα αζηεξνηξίγσλν κε ηξία ξειέ 

ηζρχνο θαη ζεξκηθφ  γηα θηλεηήξα  
ηζρχνο 40 ΖΡ (ππνβξχρηνο) κε 
πιηθά κάξθαο ΑΒΒ. 

9. Έλα  ειεθηξνληθφ ξειέ  
αζπκκεηξίαο θαη δηαδνρήο  κε ηελ 
8π βάζε 

10. Έλα  ειεθηξνληθφ  ξειέ ζηάζκεο 
αγψγηκσλ πγξψλ κε ηελ 8π βάζε 

11. Έλα ειεθηξνληθφ ρξνληθφ 
θαζπζηέξεζεο on- delay (0-10 
sec) γηα ηελ ελαιιαγή απφ Τ-Γ  
κε ηελ 8π βάζε. 

12. Έλα ειεθηξνληθφ ρξνληθφ 
θαζπζηέξεζεο ζηελ εθθίλεζε on-
delay, (1-15min) κε ηελ 8π βάζε 

13. Δλα βνεζεηηθφ ξειεδάθη ιπρλίαο 
κε πελίν 48 V, θαη ηελ αληίζηνηρε 
8π βάζε 

14. Έλα επηινγηθφ δηαθφπηε 
ιεηηνπξγίαο auto-0-hand 

15. Έλα κπνπηφλ start – stop κε 
ελδεηθηηθή ιπρλία 

16. Μηα πξίδα ζνχθν  ξάγαο  γεληθήο 
ρξήζεο,  16 Α 

17. Σέζζεξα  απηνκαηάθηα  10 Α γηα 
ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα θαη ηνλ 
ρισξησηή κάξθαο ΑΒΒ 

18. Έλα απηνκαηάθη 16 Α γηα ηελ 
πξίδα κάξθαο ΑΒΒ 

19. Έλα κεηαζρεκαηηζηή 220-48 V, 
60 VA 

20. Σηο απαηηνχκελεο θιέκεο  ξάγαο 
γηα ηα θαιψδηα ηζρχνο θαη 
απηνκαηηζκνχ. 

21. Σα απαηηνχκελα εχθακπηα 
θαιψδηα εζσηεξηθήο θαισδίσζεο 

22. Οη θαηάιιεινη ζηππηνζιήπηεο 
ζηηο εηζφδνπο ησλ θαισδίσλ 
ηζρχνο. 

 
 

ηεκ 1 1250,00 1250,00 

    ύλνιν  : 1250,00 

    ΦΠΑ 24 % : 300,00 

    Άζξνηζκα : 1550,00 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Παξαηεξήζεηο - Πξνέιεπζε Τιηθψλ :  

 Ο πεξηζηξνθηθφο  δηαθφπηεο θνξηίνπ , ηα ξειέ  ηζρχνο  θαη  ην  ζεξκηθφ  ζα  είλαη  κάξθαο   ΑΒΒ . 

 Ζ εγθαηάζηαζε  ηνπ  πίλαθα   ζα   γίλεη  απφ  ηελ  Σερληθή  Τπεξεζία  ηεο  ΓΔΤΑΚ. 

 Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  1250,00  € πιένλ Φ.Π.Α. 
24%. 

ρεηηθφ CPV 31211100-9. 
 
 
 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
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Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ. 
 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηνηθεηηθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 

κνλνκεινύο νξγάλνπ (πξνέδξνπ) ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : 
«ΟΔΞΞΝΠ Ξ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ», κε Α.Φ.Κ. : 066954222, Έδξα: ΒΗ.ΞΑ Ξνιπθάζηξνπ, Γ.Ν..: 
Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 1.116,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α). 

 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 1.116,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 

2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ) θαη 
ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 

 

Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-173/29-5-2018. 
 

 
 

ΘΔΚΑ 10ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-174/29-5-2018. 

Έγκπιζη δαπάνηρ για ηα έξοδα δημοζιεύζεων (αγγελίερ, ανακοινώζειρ ζηον ένηςπο 
ηύπο) Ξποϋπολογιζμόρ 5.000,00€ (πλέον ΦΞΑ).   

Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηα έμνδα 

δεκνζηεύζεσλ (αγγειίεο, αλαθνηλώζεηο ζηνλ έληππν ηύπν) θσδηθνύ εμόδσλ: 64.09, 

πξνϋπνινγηζκνύ 6.200,00 €,  ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
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1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ  
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  

 

3. ΚΟΠΟ: Έμνδα δεκνζηεχζεσλ, αγγειηψλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζηνλ έληππν ηχπν.    

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Καηαρψξεζε  Γεκνζηεχζεσλ  ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν πνπ αλαθέξνληαη 
ζε θαζαξά ππεξεζηαθέο αλάγθεο φπσο πξνζιήςεηο, πξνκήζεηεο, πξνζθιήζεηο, πξνθεξχμεηο 
δηαγσληζκψλ ή δηαθεξχμεηο, θαζψο θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο κε βάζε ην 
ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 
  
 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: H δαπάλε γηα ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν  

πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 6.200,00  Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24% θαη ζα 

θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 Δγθξίλεη ηελ δαπάλε γηα ηα έμνδα δεκνζηεύζεσλ (αγγειίεο, αλαθνηλώζεηο ζηνλ έληππν 

ηύπν). 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 6.200,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 64.09 (ΔΜΝΓΑ  
ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ έηνπο 2018. 
 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 64.09 (ΔΜΝΓΑ  ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΥΛ) θαη ηνπ 

Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-174/29-5-2018. 

 
 

 

ΘΔΚΑ 11ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-175/29-5-2018. 

Έγκπιζη δαπάνηρ για ηηλεπικοινωνίερ – ηασςδπομικά. Ξποϋπολογιζμόρ 30.000,00 € 

(πλέον ΦΞΑ). 

Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηειεπηθνηλσλίεο – 

ηαρπδξνκηθά, πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00 €,  ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ - ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ 
 
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 

3. ΚΟΠΟ: Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξαγκαηνπνηεί απνζηνιή εγγξάθσλ- δεκάησλ ζε Τπεξεζίεο, Τπνπξγείν, 

Καηαλαισηέο  θαη Πξνκεζεπηέο. 

 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  Ζ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία πεξηιακβάλεη απνζηνιή εγγξάθσλ θαη δεκάησλ ζε Τπεξεζίεο 

Τπνπξγείν, Καηαλαισηέο  θαη Πξνκεζεπηέο. Ζ ρξέσζε θάζε απνζηνιήο επεξεάδεηαη απφ ηνλ πξννξηζκφ 

ηεο θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν , ην βάξνο θαη ηελ πνζφηεηα ηεο. ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνζηνιή ησλ Λνγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο νη 

νπνίνη καο έρνπλ δειψζεη φηη ε απνζηνιή ησλ ινγαξηαζκψλ Ύδξεπζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ηαρπδξνκηθά. 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο πεξηιακβάλνληαη ε ζηαζεξή θαη θηλεηή ηειεθσλία ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο 

Τπεξεζίαο καο, ηνπ Σακείνπ , ηνπ Βηνινγηθνχ Κηιθίο θαη ηεο επηθπιαθήο. 

 
 

6.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: H δαπάλε γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα ηαρπδξνκηθά ηεο Τπεξεζίαο 
πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 37.200,00  Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24 % θαη ζα 
θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

 
 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ δαπάλε γηα ηειεπηθνηλσλίεο – ηαρπδξνκηθά, πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00 €. 
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 Γεζκεύεη πίζησζε  30.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.03  (ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ-
ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ)  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ)ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππεξεζηώλ  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 62.03  (ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ-
ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ)  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-175/29-5-2018. 
 

 

 

 

ΘΔΚΑ 12ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-176/29-5-2018. 

Έγκπιζη δαπάνηρ για  ηην εηήζια ζςνδπομή ένηςπος και ηλεκηπονικού ηύπος. 
Ξποϋπολογιζμόρ 4.090,00 € (πλέον ΦΞΑ). 

Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΩΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ εηήζηα ζπλδξνκή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ 

ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ: ΤΝΓΡΟΜΔ-ΔΗΦΟΡΔ 
 
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 

3. ΚΟΠΟ: Δηήζηα ζπλδξνκή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, ηεο ΔΓΔΤΑ θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη νη δεκφηεο ηνπ Κηιθίο γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
απαηηείηαη ε εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο σο ζπλδξνκήηξηα ζε έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν γηα ην έηνο 2018. 
Ζ ζπλδξνκή ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηρείξεζε δηφηη θηινμελεί δειηία 
ηχπνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ . 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο θαηαβάιιεη εηεζίσο ηε ζπλδξνκή ηεο ζηελ Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο 
Απνρέηεπζεο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζηήξημε πνπ παξέρεη ζε φιεο ηεο ΓΔΤΑ ηεο ρψξαο.  
Ζ ΓΔΤΑ θαηαβάιιεη εηεζίσο ηελ ππνρξεσηηθή εηζθνξά ηεο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο.   
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5.ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:.   

 

Αλαιπηηθά, ε δαπάλε αλά θαηεγνξία είλαη: 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ Αξηζκόο ΔΣΖΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΤΝΟΛΟ 

Σνπηθφο έληππνο ηχπνο 3 150,00  450,00€ 

Σνπηθφο ειεθηξνληθφο ηχπνο 4 100,00 400,00€ 

πλδξνκή Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο 1 240,00 240,00€ 

πλδξνκή ΔΓΔΤΑ 1 3.000,00    3.000,00€ 

                                                                                                  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.090,00€ 

 

6.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: H δαπάλε γηα ηηο ζπλδξνκέο ζε έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν, ΔΓΔΤΑ θαη 
Δπηκειεηήξην Κηιθίο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 4.335,40  Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α θαη 
ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 

 
Ζ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπηθνύ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

Δπηρείξεζε γηα ηνλ ιόγν όηη θηινμελεί δειηία ηύπνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε 
θαηαλαισηώλ. Δπίζεο ν ειεθηξνληθόο  ηύπνο ππνζθειίδεη ζηαδηαθά ζηελ ελεκέξσζε ηνλ 
έληππν. 

 
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα ζπλδξνκήο έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ 

ηύπνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2018. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε εγγξαθή σο ζπλδξνκεηή ηεο επηρείξεζεο ζηα παξαθάησ 
ηνπηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα: 

 

ΔΛΡΞΝΠ ΡΞΝΠ : 

Καρεηήο-Ζκεξήζηα , Δηδήζεηο-Ξξσηλή, Ξξώηε Πειίδα 

 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ηοπικόρ ΡΞΝΠ : 

1. Δλεκεξσηηθή ηζηνζειίδα gnomikilkis.gr - (http://gnomikilkis.blogspot.gr/), 

2. Δλεκεξσηηθή ηζηνζειίδα maxitis.gr – (http://maxitis.gr/(http://maxitis.gr/), 
3. Δλεκεξσηηθή ηζηνζειίδα proti-selida.gr (http://www.proti-selida.gr/) 
4. Δλεκεξσηηθή ηζηνζειίδα eidisis.gr (http://www.eidisis.gr/) 

 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 

http://gnomikilkis.blogspot.gr/
http://maxitis.gr/(http:/maxitis.gr/)
http://www.proti-selida.gr/
http://www.eidisis.gr/
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 Δγθξίλεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή έληππνπ ηνπηθνύ ηύπνπ ζην πνζό ησλ εθαηόλ πελήληα επξώ 

(150,00€) αλά εθδόηε. 
 

 Δγθξίλεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ειεθηξνληθνύ ηνπηθνύ ηύπνπ ζην πνζό ησλ εθαηό επξώ  
(100,00€) αλά εθδόηε. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή Δπηκειεηεξίνπ Θηιθίο ζην πνζό ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα 
επξώ  (240,00€). 

 

 Δγθξίλεη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ΔΓΔΑ ζην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ  (3.000,00€). 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππεξεζηώλ  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 64.05 (ΠΛΓΟΝΚΔΠ – ΔΗΠΦΝΟΔΠ) θαη ηνπ 
Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε 

ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-176/29-5-2018. 
 

 
 

 
ΘΔΜΑ 13ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-177/29-5-2018. 
 
Έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ». Πξνϋπνινγηζκόο 1.200,00 € (πιένλ ΦΠΑ). 

Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΗΣΟ 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 ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ», ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ  

3. ΚΟΠΟ:  χκβαζε ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ  Κεληξηθνχ Δθηππσηή Γηθηχνπ. 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:   Ζ  ΓΔΤΑ ζα αλαζέζεη ζε εμεηδηθεπκέλε Δηαηξεία  ηε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε  
(Δπηζεψξεζε, ξχζκηζε, πξνιεπηηθή θαη επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε, άξζε βιαβψλ) κε ζθνπφ ηελ θαιή  
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ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ εθηππσηή δηθηχνπ ηεο επηρείξεζεο SHARP ΜΥ-Μ35ΟU, πξαγκαηνπνηνχκελε 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα-Παξαζθεπήο). Με ηε δήισζε ηεο βιάβεο ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη ζηελ 
άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία καο, θαη ιχζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.  
  
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.488,00  

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

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Σθν Σεχνικι Ζκκεςθ που ςυντάχκθκε από τθν Δ.Τ. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 
326 & 328 ηνπ Λ. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη όηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, 

νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζώο επίζεο θαη όηη ε απεπζείαο 

αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηό.  
 

 Εγκρίνει και δεςμεφει πίςτωςθ ποςοφ 1.488,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΚΕΤΕ & ΤΝΣΗΡΗΕΙ 
ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2018. 
 

 Η χρθματοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ  κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τθν  πίςτωςθ 
του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΚΕΤΕ & ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) και του Κ.Α. 54.00.29 
(ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-177/29-5-2018. 

 

 
 
ΘΔΚΑ 14ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-178/29-5-2018 

Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΝΣΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ» 
Ξποϋπολογιζμόρ 1.116,84 € (πλέον ΦΞΑ). 

Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 

θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΑ 
ΝΣΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ», πξνϋπνινγηζκνύ 1.116,84 € (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ   

θνξηεγνχ ηχπνπ αλνηθηφ, κάξθαο ΣΟΤΟΣΑ 4Υ2 θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΖΤ 5930 .  Απαηηείηαη ε 

επηζθεπή ηνπ άκεζα δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο 

ζπληεξήζεηο ησλ  Αληιηνζηαζίσλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο . 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΚΖΤ 5949). 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΑΝΩ ΔΣ ΣΔΜ. 1 80,00 80,00 

2. ΒΑΛΒΗΓΔ ΣΔΜ. 1 90,00 90,00 

3 4 ΟΓΖΓΟΗ ΒΑΛΒΗΓΩΝ ΣΔΜ. 1 40,00 40,00 

4 3 ΚΑΠΔΛΟΣΑ ΣΔΜ. 1 65,00 65,00 

5 ΑΝΣΛΗΑ ΚΑΤΗΜΟΤ ΣΔΜ. 1 175,00 175,00 

6 ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ ΣΔΜ. 2 112,50 225,00 

7 ΔΣ ΥΡΟΝΗΜΟΤ ΣΔΜ. 1 150,00 150,00 

8 ΣΑΤΡΟ ΣΔΜ. 2 25,00 50,00 

9 ΔΣ ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΣΔΜ. 1 60,00 60,00 

10 ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΔΜ. 1 13,00 13,00 
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11 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ ΣΔΜ. 1 8,00 8,00 

12 ΔΜΒΟΛΑ ΣΔΜ. 4 40,00 160,00 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
1.116,00 

Φ.Π.Α 24% 267,84 

ΤΝΟΛΟ 1.383,84 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.383,84,  Δπξώ          
κε ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 
Κηιθίο. 
 
 
 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 

 
 

 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηνηθεηηθή πεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε: «ΚΑΓΘΑΦΝΞΝΙΝΠ 

ΒΑΠ.ΠΡΔΦΑΛΝΠ», κε Α.Φ.Κ. : 135538976, Έδξα: Ρέξκα 21εο Ηνπλίνπ, Θηιθίο, Γ.Ν..: 
Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 1.383,84€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α). 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 
κνλνκεινύο νξγάλνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 

 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 1.383,84€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 
ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-178/29-5-2018. 
 

 
ΘΔΚΑ 15ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-179/29-5-2018 
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Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με 
ηίηλο: «ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ». Ξποϋπολογιζμόρ 

1.000,00 € (πλέον ΦΞΑ). 

Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 
θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ 

ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ», πξνϋπνινγηζκνύ 1.000,00 € (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:   ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ. 
 

ΚΟΠΟ : Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνβαίλεη  ζηνλ Σερληθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ ησλ κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ 

ηεο εηεζίσο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ  νδεγψλ θαη ησλ επηβαηλφλησλ. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ο ππνρξεσηηθφο Σερληθφο έιεγρνο ηνπ ΚΣΔΟ θαζψο θαη ε έθδνζε ειέγρνπο Κάξηαο  
 
Καπζαεξίσλ  αθνξά φια ηα  νρήκαηα ηεο Τπεξεζίαο (Φνξηεγά θαη Ζκηθνξηεγά -Μεραλήκαηα  
 
Έξγνπ ) γηα έλα έηνο. Ο ηερληθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζπλελλφεζεο 
 
 ηεο Τπεξεζίαο κε εμνπζηνδνηεκέλν ΚΣΔΟ ηεο πεξηνρήο καο. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ  δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.240,00  Δπξώ          

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

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 
 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο πξνκήζεηαο. 
 
 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ δαπάλε γηα ηνλ πεξηνδηθό ηερληθό έιεγρν κεηαθνξηθώλ κέζσλ  ηεο Γ.Δ..Α. 
Θηιθίο. 
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 Γεζκεύεη πίζησζε 1.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 

ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππεξεζηώλ  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 

ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-179/29-5-2018. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 16ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-180/29-5-2018 
 
Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΝΣΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ» 
Ξποϋπολογιζμόρ 169,36 € (πλέον ΦΞΑ).  
 
Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 
θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΑ 
ΝΣΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ» πξνϋπνινγηζκόο 169,36€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο:   
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ  
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηχπνπ θνξηεγάθη θιεηζηφ  κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΗΕ 9061 κάξθαο FIAT DOBLO.  

Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ άκεζα δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο απφ ηνλ Τδξνλνκέα γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ ελδείμεσλ ησλ πδξνκέηξσλ θαη γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο Καηαγξαθήο Αηηεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ . 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΚΗΕ 9061-ΚΖΤ 5930). 
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Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΓΤΝΑΜΟ 12 V 65Α  ΣΔΜ. 1 169,36 169,36 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
169,36 

Φ.Π.Α 24% 40,64 

ΤΝΟΛΟ 210,00 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 210,00  Δπξώ          

κε ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Κηιθίο.   

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο πξνκήζεηαο. 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε «ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ Α.ΓΔΥΟΓΗΝΠ», κε 

Α.Φ.Κ.: 077217694, Έδξα: Δι. Βεληδέινπ 6 Θηιθίο,  Γ.Ν..: Θηιθίο, κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 210,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 2018. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, Ζιία Αβξακίδε λα πξνβεί ζε 
απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 

 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 210,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 
ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-180/29-5-2018. 



 

 

30 

 

ΘΔΚΑ 17ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-181/29-5-2018 
 
Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ» Ξποϋπολογιζμόρ 
466,12 € (πλέον ΦΞΑ). 
 
Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 
θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ 
ΚΔΠΥΛ» πξνϋπνινγηζκόο 466,12€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε 
πνπ έρεη σο εμήο:   
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ  
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

θνξηεγνχ γεξαλνχ  κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΗΕ 9061 κάξθαο MERCEDES θαη γηα ην θνξηεγάθη ηχπν 

αλνηθηφ, κάξθαο ΣΟΤΟΣΑ 4Υ2 θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΖΤ 5930 .  Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ άκεζα 

δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπληεξήζεηο ηνπ 

δηθηχνπ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο . 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΚΗΕ 9061-ΚΖΤ 5930). 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΜΠΑΣΑΡΗΑ 200Α (ΚΗΕ 9061) ΣΔΜ. 1 185,48 185,48 

2. ΜΠΑΣΑΡΗΑ 180Α (ΚΗΕ9061 ΣΔΜ. 1 145,16 145,16 

3 ΜΠΑΣΑΡΗΑ 75Α (ΚΖΤ5930) ΣΔΜ. 2 67,74 135,48 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
466,12 

Φ.Π.Α 24% 111,87 

ΤΝΟΛΟ 577,99 
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5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 577,99  Δπξώ          

κε ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Κηιθίο.   

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 
 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε «ΡΠΑΣΑΙΗΓΖΠ Δ. ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ», 
κε Α.Φ.Κ.: 041642086, Έδξα: Δι. Βεληδέινπ 28 Θηιθίο,  Γ.Ν..: Θηιθίο, κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 577,99€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 2018. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, Ζιία Αβξακίδε λα πξνβεί ζε 

απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 577,99€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 

ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-181/29-5-2018. 

 
 
ΘΔΜΑ 18ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-182/29-5-2018. 

Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο ΔΔΛ Ν. άληνο (Λεηηνπξγία). 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ηξνπνπνίεζε χκβαζεο ΔΔΛ Ν. άληνο (Λεηηνπξγία). 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Σο κζμα αναβάλλεται για επόμενο Δ.. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-182/29-5-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-183/29-5-2018  – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνύ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε 
ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ» 
Πξνϋπνινγηζκόο: 505,00 (πιένλ ΦΠΑ).  

Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ  ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ Πξντζηάκελν ηεο 
Δ.Δ.Λ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Έγθξηζε πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο   ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ» Πξνυπνινγηζκνχ 505,00 € (πιένλ ΦΠΑ). 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάζηεθε ζηα κέιε ηνπ Γ. ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο σο άλσ 
πξνκήζεηαο θαη έρεη σο εμήο: 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 23
ε
 Μαΐνπ 2018 θαη ώξα 13:00 ιήμεο επίδνζεο 

πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

1. Κπξηαδίδε Μηραήι, ΠΔ Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο κε αλαπιεξσηή ηνλ 
Γηνβαλνύδε Υξήζην ΠΔ Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

2. Παξαγηό Ησάλλε, Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην ΠΔ Σνπνγξάθν 
Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

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

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ» 

Προϋπολογιζμού 505,00 Δσρώ (πλέον ηοσ Φ.Π.Α.), 
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Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, θαηαγξάθζεθαλ ζην 
πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο ηαπηόρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκόηππν θαη 
ε πιεξόηεηά ηνπο) θαη κνλνγξαθήζεθαλ ηα έγγξαθα απηά.  
Παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο: 
 

1
ε
   ΚΑΚΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ. 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

 Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό κε αξ.πξση.:1558/22-05-2018 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Καθαλόπνπινπ Κσλ/λνπ όηη ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο είλαη ζύκθσλνο κε ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε ρξνληθή δηάξθεηα από ηελ εκέξα ηεο 
παξαγγειίαο κέρξη θαη ηελ παξάδνζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα εκέξεο, ζε πεξίπησζε 
θαηαζθεπαζηηθήο αηέιεηαο ή ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνύξγηα, ηα πξνζθεξόκελα 
είδε ζα είλαη θαηλνύξηα ακεηαρείξηζηα θαη όρη αλαθαηαζθεπαζκέλα θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε  CE 

 Πξνζπέθηνπο – εγρεηξίδηα ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 Κιεηζηόο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
email: k2vip.security@gmail.com 
 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπόηε ε επηρείξεζε κε ηελ 
επσλπκία «ΚΑΚΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ.» γίλεηαη δεθηή ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
Έπεηηα ε Δ.Γ. πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη δηαπίζησζε όηη πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κνλνγξάθηεθε  από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη 
αλαθνηλώζεθαλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαρσξήζεθε ζε πίλαθα κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν 
θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

1) ΚΑΚΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ. 

Α/Α Δίδνο Σεκάρηα 
Σηκή/ηεκ. 

 (ρσξίο ΦΠΑ) 

Κόζηνο 
(ρσξίο 
ΦΠΑ) 

 

ΦΠΑ 
24% 

Κόζηνο € (κε  ΦΠΑ) 

1 

Καηαγξαθηθό  2 M pixel  4 θαλαιηώλ, 
κε ππνζηήξημε αλάιπζεο 
1920x1080. Σαπηόρξνλε 
αλαπαξαγσγή κέρξη 4 θαλαιηώλ 
video. Ζ ζπζθεπαζία ζα 
πεξηιακβάλεη mouse θαη CD κε ην 
ινγηζκηθό. 

1 138,00 138,00 33,12 171,12 

2 

θιεξόο δίζθνο θαηάιιεινο γηα 
θαηαγξαθηθό ζύζηεκα 24σξεο 
ιεηηνπξγίαο ρακειήο θαηαλάισζεο 
θαη αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 
ρσξεηηθόηεηαο 1 ΣΒ. Ο δίζθνο ζα 
είλαη θαηάιιεινο γηα αδηάθνπε 
ιεηηνπξγία 24σξε επί 7 εκέξεο ηελ 
εβδνκάδα. 

1 63,00 63,00 15,12 78,12 

3 

Σξνθνδνηηθό 12v, 5 amper γηα 
θάκεξεο αζθαιείαο δπλαηόηεηα 
ζύλδεζεο έσο θαη 4 θάκεξεο,  ε 
έμνδνο ηνπ ηξνθνδνηηθνύ πξέπεη λα 
είλαη απηόκαηε ώζηε λα κπνξεί λα 
επαλέιζεη κεηά από βξαρπθύθισκα. 

1 35,00 35,00 8,40 43,40 

4 
ηαζεξνπνηεηή ηάζεο UPS 
επαγγεικαηηθήο ρξήζεο κε απηόκαηε 
έλαξμε κεηά από επαλαθνξά ηεο 

1 175,00 175,00 42,00 217,00 
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ηάζεο ηνπ δηθηύνπ. Θα έρεη  
πξνζηαζία ππεξθόξηηζεο.  

5 

Δξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο 
κε ηηο θάκεξεο θαη ηελ νζόλε κέρξη 
ηεο πιήξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  
θαηαγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο. 

1 75,00 75,00 18,00 93,00 

ΤΝΟΛΟ  5 486,00 486,00 116,64 602,64 € 

Οη δηαγσληδόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηπρόλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ εληόο 
πέληε εκεξώλ.   

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2018. 

 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή  
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ 
πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε: «ΚΑΚΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ» 
κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 486,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  
 

 Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ιδιαιτζρωσ των άρκρων, 328 και 330 

 Σθν ψιφιςθ  πίςτωςθσ  με τθν υπό αρικμό (10-155/15-5-2018) απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

 Σισ διατάξεισ του Ν.1069/80 και ειδικότερα τα άρκρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτοφ 

 Σο ςχετικό πρακτικό και τα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου 

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Σθν Επικφρωςθ του πρακτικοφ Ε.Δ., αξιολόγθςθσ προςφορϊν τθσ προμικειασ με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙ». 

 

 Σθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟΤ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙ», προχπολογιςμοφ 505,00  € χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 14.09 
(ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ) ςτθν επιχείρθςθ : «ΚΑΚΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ Ε.Ε», με ΑΦΜ:800646974, 
Διεφκυνςθ: Αγ. Γεωργίου 4, ΔΟΤ: Κιλκίσ,  με ςυνολικι οικονομικι προςφορά 486,00€ (πλζον ΦΠΑ). 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, Ζιία Αβξακίδε, λα πξνβεί ζε 

απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ τθσ ωσ άνω προμικειασ ζηελ επηρείξεζε: 

«ΚΑΚΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ & ΙΑ Ε.Ε». 
 

 Η χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ  κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τθν  
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 486,00€ ςτον Κ.Α. 14.09 (ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ) και 116,64€ ςτον Κ.Α. 
54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 

 

  Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-183/29-5-2018  – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 

 
 

 

ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-184/22-5-2018  – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

Έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«Leasing νρεκάησλ ΓΔΤΑ Κηιθίο» Πξνϋπνινγηζκόο 49.680,00 (πιένλ ΦΠΑ). 

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

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιία Αβξακίδε, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε κειέηεο, ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Leasing νρεκάησλ ΓΔΤΑ Κηιθίο» πξνυπνινγηζκνχ 49.680,00€, ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
 

ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (3) ΟΥΖΜΑΣΩΝ  ΜΔΩ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΟΝΟΜΗΘΩΖ (LEASING),  ΜΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑ 
ΔΞΑΓΟΡΑ, ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ»  
 

ΚΟΠΟ & ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

θνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε αλάιεςε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  ηξηψλ (3) λέσλ 
νρεκάησλ (diesel 1,3 cc/  95 hp/5d hatch ), κέζσ ιεηηνπξγηθήο ρξνλνκίζζσζεο (operating leasing), γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε δηθαίσκα εμαγνξάο ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. 
Ζ πξνκήζεηα θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 
ηεο δηεχζπλζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ΓΔΤΑΚ γηα ηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ δηεπξπκέλνπ 
Γήκνπ Κηιθίο. 
Ζ ρξήζε ησλ νρεκάησλ ζα θαιχςεη αλάγθεο κεηαθνξάο πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ησλ ηκεκάησλ θαηαλαισηψλ 
χδξεπζεο – απνρέηεπζεο θαη Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, κέηξεζεο, αληηθαηάζηαζεο θαη δηαθνπήο πδξνκέηξσλ, 
ειέγρνπο κεηά απφ αηηήζεηο δεκνηψλ, επηβιέςεηο θαη ζπληεξήζεηο απνθαηαζηάζεσλ βιαβψλ, επεθηάζεηο 
δηθηχσλ θαη άιιεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο.  
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε ηξηαληα έμη (36)  κήλεο ή ηξία (3) έηε. 
Ο ελδεηθηηθφο πξνππνινγηζκφο καθξνρξφληαο κίζζσζεο κε δηθαίσκα εμαγνξάο ππνινγίδεηαη ζε 49.680,00 
€ πξν ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 
 
 
 
 

α β γ δ ε ζη δ 

έηνο 
Μήλεο 

Μίζζσζε
ο 

αξηζκφο 
νρεκάησλ 

Μεληαίν κίζζσκα 
αλά φρεκα ζε € 

ρσξίο θπα 

Σίκεκα 
εμαγνξάο αλά 
φρεκα ζε € 
ρσξίο θπα 

πλνιν ζε € 
ρξνλνκίζζσζε
ο ρσξίο θπα 

(β*γ*δ) 

χλνιν ζε € 
εμαγνξάο 

ρσξίο θπα 
(γ*ε)  

2018 6 3 404,00 - 7.272,00 - 
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2019 12 - 14.544,00 

2020 12 - 14.544,00 

2021 6 2.016,00 7.272,00 6.048,00 

Μεξηθφ  ζχλνιν ρσξίο ΦΠΑ 43.632,00 6.048,00 

Γεληθφ ζχλνιν ρσξίο ΦΠΑ 49.680,00 

ΦΠΑ 24% 11.923,20 

χλνιν κε ΦΠΑ 61.603,20€ 

 
Ζ αλάιεςε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο  γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 3 νρεκάησλ ζα αλέιζεη ζπλνιηθά γηα φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο (3 έηε ) ζε 49.680,00€ πιένλ ΦΠΑ εθ ησλ νπνίσλ γηα ην έηνο 2018 πνπ δηαλχνπκε, 
ζα είλαη 7.272,00€ πιένλ ΦΠΑ.  
ε θάζε έλα απφ ηα έηε 2019 θαη 2020 ην εηήζην θφζηνο ζα αλέξρεηαη ζε  14.544,00€  πιένλ ΦΠΑ θαη ζην 
έηνο 2021 ην θφζηνο ζα αλέιζεη ζε 7.272,00€ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ κίζζσζε θαη 6.048,00€ γηα ην θφζηνο 
εμαγνξάο. 
Ζ πίζησζε γηα ην έηνο 2018 είλαη εγθεθξηκέλε ζηνλ πξνππνινγηζκφ ρξήζεο 2018. 
Οη πηζηψζεηο ησλ επφκελσλ εηψλ  ζα ςεθίδνληαη ζηνλ πξνππνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. 
Ζ καθξνρξφληα κίζζσζε κε δηθαίσκα εμαγνξάο πξνηείλεηαη λα εθηειεζηεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή εθφζνλ ν πξνζθεξφκελνο 
εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV): 70340000-6(Τπεξεζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο) θαη 

(CPV): 34100000-8 –(Απηνθίλεηα νρήκαηα). 

 
Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε 
πξνκήζεηα. 
 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Σο κζμα αναβάλλεται. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-184/22-5-2018  – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 

 
ΘΔΚΑ 3ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-185/22-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ ΔΟΓΝ» Ξποϋπολογιζμόρ 
679,87€ (πλέον ΦΞΑ).  
 
Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 
θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 679,87€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο:   
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

απνθξαθηηθνχ     κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 80671.  Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ άκεζα δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη 

θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπληεξήζεηο θαη απνθξάμεηο ηνπ δηθηχνπ 

Απνρέηεπζεο . 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΜΔ 80671). 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΑ ΣΔΜ. 1 193,48 174,13 

2. ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ ΣΔΜ. 1 23,21 20,89 

3. ΜΒ 228,5 5L ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΣΔΜ. 8 37,99 303,96 

4. ΡΟΓΔΛΑ ΣΔΜ. 1 0,89 0,89 

5. ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΜ. 1 180,00 180,00 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
679,87 

Φ.Π.Α 24%  163,17 

ΤΝΟΛΟ 843,04 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 843,04  Δπξώ          

κε ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Κηιθίο. 
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Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο πξνκήζεηαο. 

 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε «Γ.ΘΔΠΗΓΖΠ Α.Δ.», κε Α.Φ.Κ.: 
082720718, Έδξα: Γηζπειν Θαζηνξηάο Θηιθίο,  Γ.Ν..: Θαζηνξηάο, Ρ.Θ. 59100, κε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 843,04€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 
2018. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, Ζιία Αβξακίδε λα πξνβεί ζε 

απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 843,04€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 

ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ), ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ), ηνπ Θ.Α. 
62.07.01.01 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ 

ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 
2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ), ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ), ηνπ Θ.Α. 62.07.01.01 

(ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ 
Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-185/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 
ΘΔΚΑ 4ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-185.1/22-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
  
Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ ΔΟΓΝ» Ξποϋπολογιζμόρ 
235,20€ (πλέον ΦΞΑ).  
 
Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 
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θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 235,20€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο:   
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

κεραλήκαηνο έξγνπ JCB 4CX   κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 60998.  Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ άκεζα δηφηη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπληεξήζεηο ηνπ δηθηχνπ 

Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο . 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΜΔ 60998). 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΣΕΑΜΗ ΔΠΑΝΩ ΓΔΞΗ ΣΔΜ. 1 90,00 90,00 

2. ΚΟΛΛΑ ΣΕΑΜΗΟΤ ΣΔΜ. 1 12,00 12,00 

3. ΑΣΑΡΗ ΣΔΜ. 1 12,00 12,00 

4. ΑΚΡΟΝΤΥΟ ΓΔΞΗ ΣΔΜ. 1 20,00 20,00 

5. ΑΚΡΟΝΤΥΗ ΑΡΗΣΔΡΟ ΣΔΜ. 1 20,00 20,00 

6. ΓΟΝΣΗ ΣΔΜ. 1 10,00 10,00 

7. ΒΗΓΑ ΠΑΞΗΜΑΓΗ ΣΔΜ. 8 1,90 15,20 

8. ΣΗΜΟΤΥΔ ΔΣ 70Υ40 ΣΔΜ. 2 12,00 24,00 

9. ΣΗΜΟΤΥΔ ΔΣ 90Υ50 ΣΔΜ. 2 16,00 32,00 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
235,20 

Φ.Π.Α 24%  56,45 

ΤΝΟΛΟ 291,65 
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5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 291,65  Δπξώ          

κε ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Κηιθίο.   

 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο πξνκήζεηαο. 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε «ΒΑΠ.ΘΡΔΛΗΓΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.», κε 
Α.Φ.Κ.: 082720718, Έδξα: 8νρικ Θεζζαινλίθεο - Αζελώλ,  Γ.Ν..: Ησλία Θεζζαινλίθεο, 

Ρ.Θ. 57400, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 291,65€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.), 
γηα ην έηνο 2018. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, Ζιία Αβξακίδε λα πξνβεί ζε 
απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 

 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 291,65€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 
ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-185.1/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

 

ΘΔΚΑ 5ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-186/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Πύμβαζη ςποζηήπιξηρ ππογπάμμαηορ «ΡΟΗΡΩΛ» Ξποϋπολογιζμόρ 3.658,00€ 

(ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΞΑ). 

Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
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Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Πύκβαζε ππνζηήξημεο 
πξνγξάκκαηνο «ΡΟΗΡΥΛ», πξνϋπνινγηζκνύ 3.658,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ),  

ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΤΜΒΑΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ "ΣΡΗΣΩΝ". 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:  

 

3. ΚΟΠΟ:  χκβαζε ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο "ΣΡΗΣΩΝ" δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ (01-06-

2018 έσο 31-05-2019). 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:   Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζχκβαζε ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΡΗΣΩΝ ελφο 

(1) έηνπο  γηα ηα πξνγξάκκαηα: 

-ΣΡΗΣΩΝ 3 standard /Ύδξεπζε γηα (7+2) ρξήζηεο 

-ΣΡΗΣΩΝ /Λνγηζηήξην (γηα 6 ρξήζηεο) 

-ΣΡITΩN/mobile   ( γηα 1 ρξήζηε  

-ΣΡΗΣΩΝ/Μηζζνδνζία (1 ρξήζηεο) 

-ΣΡΗΣΩΝ/Πξσηφθνιιν  (γηα 2 ρξήζηεο) 

-Oracle Server Standard Edition One ASFU 

 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο θαη παξνρέο φπσο: 

-Παξνρή λέσλ βειηησκέλσλ εθδφζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ, 

-Γηφξζσζε ηπρφλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ιαζψλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ, 

-Σειεθσληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ θαηά εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή έσο 

09:00-17:00) γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ, 

-Σερληθή ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ ηνπ INTERNET, 

-Σερληθή ππνζηήξημε ORACLE RDBMS, 

-Παξνρή λέσλ βειηησκέλσλ εθδφζεσλ ORACLE RDBMS, 

-Σειεππνζηήξημε :Σερληθή ππνζηήξημε κέζσ απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο (ISDN ,modem,internet θ.ι.π.). 

 

 
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:    H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
 
 3.658,00  Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

 



 

 

42 

 

 
Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
Έρνληαο ππόςε:  

 

- ηελ ζύκβαζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη όηη ην ζπκβόιαην ζπληήξεζεο ζα 

είλαη 15% ηνπ θόζηνπο ηεο ππεξεζίαο, 
 

- ην ινγηζκηθό είλαη απνηέιεζκα ηερλνγλσζίαο ηεο εηαηξίαο «SOFTWORKS», ε νπνία ην 
αλέπηπμε θαη κόλν απηήλ κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη αλαβάζκηζεο, 

 

- -Ρελ κε αξ. πξση.: 1227/27-4-2018 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «SOFTWORKS», 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ αλάζεζε ηεο σο άλσ ππεξεζίαο ζηε εηαηξία: «SOFTWORKS Α.Δ.», κε Α.Φ.Κ. : 

999717306, Έδξα: Γ.ΦΟΑΛΡΕΖ 1 & ΚΗΣΑΖΙ ΤΔΙΙΝ  Γ.Ν.. : ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 2.950,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.), όπσο θαζνξίζηεθε από ηνλ 

δηαγσληζκό (αλνηγκέλε ηηκή δεθαεηίαο- release 15% ηεο ηηκήο αγνξάο) . 
 

 Γεζκεύεη πίζησζε  3.658,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.04 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & 

ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ)  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 62.07.01.04 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 
ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ)  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ  

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-186/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

 
 

 
ΘΔΚΑ 6ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-187/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 



 

 

43 

 

Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΣΝΟΡΝΘΝΞΡΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ» 
Ξποϋπολογιζμόρ 148,26€ (πλέον ΦΞΑ). 
 
Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΘΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 
θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΡΑ 
ΣΝΟΡΝΘΝΞΡΗΘΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ» πξνϋπνινγηζκνύ 148,26€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο:   
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ ηεο. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη  αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή δχν (2) 

ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη  απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα 

ηελ θνπή ρφξηνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. Σνπο ζεξηλνχο 

κήλεο ε αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ησλ ρνξηνθνπηηθψλ απμάλεηαη ,γηα λα  δηεπθνιχλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

ζπλεξγείσλ εηδηθά ζηνπο ρψξνπο  ησλ Αληιηνζηαζίσλ  θαη ηνπ ΔΔΛ Κηιθίο. 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΠΗΣΟΝΗ ΣΔΜ. 1 56,45 56,45 

2. ΚΟΡΓΟΝΗ ΣΔΜ. 1 24,00 24,00 

3 ΚΟΡΓΟΝΗΔΡΑ ΣΔΜ. 1 42,00 42,00 

4. ΚΔΦΑΛΖ ΣΔΜ. 1 20,16 20,16 

5. ΜΠΟΤΕΗ ΣΔΜ. 1 5,65 5,65 

 ΑΘΡΟΗΜΑ 
148,26 
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Φ.Π.Α 24%   35,58 

ΤΝΟΛΟ 183,84 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 183,84  Δπξώ          
κε ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 
Κηιθίο. 

 
Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο πξνκήζεηαο. 

 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε «ΙΝΞΔΗΓΖΠ Ι.ΙΔΥΛΗΓΑΠ», κε 

Α.Φ.Κ.: 020526363, Έδξα: Ρζηξνγηάλλε 23, Θηιθίο,  Γ.Ν..: Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 183,84€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 

2018. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, Ζιία Αβξακίδε λα πξνβεί ζε 
απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 

 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 183,84€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 
ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-187/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 
ΘΔΚΑ 7ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-187.1/22-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ ΔΟΓΝ» Ξποϋπολογιζμόρ 
52,00€ (πλέον ΦΞΑ). 
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Ζ  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ Γεκνπξάηεζεο 
θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 52,00€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο:   
 
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ  
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ  γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

κεραλήκαηνο έξγνπ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 40592.  Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ άκεζα δηφηη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπληεξήζεηο ηνπ δηθηχνπ 

Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο . 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΜΔ 40592). 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΝΗΠΔΛ ΦΗΑΛΖ ΠΔΡΗΣΡ.. ΣΔΜ. 1 50,00 50,00 

2. ΡΟΓΔΛΛΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΣΔΜ. 2 1,00 2,00 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
52,00 

Φ.Π.Α 24% 12,48 

ΤΝΟΛΟ 64,48 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 64,48  Δπξώ          

κε ην Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Κηιθίο.   

 
Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο πξνκήζεηαο. 
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Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε «ΒΑΠ.ΘΡΔΛΗΓΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.», κε 
Α.Φ.Κ.: 082720718, Έδξα: 8νρικ Θεζζαινλίθεο - Αζελώλ,  Γ.Ν..: Ησλία Θεζζαινλίθεο, 
Ρ.Θ. 57400, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 64,48€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.), 

γηα ην έηνο 2018. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, Ζιία Αβξακίδε λα πξνβεί ζε 

απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο νξγάλνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 

 Γεζκεύεη ηελ δαπάλε πνζνύ ησλ 64,48€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 

ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-187.1/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

 
ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-188/29-5-2018  – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Οξηζκόο ππεπζύλνπ ινγαξηαζκνύ γηα ην έξγν «ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΤΓΑΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΔΩ 
ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό δεκνζίσλ 
επελδύζεσλ (ΠΓΔ) ηεο ζπιινγηθήο απόθαζεο έξγσλ (ΑΔ) 275/1/2018. (αθνξά θαη ηα δύν 
ππνέξγα.  
 
Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κπξηαδίδε Μηραήι Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ νξηζκφ ππεπζχλνπ ινγαξηαζκνχ γηα ην έξγν «ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 
ΤΓΑΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΔΩ ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ (ΠΓΔ) ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο έξγσλ (ΑΔ) 275/1/2018., 
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 

Γηνηθεηηθή & Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
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Κηιθίο,  29 Μαΐνπ 2018 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ :  1633 

Δηζήγεζε γηα ην όγδνν εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο  ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο ηεο Πέκπηεο 29 Μαΐνπ 2018 γηα ηνλ νξηζκό ππεπζύλνπ ινγαξηαζκνύ γηα ην 

έξγν «ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΤΓΑΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΔΩ ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ πξνϋπνινγηζκό δεκνζίσλ επελδύζεσλ (ΠΓΔ) ηεο 

ζπιινγηθήο απόθαζεο έξγσλ (ΑΔ) 275/1/2018.  

 

Κπξία Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

ζαο παξαζέησ ην έγγξαθν ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/30107/254/29-05-2018 ηνπ ηκήκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ  Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο κε ζέκα 
"Οξηζκφο ππεπζχλνπ ινγαξηαζκνχ γηα ην έξγν «ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΤΓΑΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΔΩ 
ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ», γηα λα ιάβεηε γλψζε θαη λα πξνρσξήζεηε ζηνλ νξηζκφ ηνπ 
ππεπζχλνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο.  

 

 

                                                 

                                                              Με εθηίκεζε 

 

 

 

Ο Πξντζηάκελνο 

Γηνηθεηηθήο &  Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 

Οηθνλνκνιφγνο Π.Δ. 
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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) 
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απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Οξίδεη ππεχζπλν ινγαξηαζκνχ γηα ην έξγν «ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΤΓΑΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΔΩ 
ΜΔΗΩΖ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ» ηνλ Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-188/29-5-2018  – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 
 

ΘΔΚΑ 9ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 11-189/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με 
ηίηλο: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ  ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ» 
Ξποϋπολογιζμόρ 600,00€ (πλέον ΦΞΑ). 

Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Ησάλλε Ξαξαγηό, Ξνιηηηθό Κεραληθό ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ Έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρώλ 

Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ  ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ» πξνϋπνινγηζκνύ 600,00€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε 
ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΤΠΖΡΔΗΔ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ 
 
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: 

 

3.ΚΟΠΟ: χκβαζε αλαλέσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ είρε ε 

ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη είλαη αλελεξγφ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ζε δηθηπαθφ.  

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:   
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1.    Πξφγξακκα   «ErgoWIN-32»    γηα ζύληαμε πξνϋπνινγηζκώλ κειεηώλ, θνζηνιόγεζεο θαη 

ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη γηα ζύληαμε Νέσλ Σηκώλ ζε ΠΚΝΣΜ,   ΠΛΖΡΔ, κε πιήξεηο αλαιχζεηο 

εξγαζηψλ γηα ΟΛΔ ηηο Καηεγνξίεο έξγσλ (Τδξαπιηθά, νδνπνηίαο, νηθνδνκηθά, ειεθηξνκερ/θα θιπ) κε ηα 

(ΠΑΝΣΑ ΑΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΩΜΔΝΑ) λέα Σηκνιόγηα ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ, ΟΓΟΠΟΗΗΑ , ΛΗΜΔΝΗΚΩΝ, 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ, ΠΡΑΗΝΟΤ θ.ι.π   ζπκθσλά κε ηηο αιιαγέο ηηο λνκνζεζίαο, ησλ   λέσλ άξζξσλ εξγαζηψλ (Καη 

ζρεηηθώλ άξζξσλ Πξνδηαγξαθώλ ΔΣΔΠ) κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ δεκνζίσλ  έξγσλ φπσο πξνζδηνξίδεηαη  ζηηο πεξηπηψζεηο (ζη), (ζ) θαη (η) ηεο παξ. 7 ηνπ   

άξζξνπ 53. θαη κε φιεο ηηο ηηκαξηζκηθέο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί (Γ’2012) θαη πληειεζηέο Αλαζεσξήζεσο θαη ηνπ 

πίλαθα κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ ΓΓΣΚ ελεκεξσκέλα κε ηνλ (ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ) ΦΔΚ 

1746Β/19-5-2017 θιπ 

2.    Πξφγξακκα   Παξαθνινχζεζεο   δεκνζίσλ   έξγσλ   «ErgoLand».   Πηζηνπνηήζεηο-ινγαξηαζκνί, 

Αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο, πκπιεξ.. πκβάζεηο, Τπνινγηζκφ αλαζεσξήζεσλ, Υξνλνδηαγξάκκαηα 

GΑNTT-PΔRT.  Με φινπο ηνπο ζπληειεζηέο αλαζεψξεζεο 

3.    Πξφγξακκα   αλαιπηηθψλ   θαη   ζπλνπηηθψλ-ζπγθεληξσηηθψλ  επηκεηξήζεσλ   «ErgoMetr»    κε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ζρεκάησλ –ζθαξηθεκάησλ θαη ηππνινγίσλ, κε άκεζε επηθνηλσλία κε ηα 

πξνγξάκκαηα ErgoLand & ErgoWin (ΠΠΑΔ, Πξσηόθνιια   Πξνζσξηλήο- Οξηζηηθήο Παξαιαβήο 

θιπ) 

4.    Πξφγξακκα  «ErgoNorm» Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθφηεξεο (Οκαιήο) πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε   

αλαδφρνπ   ζε   έλα   δεκφζην   έξγν.       Γηα   πξνεηνηκαζία   πξνζθνξάο.   Δθηχπσζε πξνυπνινγηζκνχ 
πξνζθνξάο κε έιεγρν νκαιφηεηαο θαη κε ΟΛΟΓΡΑΦΖ αλαγξαθή ησλ πνζνζηψλ πξνζθνξάο, ζχκθσλα θαη κε 
ηα ππνδείγκαηα ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

 
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Hδαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 600,00 
 
Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο  
 
Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   
 
ρεηηθφ CPV: 72400000-4 (Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ) 

 
 

 
Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 

 
 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 Δγθξίλεη ηελ ζύκβαζε αλαλέσζεο ηνπ ζπλνιηθνύ παθέηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

πνπ είρε ε ΓΔΑ Θηιθίο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζε δηθηπαθό. 
 

 Ρελ  απεπζείαο αλάζεζε ηεο σο άλσ ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ξ. 

ΘΟΑΛΑΘΝΠ», κε Α.Φ.Κ.: 016086762, Έδξα: Αηηαιείαο 9, N . Πκύξλε, Γ.Ν..: N. Πκύξλε, 
Ρ.Θ. 17123,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 600,00€ (πιένλ Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 

2018. 
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 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 744,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 16.17 (ΔΜΝΓΑ 
ΑΛΑΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Ζ/ & ΙΝΗΞΑ)) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 16.17 (ΔΜΝΓΑ ΑΛΑΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖΠ 
(ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ Ζ/ & ΙΝΗΞΑ)) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 11-189/29-5-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 10ν - ΑΠΟΦΑΖ 11-190/29-5-2018  – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
 

4ε  Αλακόξθσζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018.  

 

 Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ  ζέκα ΔΚΣΟ εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  
  
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ.  
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ αλαγθαηφηεηα  Σξνπνπνίεζεο 
Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλακφξθσζε Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018  θαζφηη έρνπλ 
πξνθχςεη αιιαγέο ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Βάζεη  ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά Γ.Δ. κε ηνλ 
ίδην ηίηιν θαη θσδηθφ CPV. 

 Απηφο ν επηκεξηζκφο, επηηξέπεη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο, γηα θάιπςε ησλ 
απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ  θπξίσο ησλ απνκαθξπζκέλσλ θνηλνηήησλ. 

 

Α) ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΟΤ 2018 ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ Ω 
ΔΞΖ: 

 

 Καταργείται ο Κωδικόσ 11.02.02.19 με Περιγραφι " ΕΠΕΚΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ" ο οποίοσ είχε εγγεγραμμζνο ποςό 60.000,00 € (εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ) και 
μζχρι ςιμερα δεν ζχει δεςμευκεί κανζνα ποςό, πλζον ζχει  ΜΗΔΕΝΙΚΟ  υπόλοιπο. Σο ποςό κα κατατμθκεί 
ανά δθμοτικι ενότθτα, επειδι δεν υπάρχει χρόνοσ για ολοκλιρωςθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
 

 Δθμιουργείται  ο  Κωδικόσ 11.02.02.28 με περιγραφι "ΕΠΕΚΣΑΕΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΣΙ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΩΝ" και εγγράφεται ςε 
αυτόν ποςό 20.000,00€. 
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 Δθμιουργείται  ο  Κωδικόσ 11.02.02.29 με περιγραφι "ΕΠΕΚΣΑΕΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΣΙ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΙΚΟΤ "  και εγγράφεται 
ςε αυτόν ποςό  20.000,00€. 
 

 Δθμιουργείται  ο  Κωδικόσ 11.02.02.30 με περιγραφι "ΕΠΕΚΣΑΕΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΣΙ Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ, ΔΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ" και 
εγγράφεται ςε αυτόν ποςό 20.000,00€. 
 

 Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθόο 11.02.02.31 κε πεξηγξαθή "ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΝ ΛΔΟΝ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ" θαη 

εγγξάθεηαη ζε απηόλ πνζό 100.000,00 €, 

 

 Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθόο 11.02.02.32 κε πεξηγξαθή "ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ" θαη 

εγγξάθεηαη ζε απηόλ πνζό 20.000,00 €, 

 

 Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθόο 11.02.02.33 κε πεξηγξαθή  " ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ Γ.Δ. ΚΝΟΗΥΛ " θαη 

εγγξάθεηαη ζε απηόλ πνζό 20.000,00 €, 

 

 

 

Β) ΡΟΝΞΝΞΝΗΔΗ ΡΝΛ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΜΝΓΩΛ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ ΩΠ ΔΜΖΠ: 

 

 Καταργείται ο Κωδικόσ 25.05.04 με Περιγραφι "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ" με το ποςό των 
30.846,38€, που είναι το ςθμερινό του υπόλοιπο και πλζον ζχει  ΜΗΔΕΝΙΚΟ  υπόλοιπο, για να 
δθμιουργθκοφν δφο νζοι κωδικοί με ξεχωριςτό cpv (αυτοί που ακολουκοφν με τουσ δθμιουργοφμενουσ 
κωδικοφσ 25.05.09 και 25.05.10).  
 

  Καταργείται ο Κωδικόσ 61.93.20 με Περιγραφι "ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ." ο οποίοσ είχε 
εγγεγραμμζνο ποςό 220.000,00 €, επειδι θ ςυντιρθςθ και λειτουργία ΕΕΛ καλφπτεται από το προςωπικό 
οριςμζνου χρόνου που προςελιφκθ μζςω ΟΑΕΔ και του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
αορίςτου χρόνου που προςελιφκθςαν από 13/2/2018, με βάςθ το νόμο 4483/2017. 
 

 Αυξάνεται ο  Κωδικόσ 14.08 με Περιγραφι "ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"  με επιπλζον ποςό 10.393,00 
€ και το υπόλοιπό του διαμορφϊνεται ςτο ποςό των 15.393,00 €, 
 

 Αυξάνεται ο Κωδικόσ 62.07.01.06 με τθν Περιγραφι " ΕΠΙΚΕΤΕ ΑΝΣΛΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ & 
ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ"  με επιπλζον ποςό 19.607,00 € που αφορά υπόλοιπο ανεκτζλεςτθσ ςφμβαςθσ ζτουσ 
2017  και το υπόλοιπό του διαμορφϊνεται ςτο ποςό των 64.607,00 €, 
 

 Δθμιουργείται ο  Κωδικόσ 25.05.09 με τθν Περιγραφι "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΕΩΝ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ"   (cpv 
44160), ςτον οποίο εγγράφεται Ποςό Προχπολογιςμοφ 19.846,38 €, 
 

 Δθμιουργείται ο  Κωδικόσ 25.05.10 με τθν Περιγραφι "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ " (cpv 38411000-9) τα 
οποία περιλαμβάνονται ςτα όργανα μζτρθςθσ) ςτον οποίο εγγράφεται ποςό Προχπολογιςμοφ 11.000.00 €,  

 Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 61.93.21 κε πεξηγξαθή  "ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, 
ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ 
πνζφ 50.000,00 €, 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑΡΓΗΕΩΝ – ΜΕΙΩΕΩΝ  310.846,38€ 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ  - ΕΝΙΧΤΗ ΚΩΔΙΚΩΝ  310.846,38€ 

 

 

 

υνοπτικά μετά τθν ανωτζρω προτεινόμενθ τροποποίθςθ το Σεχνικό Πρόγραμμα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για το 

ζτοσ 2018 και για τουσ κατωτζρω Κωδικοφσ κα διαμορφωκεί ωσ εξισ : 

 

ΚΩΓΗΚΟ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ € 

11.02.02.19 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ 

0,00 

11.02.02.28 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΗ ΚΡΟΤΩΝ 

20.000,00 

11.02.02.29 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ ΚΑΗ ΓΑΛΗΚΟΤ 

20.000,00 

11.02.02.30 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ, 
ΓΟΪΡΑΝΖ ΚΑΗ ΜΟΤΡΗΩΝ 

20.000,00 

11.02.02.31 ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ ΝΔΡΟΤ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 100.000,00 

11.02.02.32 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ. ΚΡΟΤΩΝ 20.000,00 

11.02.02.32 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ.ΜΟΤΡΗΩΝ 20.000,00 

 

 

 

Επίςθσ μετά τθν ανωτζρω προτεινόμενθ αναμόρφωςθ ο Προχπολογιςμόσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για το ζτοσ 

2018 και για τουσ κατωτζρω Κωδικοφσ κα διαμορφωκεί ωσ εξισ : 

 

ΚΩΓΗΚΟ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ € 

11.02.02.19 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ 

0,00 

11.02.02.28 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΗ ΚΡΟΤΩΝ 

20.000,00 

11.02.02.29 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ ΚΑΗ ΓΑΛΗΚΟΤ 

20.000,00 

11.02.02.30 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ, 
ΓΟΪΡΑΝΖ ΚΑΗ ΜΟΤΡΗΩΝ 

20.000,00 

11.02.02.31 ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ ΝΔΡΟΤ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 100.000,00 

11.02.02.32 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ. ΚΡΟΤΩΝ 20.000,00 

11.02.02.33 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΩΝ 20.000,00 

14.08 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 15.393,00 

25.05.04 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 
0,00 

25.05.09 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΩΛΖΝΩΔΩΝ - ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ (CPV 44160) 19.846.38  

25.05.10 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ (CPV 38411000-9) 11.000,00 

61.93.20 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ.Δ.Λ. 
0,00 

61.93.21 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ 

50.000,00 

62.07.01.06 ΔΠΗΚΔΤΔ ΑΝΣΛΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ 64.607,00 
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Με ηελ αλακφξθσζε απηή δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή ζην απνζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 5 παξ. 2 εδαθ. ε) ηνπ Ν.1069/80, 
2. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 
3. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 
4. Σελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 
5. Σηο Έθηαθηεο αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑ,  

 
 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 
 

 

Δγθξίλεη ηελ 4ε  Αλακφξθσζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ν νπνίνο 
εγθξίζεθε   κε ηελ ππ’ αξηζκ. 18-278/26-10-2017 απνθ. ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, σο εμήο: 
 
 

Α) ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΟΤ 2018 ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ Ω 
ΔΞΖ: 

 

 Καταργείται ο Κωδικόσ 11.02.02.19 με Περιγραφι " ΕΠΕΚΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ" ο οποίοσ είχε εγγεγραμμζνο ποςό 60.000,00 € (εξιντα χιλιάδεσ ευρϊ) και 
μζχρι ςιμερα δεν ζχει δεςμευκεί κανζνα ποςό, πλζον ζχει  ΜΗΔΕΝΙΚΟ  υπόλοιπο. Σο ποςό κα κατατμθκεί 
ανά δθμοτικι ενότθτα, επειδι δεν υπάρχει χρόνοσ για ολοκλιρωςθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
 

 Δθμιουργείται  ο  Κωδικόσ 11.02.02.28 με περιγραφι "ΕΠΕΚΣΑΕΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΣΙ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΩΝ" και εγγράφεται ςε 
αυτόν ποςό 20.000,00€. 
 

 Δθμιουργείται  ο  Κωδικόσ 11.02.02.29 με περιγραφι "ΕΠΕΚΣΑΕΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΣΙ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΓΑΛΙΚΟΤ "  και εγγράφεται 
ςε αυτόν ποςό  20.000,00€. 
 

 Δθμιουργείται  ο  Κωδικόσ 11.02.02.30 με περιγραφι "ΕΠΕΚΣΑΕΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΣΙ Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ, ΔΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ" και 
εγγράφεται ςε αυτόν ποςό 20.000,00€. 
 

 Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθόο 11.02.02.31 κε πεξηγξαθή "ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΝ ΛΔΟΝ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ" θαη 

εγγξάθεηαη ζε απηόλ πνζό 100.000,00 €, 

 

 Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθόο 11.02.02.32 κε πεξηγξαθή "ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ" θαη 

εγγξάθεηαη ζε απηόλ πνζό 20.000,00 €, 

 

 Γεκηνπξγείηαη ν Θσδηθόο 11.02.02.33 κε πεξηγξαθή  " ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ Γ.Δ. ΚΝΟΗΥΛ " θαη 

εγγξάθεηαη ζε απηόλ πνζό 20.000,00 €, 
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Β) ΡΟΝΞΝΞΝΗΔΗ ΡΝΛ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΜΝΓΩΛ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ ΩΠ ΔΜΖΠ: 

 

 Καταργείται ο Κωδικόσ 25.05.04 με Περιγραφι "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ" με το ποςό των 
30.846,38€, που είναι το ςθμερινό του υπόλοιπο και πλζον ζχει  ΜΗΔΕΝΙΚΟ  υπόλοιπο, για να 
δθμιουργθκοφν δφο νζοι κωδικοί με ξεχωριςτό cpv (αυτοί που ακολουκοφν με τουσ δθμιουργοφμενουσ 
κωδικοφσ 25.05.09 και 25.05.10).  
 

  Καταργείται ο Κωδικόσ 61.93.20 με Περιγραφι "ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ." ο οποίοσ είχε 
εγγεγραμμζνο ποςό 220.000,00 €, επειδι θ ςυντιρθςθ και λειτουργία ΕΕΛ καλφπτεται από το προςωπικό 
οριςμζνου χρόνου που προςελιφκθ μζςω ΟΑΕΔ και του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
αορίςτου χρόνου που προςελιφκθςαν από 13/2/2018, με βάςθ το νόμο 4483/2017. 
 

 Αυξάνεται ο  Κωδικόσ 14.08 με Περιγραφι "ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"  με επιπλζον ποςό 10.393,00 
€ και το υπόλοιπό του διαμορφϊνεται ςτο ποςό των 15.393,00 €, 
 

 Αυξάνεται ο Κωδικόσ 62.07.01.06 με τθν Περιγραφι " ΕΠΙΚΕΤΕ ΑΝΣΛΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ & 
ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ"  με επιπλζον ποςό 19.607,00 € που αφορά υπόλοιπο ανεκτζλεςτθσ ςφμβαςθσ ζτουσ 
2017  και το υπόλοιπό του διαμορφϊνεται ςτο ποςό των 64.607,00 €, 
 

 Δθμιουργείται ο  Κωδικόσ 25.05.09 με τθν Περιγραφι "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΛΗΝΩΕΩΝ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ"   (cpv 
44160), ςτον οποίο εγγράφεται Ποςό Προχπολογιςμοφ 19.846,38 €, 
 

 Δθμιουργείται ο  Κωδικόσ 25.05.10 με τθν Περιγραφι "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ " (cpv 38411000-9) τα 
οποία περιλαμβάνονται ςτα όργανα μζτρθςθσ) ςτον οποίο εγγράφεται ποςό Προχπολογιςμοφ 11.000.00 €,  

 Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 61.93.21 κε πεξηγξαθή  "ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, 
ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ 
πνζφ 50.000,00 €, 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΑΡΓΗΕΩΝ – ΜΕΙΩΕΩΝ  310.846,38€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ  - ΕΝΙΧΤΗ ΚΩΔΙΚΩΝ  310.846,38€ 

 

 

 

υνοπτικά μετά τθν ανωτζρω προτεινόμενθ τροποποίθςθ το Σεχνικό Πρόγραμμα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για το 

ζτοσ 2018 και για τουσ κατωτζρω Κωδικοφσ κα διαμορφωκεί ωσ εξισ : 

 

ΚΩΓΗΚΟ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ € 

11.02.02.19 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ 

0,00 

11.02.02.28 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΗ ΚΡΟΤΩΝ 

20.000,00 

11.02.02.29 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ ΚΑΗ ΓΑΛΗΚΟΤ 

20.000,00 

11.02.02.30 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ, 
ΓΟΪΡΑΝΖ ΚΑΗ ΜΟΤΡΗΩΝ 

20.000,00 

11.02.02.31 ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ ΝΔΡΟΤ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 100.000,00 

11.02.02.32 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ. ΚΡΟΤΩΝ 20.000,00 
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11.02.02.32 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ.ΜΟΤΡΗΩΝ 20.000,00 

 

 

 

Επίςθσ μετά τθν ανωτζρω προτεινόμενθ αναμόρφωςθ ο Προχπολογιςμόσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για το ζτοσ 

2018 και για τουσ κατωτζρω Κωδικοφσ κα διαμορφωκεί ωσ εξισ : 

 

ΚΩΓΗΚΟ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ € 

11.02.02.19 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ 

0,00 

11.02.02.28 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΗ ΚΡΟΤΩΝ 

20.000,00 

11.02.02.29 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ ΚΑΗ ΓΑΛΗΚΟΤ 

20.000,00 

11.02.02.30 
ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΗΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ, 
ΓΟΪΡΑΝΖ ΚΑΗ ΜΟΤΡΗΩΝ 

20.000,00 

11.02.02.31 ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟ ΝΔΡΟΤ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 100.000,00 

11.02.02.32 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ. ΚΡΟΤΩΝ 20.000,00 

11.02.02.33 ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΩΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΩΝ 20.000,00 

14.08 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 15.393,00 

25.05.04 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 
0,00 

25.05.09 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΩΛΖΝΩΔΩΝ - ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ (CPV 44160) 19.846.38  

25.05.10 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ (CPV 38411000-9) 11.000,00 

61.93.20 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ.Δ.Λ. 
0,00 

61.93.21 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ 

50.000,00 

62.07.01.06 ΔΠΗΚΔΤΔ ΑΝΣΛΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ 64.607,00 

 

 

Γίλεη εληνιή ε απφθαζε απηή λα δηαβηβαζηεί, ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Γεληθή 
Γηεχζπλζε εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, ηκήκα Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Ννκνχ Κηιθίο, γηα 
ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ 1069/80,φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ λ.2307/95 ηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2507/97,θαζψο θαη ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
λ.4071/2012.   

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 11-190/29-05-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ . 

 

 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

Ζ παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 
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29 Καΐνπ 2018 
 

H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο 
Πύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 

 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθόο  
Πύκβνπινο, Κέινο 

 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο 

Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο 
Πύκβνπινο, Κέινο  

  

 Γεώξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο 
Γεκνηώλ, Κέινο  

 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


