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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  18/2018 

Σεο κε αξηζκό 18/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 7 Απγνύζηνπ 2018 

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

απφ ηελ κε αξηζκφ   2563/03-08-2018, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Λ.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα έμη(6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

4) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  
5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
6) Θπξηαθίδεο Σξηζηφθνξνο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Καπξνπνχινπ Πνθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-257/07-08-2018. 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΠΙΚΔΤΔ 
ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ».  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ»: 
 

 

mailto:info@deyak.gr
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ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 
 «ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» 

 
 

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 Γιοικηηικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «CPI COMPUTER PERIPHERALS INTERNATIONAL,  εθηέιεζε θαιώο 

ηελ ππεξεζία ηνπ  φπσο αλαγξάθεηαη ε εξγαζία ζην Σ.Π.Τ. 33601/22-06-2018. 

 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

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

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο: «ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ»: 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-257/07-08-2018. 

 
 

 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 
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ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΖ 18-258/07-08-2018. 

Αίηεζε ππέξβαζεο πνζνύ ζύκβαζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Δπηζθεπή αληιηώλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο 2017» θαηά 30%, θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα 6 κελώλ κέρξη ηελ πινπνίεζε 
ηνπ θαηλνύξγηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 337ηνπ Ν. 4412/2016: Σξνπνπνίεζε 
ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (άξζξν 89 Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ).. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. αίηεζε ππέξβαζεο πνζνχ ζχκβαζεο ηεο ππεξεζίαο κε 
ηίηιν «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο 2017» θαηά 30%, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
6 κελψλ ή κέρξη ηελ ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ δηαγσληζκνχ: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο 2018» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Πξνο Γ.. Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΘΔΜΑ: «Τπέξβαζε πνζνύ ζύκβαζεο κε Κνπγεβεηόπνπιν Πέηξν» 

Μεηά απφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππεξεζίαο, θάλακε ζχκβαζε κε ηνλ εξγνιήπηε Κνπγεβεηφπνπιν Πέηξν, πνζνχ 32.432,00 κε ζέκα 
«Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο 2017» 
Ζ ζχκβαζε ιήγεη ζηηο 11-8-2018 θαη έρεη ζρεδφλ εμαληιεζεί φιν ην πνζφ. Έρεη κείλεη ππφινηπν πεξίπνπ 2.000,00 €. 

Με ην παξφλ πξνηείλσ ηελ ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 30%, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ κέρξη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ δηαγσληζκνχ. 

Σα ηεχρε γηα θαηλνχξγην δηαγσληζκφ είλαη έηνηκα θαη αλακέλσ απφθαζε Γ έγθξηζεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Με ηηκή 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο  
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε: 

S Σν γεγνλφο φηη κε ηε 13-214/ 26-06-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. εγθξίζεθαλ ηα ηεχρε ηνπ λένπ 

δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΣΛΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΔΣΟΤ 

2018» θαη ν δηαγσληζκφο είλαη ζε εμέιημε, 

^ Σν γεγνλφο φηη ν δηαγσληζκφο είλαη ζπλνπηηθφο , εθηηκάηαη φηη ζα πινπνηεζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Απνθάζηζε νκφθσλα θαη 

• Γελ εγθξίλεη ηελ ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 30%, ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν 
«Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο 2017», ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηελ επηρείξεζε 
«Κνπγεβεηφπνπιν Πέηξν» ,γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ θαηλνχξγηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-258/07-08-2018. 

 
 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-259/07-08-2018. 
 
Αίηεζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ Γ.Δ. 
ΚΙΛΚΙ».  

Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ 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 χκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ: 1079/14-04-
2017). 

3. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

4. Σελ κε αξηζκφ πξση. 2355/19-07-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΑΜΑΝΑΣΙΓΗ ΟΛΟΜΩΝ» 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 λα 
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δνζεί παξάηαζε έσο ηελ 07/09/2018, δεδνκέλνπ φηη ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα ην αίηεκα παξάηαζεο. Ζ 
παξάηαζε δίδεηαη γηα έλα (1) κήλα. 

 

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 

 
 Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Αίηεζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν «ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ» έσο ηελ 07/09/2018. 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-259/07-08-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-260/07-08-2018. 
 
Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ 
θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ  
πιηθώλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ  πηλάθσλ έηνπο 2018» [Α.Μ.: Π6/2018 , 
Πξνϋπνινγηζκνύ 59.990,00  (πιένλ ΦΠΑ 24%).  
 
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ  ΙΗΘΥΛ ΓΗΑ  ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ  ΞΗΛΑΘΥΛ ΔΡΝΠ 2018» 
Ξξνυπνινγηζκνχ 59.990,00 (πιένλ ΦΞΑ 24%). 
 
Ρν απνηέιεζκα θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 

 

2ν ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ  

ΞΟΝΠΩΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 
1.  Πηνηρεία Γηαγσληζκνύ: 

Ρν παξόλ Ξξαθηηθό ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ αθνξά ζηνλ 

δηαγσληζκό  κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

1 Δίδνο Γηαγσληζκνύ: Ππλνπηηθόο Γηαγσληζκόο 

3 

Ρίηινο Γηαγσληζκνύ:  «Ξξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ  πιηθώλ γηα  

ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ  πηλάθσλ , έηνπο 

2018» 

4 
Ππλνιηθή Ξξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε  ζε επξώ (€) 

ρσξίο ΦΞΑ 24% 

59.990,00  Δπξώ  

5 Σξεκαηνδόηεζε : Ηδία Έζνδα Θσδηθόο : 25.05.07 
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6 Αξ. Ξξση. Ξεξίιεςεο Γηαθήξπμεο:  1044 / 12-04-2018 

7 
Αξ. πξση Ξξόζθιεζεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο 

2181/05-07-2018 

8 
Αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο  

2294/16-07-2018 

9 
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο 

25- 07-2018, εκέξα: Ρεηάξηε 

 

2.  Ξξαθηηθό: 

Πήκεξα, Ρεηάξηε 25/07/2018 θαη ώξα 12:00 κ.κ., ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο , ζπλήιζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκνύ απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Θνξθνηίδε Θσλ/λν Ζιεθηξνιόγν Κεραληθό ηεο  ΓΔΑ Θηιθίο  

2. Αβξακίδε Ζιία Σεκηθό  Κεραληθό, Γεληθό  Γηεπζπληή  ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  

3. Λάζθα Διηζάβεη Γηνηθεηηθό ππάιιειν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

Ζ Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ,κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ηνλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ,ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Ξξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ  πιηθώλ 

γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ  πηλάθσλ έηνπο 2018», κε αξηζκό κειέηεο Ξ6/2018. 

Κε ην ππ ΄ αξηζκό 1ν πξαθηηθό πνπ ζπληάρζεθε ηελ Γεπηέξα  30 Απξηιίνπ 2018 ε παξνύζα επηηξνπή 

πξόηεηλε ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  Ξ. ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ & ΠΗΑ  ΗΘΔ, σο πξνζσξηλό αλάδνρν 

ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Κε ηελ ππ αξηζκό απόθαζε ηνπ Γ.Π. 151/2018 κε ΑΓΑ_ΩΘΣΔΝΙΘ8-ΠΘΓ, εγθξίζεθε ην αλσηέξσ 

πξαθηηθό. 

Πε ζπλέρεηα ηεο απόθαζεο απηήο ,ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο , θιήζεθε κε έγγξαθε πξόζθιεζε γηα 

πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο βάζεη ηνπ Άξζξνπ 103, Λ. 4412/16 ), κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ: 2181/05-07-2018 

Ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο «Ξ. ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ & ΠΗΑ  ΗΘΔ»  θαηέζεζε ζηελ ππεξεζία ζθξαγηζκέλν 

θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2294 ζηηο 16-07-2018,ζπλεπώο 

εκπξνζέζκσο. 

 Ζ επηηξνπή ζπλεδξηάδεη πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ, ζηνλ 

έιεγρν πιεξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζηε ζύληαμε Ξξαθηηθνύ 
γηα ιήςε Απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 103, παξ.1 Λ. 4412/2016. 

 

1. Ξ. ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ & ΠΗΑ  ΗΘΔ , κε ΑΦΚ: 999811823 Γ.Ν.. Θηιθίο. 

Ζ Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζε δεκόζηα απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ πνπ ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα θαη ζηνλ 

νπζηαζηηθό θαη αλαιπηηθό έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ Θαηαθύξσζεο πνπ βξέζεθαλ κέζα 

ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ βξέζεθαλ κέζα ζην θάθειν είλαη ηα αθόινπζα: 

 

 Αληίγξαθν Ξνηληθνύ Κεηξώνπ γηα Γεληθή Σξήζε από ην Ρκήκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ ηεο 

Δηζαγγειίαο Ξξσηνδηθώλ Θηιθίο γηα ηελ Πηακπνπιή Καξία  κε αξ.πξ.2385/17-04-2018 

 Αληίγξαθν Ξνηληθνύ Κεηξώνπ γηα Γεληθή Σξήζε από ην Ρκήκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ ηεο 

Δηζαγγειίαο Ξξσηνδηθώλ Θηιθίο γηα ηoλ Πηακπνπιή Ξαλαγηώηε  κε αξ.πξ.2382/17-04-2018 

 Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην από ηελ ΑΑΓΔ γηα ηνλ Ξ. Πηακπνπιή θαη 

ΠΗΑ ΗΘΔ κε αξ.πξ.:65275321/09-07-2018 θαη ηζρύεη κέρξη 09-09-2018 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ ΔΦΘΑ γηα ηνλ Ξ. Πηακπνπιή κε αξ.πξ.: 

524827/19-04-2018 θαη ηζρύεη κέρξη 18-10-2018 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ ΔΦΘΑ γηα ηελ Πηακπνπιή Καξία  κε αξ.πξ.: 

524703/19-04-2018 θαη ηζρύεη κέρξη 18-10-2018 

 Γεληθό Ξηζηνπνηεηηθό από Δπηκειεηήξην Θηιθίο – πεξεζία ΓΔΚΖ,  κε αξ. πξση. 

574961.818946/ 23-04-2018 θαηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΚΖ θαη πηζηνπνηεηηθό γηα ηξνπνπνηήζεηο 

θαη απμήζεηο θεθαιαίνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ 

 πεύζπλε δήισζε Λ. 1599/1986, ηνπ Ξαλαγηώηε Πηακπνπιή όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη 

απνθιεηζκνύ, ηνπ άξζξνπ 22 ηεο δηαθήξπμεο. 
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 πεύζπλε δήισζε Λ. 1599/1986, ηεο Καξίαο Πηακπνπιή όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη 

απνθιεηζκνύ, ηνπ άξζξνπ 22 ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ξηζηνπνηεηηθό Ξεξί κε Ξησρεύζεσο θαη παύζεο εξγαζηώλ από ην Ξξσηνδηθείν Θηιθίο κε 

αξ.189/20-04-2018 

 Ξηζηνπνηεηηθό πεξί κε ζέζεσο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, απόθαζε 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο από ην Ρκήκα Γξακκαηείαο Ξξσηηδηθείνπ Θηιθίο κε 

αξηζκό 83/20-04-2018 

 Ξηζηνπνηεηηθό πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο ζπλδηαιιαγήο-εμπγίαλζεο (άξζξν 99 

Λ.3588/2007) από ην Ρκήκα Γξακκαηείαο-Ξξσηνδηθείνπ Θηιθίο κε αξ.πηζη.:130/20-04-2018 

 Ξηζηνπνηεηηθό από Δπηκειεηήξην Θηιθίο Ρκήκα Κεηξώνπ, πεξί  εγγξαθήο κε αληηθείκελν 

δξαζηεξηόηεηαο  ζπλαθέο κε ην δεκνπξαηνύκελν αληηθείκελν κε αξηζ. Ξξση. 17573/ 25-04-

2018. 

 Πύζηαζε θαη Θαηαζηαηηθό ηεο Ηδησηηθήο Θεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο (Η.Θ.Δ.) κε ηελ επσλπκία 

«Ξ. ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ΗΘΔ». 

 Αλαθνίλσζε από Δπηκειεηήξην Θηιθίο Ρκήκα Κεηξώνπ, πεξεζία Γ.Δ.ΚΖ. κε αξηζ. Ξξση. 

1117426/ 22-12-2017. 

 Αλαθνίλσζε από Δπηκειεηήξην Θηιθίο Ρκήκα Κεηξώνπ, πεξεζία Γ.Δ.ΚΖ.  κε αξηζ. Ξξση. 

1096223/ 21-11-2017. 

 Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηώλ κε θπζηθνύ πξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο Ξ. Πηακπνπιήο & Πηα ΗΘΔ 

από Φνξνινγηθή Γηνίθεζε  Γ.Ν. Θηιθίο  κε Αξηζκό Γήισζεο. 3761/ 27-12-2017. 

 Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηώλ κε θπζηθνύ πξνζώπνπ ηνπ Ξαλαγηώηε Πηακπνπιή θαη ηεο 

Καξίαο Πηακπνπιή από Φνξνινγηθή Γηνίθεζε  Γ.Ν. Θηιθίο  κε Αξηζκό Γήισζεο. 3761/ 27-

12-2017. 

 

Πηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζηώζεθε όηη: (i) ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ήηαλ 

πιήξεο θαη (ii) όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ήηαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 

(άξζξν 103). 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη πξνο ην Γ.Π. γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο 

θαηαθύξσζεο θαη ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηελ θάησζη  εηαηξία:   

 

Ν νηθνλνκηθόο Φνξέαο «Ξ. ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ & ΠΗΑ  ΗΘΔ.»  κε  ΑΦΚ: 999811823,Γ.Ν.: Θηιθίο,  

δηεύζπλζε    Δι .Βεληδέινπ 108 - Θηιθίο, κε ην παξαθάησ πνζό: Θαζαξό πνζό ζύκβαζεο:  37.712,77 € 
επξώ , πιένλ ΦΞΑ 24%.  Γηόηη είλαη ε επηρείξεζε πνπ θαηέζεζε ηελ  ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 Ξξνο επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

 

1. Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο ηεο  ΓΔΑ Θηιθίο  

2. Αβξακίδεο Ζιίαο Σεκηθόο  Κεραληθόο, Γεληθόο  Γηεπζπληήο  ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  

3. Λάζθα Διηζάβεη Γηνηθεηηθή ππάιιεινο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

  

 

Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ ελεξγεηψλ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 

 

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

Ξξνέδξνπ, 

 

 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
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 ην πξαθηηθφ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ  δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο Δ.Γ. ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ γηα  ζπληήξεζε 

ειεθηξηθψλ  πηλάθσλ έηνπο 2018» [ Α.Κ.: Ξ6/2018 , Θ.Α.Δ: (25.05.07 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ), Ξξνυπνινγηζκνχ 59.990,00  (πιένλ ΦΞΑ 24%)].  

 
 Ρελ θαηαθχξσζε  ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ «Ξξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ  

πιηθψλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ  πηλάθσλ έηνπο 2018» ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν «Ξ. 

ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ & ΠΗΑ  ΗΘΔ.»  κε  ΑΦΚ: 999811823,Γ.Ν.:Θηιθίο,  δηεχζπλζε, Δι 
.Βεληδέινπ 108 - Θηιθίο, κε ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 37.712,77 € επξψ 

,ζπλ  (ΦΞΑ 24% : 9.051,06€), ζπλνιηθφ πνζφ κε ΦΞΑ:(46.763,83€ ),ηνπ νπνίνπ ν 
θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ θξίλεηαη πιήξεο θαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
 ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη 

ζα βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α.Δ: 25.05.07 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ) θαη Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 
 Τεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 
 Γίλεη εληνιή ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ λα θνηλνπνηεζεί, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα  εθηφο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Θαηά ηεο αλσηέξσ 
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016.  
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-260/07-08-2018. 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν- Απόθαζε 18-261/07-08-2018. 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 
ΠΗΓΩΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΩΝ» Κ.Α. 11.02.02.32 Πξνϋπνινγηζκόο 19.647,05 € 
(πιένλ Φ.Π.Α.). 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, Ζιία 

Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Δίλαη απαξαίηεηε ε επαλαθαιιηέξγεηα ζε πθηζηάκελεο πεγέο – πδξνκαζηεχζεηο κε δεμακελέο 
απνζήθεπζεο λεξνχ ησλ νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ. Θξνπζζίσλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα ην 

πφζηκν λεξφ αξθεηψλ ηνπηθψλ νηθηζκψλ. (φπσο αλαιπηηθψλ πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε 
πνπ αθνινπζεί). 
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Ζ ΓΔΑ Θηιθίο δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα – εμνπιηζκφ, νχηε ηελ εκπεηξία θαη ην 
πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ  θαη πξέπεη λα αλαηεζεί  ζε 

εξγνιήπηε πνπ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία. 

Νη νηθηζκνί πνπ πδξνδνηνχληαη απφ πεγέο είλαη: Ρν παξφρζην, ην Κειηζζνπξγεηφ ε 
Ξνληνθεξαζηά ε Θνθθηληά θαη ην Αλαβξπηφ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξνεγνύκελε θαιιηέξγεηα πεγώλ έγηλε πξηλ 12 έηε. 

Πχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Ρ.. γηα ην έξγν «ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ» 

(Αξ. κει. 26/2018), ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.647,05 
επξψ( πιένλ ΦΞΑ) θαη επεηδή δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 20.000 επξψ ρσξίο ΦΞΑ, κπνξεί ην 

Γ.Π. λα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή 
Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΡΔΣΛΗΘH  ΔΘΘΔΠΖ ΞΟΩΡΝΓΔΛΝΠ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ 
 
 

1.ΘΔΚΑ: «ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΩΛ  Γ.Δ.ΘΟΝΠΠΗΩΛ» 

 

2.ΠΘΝΞΝΠ & ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ:.   

Πηνλ νξεηλό όγθν ηεο Γ.Δ. Θξνπζζίσλ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο, ππάξρνπλ πθηζηάκελεο πεγέο – 

πδξνκαζηεύζεηο κε δεμακελέο απνζήθεπζεο λεξνύ, νη νπνίεο θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα ην πόζηκν 

λεξό αξθεηώλ ηνπηθώλ νηθηζκώλ ηεο ελ ιόγσ Γ.Δ. 

Ξνιιέο γεσηξήζεηο έπαςαλ λα ιεηηνπξγνύλ γηαηί κεηώζεθε ε  ππόγεηα πδξνθνξία. 

Ρν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ επαλα-θαιιηέξγεηα ησλ πεγώλ ζηελ πεξηνρή Γ.Δ Θξνπζζίσλ, επεηδή 

πεξηζζόηεξεο πεγέο πδξνιεςίαο είραλ δηαλνηρζεί πξηλ από 12 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα θαη κεηά από 

ηόζν ρξνληθό δηάζηεκα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ ηα θεξηά θαη νξγαληθά πιηθά θαη λα 

αληηθαηαζηαζνύλ ηα δηαβαζκηζκέλα θνθθώδε πιηθά γηα λα μεβνπιώζνπλ από ηα αξγηιηθά ηδήκαηα 

πνπ θξάδνπλ ηελ πδξνθνξία ησλ πεγώλ.  

Νη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο πνπ αθνινπζεί. 

3. ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: H δαπάλε γηα ην έξγν πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 19.647,05   Δπξώ 

πιένλ Φ.Ξ.Α θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Θηιθίο.   

A/A ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΘΩΓΗΘΝΠ 
ΑΟΘΟΝ 

ΘΩΓΗΘΝΠ 
ΑΛΑΘΔΩΟΖΠΖΠ 

ΚΝΛΑΓΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΡΗΚ. 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΓΑΞΑΛΖ 

1 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε 
ραλδάθσλ αξδεπηηθνύ 
δηθη΄πνπ ή ππνγείσλ δηθηύσλ 
ζσιελώζεσλ εθηόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ Πε 
θάζε είδνο εδάθε ,εθηόο από 
βξαρώδε 

ΓΟ 
3.15.01 

ΓΟ 6065: 100% m3 500,00 1,24 620,00 

2 

Πηξώζεηο έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε 
άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

ΓΟ 5.07 ΓΟ 6069: 100% m3 214,68 14,45 3.102,05 

3 
Σεηξόζεηε Ιηζνπιήξσζε  

ΝΓΝ Β-5 
ΝΓΝ-2251: 

100% 
m3 250,00 17,50 4.375,00 
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4 Απνκάθξπλζε θπηηθήο γεο 
ΑΟΘΟΝ 

ΠΛΡΑΜΑΛΡ
ΝΠ 1 

ΝΓΝ-1610: 
100% 

m3 50,00 1,00 50,00 

5 

Γηακόξθσζε Ξεξηβάιινληνο 
ρώξνπ,  δηάλνημε 
πθηζηάκελσλ νδώλ 
πξόζβαζεο θηι 

ΑΟΘΟΝ 
ΠΛΡΑΜΑΛΡ

ΝΠ 2 
  θα 10 250,00 2.500,00 

6 
Tζηκεληνζσιήλεο δηάηξεηνη 
ζηξαγγηζηεξίσλ, εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 600 mm 

12.03.04 ΝΓΝ2864: 100% m 125,00 72,00 9.000,00 

 ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ  
     

19.647,05    

 ΦΞΑ 24%  
       

4.715,29    

 ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ  
     

24.362,35€    

 

 

5. ΆΙΙΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Πρεηηθό CPV:  45262220-9 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΔΚΔΙΗΩΠΔΩΛ ΓΗΆΛΝΗΜΖΠ ΦΟΔΑΡΗΩΛ 

ΓΑΡΝΠ) 

 

 

Ξαξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε 

δαπάλε 

 
 

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

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

 ηελ ππ’ αξηζκφ 156/02-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο (ΔΑΓ) κε ΑΓΑ_ ΥΣ3ΗΝΙΘ8-

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

δηαζέζηκνπ    πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Δγθξίλεη ηελ Ρερληθή Έθζεζε  &  Κειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ππεξεζία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έξγν «ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ» , Αξ. κει. 

26/2018), Ξξνυπνινγηζκνχ  19.647,05 επξψ (πιένλ ΦΞΑ). 

 

 Ρελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ» ζε ηξίην, κε 

πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λφκνπ 

4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο» § 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412).  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 24.362,35 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.32 
(ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ Γ.Δ.ΘΟΝΠΠΗΥΛ)  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 
 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 11.02.02.32 (ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΖΓΥΛ 
Γ.Δ.ΘΟΝΠΠΗΥΛ)  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 

φπνπ πξνβιέθζεθαλ ζρεηηθέο δαπάλεο. 
 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-261/07-08-2018. 

 

 
ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-262/07-08-2018. 
 
Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπηπμε γεσηξήζεσλ ζην Γήκν Κηιθίο πιελ ηεο Γ.Δ. 
Κηιθίο» Κ.Α. 11.02.02.28 Πξνϋπνινγηζκόο : 19.979,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.).  
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΚΣΟ  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ Αβξακίδε Ζιία, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Υεκηθφ 
Μεραληθφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:  

ηελ κε αξηζκφ 10-143/15-5-2018  Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζέκα Έγθξηζε Μειέηεο , έγθξηζε 
δαπάλεο θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπηπμε γεσηξήζεσλ ζην Γήκν Κηιθίο πιελ ηεο Γ.Δ. 
Κηιθίο» Πξνυπνινγηζκφο 19.979,00€ (πιένλ ΦΠΑ), απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ν ηξφπνο εθηέιεζεο  ηνπ 
έξγνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα 
νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ 
εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 328. 

H δαπάλε ηνπ έξγνπ πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 19.979,00 Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ 
ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Κηιθίο . 

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηελ Μειέηε θαη ηελ 
Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  πξνο 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε ην παξαθάησ απνδεηθηηθφ: 
 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε Α.Π: 2449/27-07-2018: 
 

1. «ΝΗΚΟΛΑΟ Κ.ΓΚΔΓΚΑ-ΓΔΧΛΟΓΟ Δ.Γ.Δ.» 
 
Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο  θαηέζεζε ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο  , ηνλ ππ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2479/30-
07-2018  ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ. 

Ο θάθεινο αλνίρηεθε ελψπησλ  ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαηά ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ, κνλνγξάθηεθαλ  
απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ Δ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΓΑΠΑΝΗ Δ ΔΤΡΩ 

1 

Μεηαθίλεζε ζπζθεπήο αλάπηπμεο γεψηξεζεο 
κε εκθχζεζε αέξα (AIR LIFT )-
Απνζπλαξκνιφγεζε θαη θφξησζε ζπζθεπήο 
εκθπζήζεσο αέξα 

θ.α. 5 50,47 252,35 

2 

Μεηαθίλεζε ζπζθεπήο αλάπηπμεο γεψηξεζεο 
κε εκθχζεζε αέξα (AIR LIFT )-Δθθφξησζε 
θαη εγθαηάζηαζε ζπζθεπήο εκθπζήζεσο αέξα θ.α. 5 80,36 401,80 
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3 
Αλάπηπμε πδξνγεψηξεζεο κε ζπζθεπή 
εκθπζήζεσο αέξα σξ. 240 15,19 3.645,60 

4 
Αλέιθπζε θαη θαζέιθπζε αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο θ.α. 5 744,80 3.724,00 

5 

Μεηαθίλεζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ 
'πνκφλαο'σο Φ20'' θαη εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε 
ιεηηνπξγίαο-Απνζπλαξκνιφγεζε θαη θφξησζε 
πνκφλαο έσο Φ20'' 

θ.α. 5 50,47 252,35 

6 

Μεηαθίλεζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ 
'πνκφλαο' έσο Φ 20'' θαη λεγθαηάζηαζε ηελ 
ζέζε ιεηηνπξγίαο-Δθθφξησζε θαη 
εγθαηάζηαζε πνκφλαο έσο Φ20'' 

θ.α. 5 80,36 401,80 

7 
Γνθηκαζηηθή άληιεζε απφ πδξνγεψηξεζε κε 
αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηχπνπ 'πνκφλαο' σξ. 360 30,28 10.900,80 

    
ΑΘΡΟΗΜΑ  19.578,70 

  
   

ΦΠΑ 24% 4.698,89 

      
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΔΤΡΧ ΜΔΦΠΑ  24.277,59€ 

 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο: «ΝΗΚΟΛΑΟ Κ.ΓΚΔΓΚΑ-ΓΔΧΛΟΓΟ Δ.Γ.Δ.» 

Πξνζθνξά: 19.578,70 € (Πιένλ Φ.Π.Α.)  

 
ηε ζπλέρεηα, ειέρζεζαλ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα 
ηνπο θαη είλαη ηα εμήο: 
 

 Βεβαίσζε απφ ην ππνπξγείν ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ, Γελ. γξακκαηεία ππνδνκψλ, Γελ. Γηεχζπλζε 
ηερληθήο ππνζηήξημεο, Γηεχζπλζε Μεηξψσλ, ηκήκα Μ.Δ.ΔΠ. κε αξ. πξση : 23710/08/11/2016  θαη 
αξηζκφ ΜΔΔΠ 8897 θαη εκεξνκελία ηζρχνο βεβαίσζεο έσο: 23-12-2019. 

 Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε ηνπ Νηθφιανπ Γθέγθα κε αξ.πξσηνθφιινπ:4568/06-
06-2018. 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ηνπ Γθέγθα Νηθφιανπ κε αξ πξσηνθφιινπ 
65376350/27-07-2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 27-09-2018. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα  απφ ππνπξγείν εξγαζίαο θνηλ. αζθάιηζεο θαη θνηλ. Αιιειεγγχεο, (ηέσο 
ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ)  κε αξ.πξση: 1513/17-04-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 17-10-2018. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  απφ ΔΦΚΑ κε αξ.πξ:309/06-03-2018 θαη ηζρχεη εσο 05-09-
2018. 

 Βεβαίσζε άζθεζεο γεσηερληθνχ επαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσιφγσλ απφ Γεσηερληθφ επηκειεηήξην 
Διιάδαο κε αξ.πξση:1206/18-01-2016 θαη ηζρχεη κέρξη 28-02-2019. 

 Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Νηθφιαν Κ. Γθέγθα πεξί γλψζε ησλ φξσλ 
ηεο κειέηεο θ.η.ι..  

 
e-mail:ngegas@otenet.gr 

 
Δπεηδή ν παξαπάλσ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πεξηζζνηέξσλ γεσηξήζεσλ ζην 
Γήκν Κηιθίο, απαζρνιείηαη ζε απηφ ην αληηθείκελν σο ΔΓΔ γηα πάλσ απφ 20 έηε, θξίλεηαη φηη έρεη ηε 
δπλαηφηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Δπίζεο ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηε γλψζε ησλ ηνπηθψλ 
ζπλζεθψλ , ηε δηαζηαχξσζε κε αλάινγα έξγα αλά ηελ Διιάδα πνπ έγηλε κέζσ δηαδηθηχνπ, θξίλεηαη 
ζπκθέξνπζα. 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γ.. λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη λα θαηαθπξψζεη ηελ ζχκβαζε ηνπ 
έξγνπ “ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΩΣΡΗΔΩΝ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ”, αληί πνζνχ 
19.578,70€(πιένλ ΦΠΑ 24%), ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΝΗΚΟΛΑΟ Κ.ΓΚΔΓΚΑ-ΓΔΧΛΟΓΟ Δ.Γ.Δ. 
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Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξία: «ΝΗΚΟΛΑΟ Κ.ΓΚΔΓΚΑ-ΓΔΧΛΟΓΟ Δ.Γ.Δ.» κε  
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 19.578,70€( € (πιένλ Φ.Π.Α.). 
 

Σν Γ.. έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε: 

- ηελ ππ αξηζκφ 10-143/15-5-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ Έγθξηζεο Μειέηεο, 

ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: «Αλάπηπμε γεσηξήζεσλ ζην Γήκν 

Κηιθίο πιελ ηεο Γ.Δ. Κηιθίο», πξνυπνινγηζκνχ 19.979,00€ (πξν ΦΠΑ), 

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

- Σελ ππ’ αξηζ. 2449/27-07-2018 Πξφζθιεζε πξνο νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ππνβνιή πξνζθνξάο. 

- Σελ ππ’ αξηζ. 2479/30-07-2018  πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

- Σελ ππ’ αξηζκφ έθζεζε αλάιεςε δαπάλεο 117/218 κε ΑΓΑ_6ΞΑΚΟΛΚ8-Γ7Θ ηεο Οηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο, 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 

 

 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 Δγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ ΣΟ 

ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ ΠΛΖΝ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ» πξνυπνινγηζκνχ 19.979,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 328 παξάγξαθνο 4,ηνπ Ν.4412/2016, κε απεπζείαο αλάζεζε   ζηνλ παξαθάησ 

νηθνλνκηθφ θνξέα:  

 

  Δπσλπκία: «ΝΙΚΟΛΑΟ Κ. ΓΚΔΓΚΑ- ΓΔΧΛΟΓΟ Δ.Γ.Δ.», κε Α.Φ.Μ. : 

045937906, Γ.Ο.Τ.:Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , έδξα: Θ. αθειιαξίδε 28,  Σ.Κ:54248 –

Θεζζαινλίθε, ,  

  Αληηθείκελν ζχκβαζεο: Αλάπηπμε Γεσηξήζεσλ ην Γήκν Κηιθίο Πιελ Γ.Δ. Κηιθίο, κε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 19.578,70€ (πιένλ Φ.Π.Α24%). 

  ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Νηθφιανο Γθέγθαο , ηει.& θαμ επηθνηλσλίαο: 

2310312878,6977340251, email: ngegas@otenet.gr. 

 

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

 

 Δγθξίλεη ηελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 24.277,59€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.18 (ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ ΠΛΖΝ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε λα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηηο  
πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 11.02.02.18 (ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΠΛΖΝ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ 
πξνβιέθζεθαλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο. 

 

 Φεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο 
 

 Γίλεη εληνιή ε απφθαζε απηή λα δηαβηβαζηεί, ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 
Γεληθή Γηεχζπλζε εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηκήκα Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Ννκνχ 
Κηιθίο, γηα έγθξηζε.  
 

 
8)  
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-262/07-08-2018. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-263/07-08-2018. 
 
Οξηζκόο ππνιόγνπ θαη δηαρεηξηζηή ινγαξηαζκνύ εληαγκέλεο πξάμεο : «ύληαμε Γεληθνύ ρεδίνπ 
(MasterPlan) θαη πινπνίεζε ρεδίνπ Αζθαιείαο Νεξνύ ΓΔΤΑ Κηιθίο, ΚΩΓ. ΟΠ:5030411, Απόθαζε 
Έληαμεο: 4153/24.07.2018». 
 
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 Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο Ζιία Αβξακίδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ θαη δηαρεηξηζηή ινγαξηαζκνχ εληαγκέλεο πξάμεο : 
«χληαμε Γεληθνχ ρεδίνπ (MasterPlan) θαη πινπνίεζε ρεδίνπ Αζθαιείαο Νεξνχ ΓΔΤΑ Κηιθίο, ΚΧΓ. 
ΟΠ:5030411, Απφθαζε Έληαμεο: 4153/24.07.2018»,. 
 
Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 
 

 
απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Οξίδεη ππφινγν θαη δηαρεηξηζηή ινγαξηαζκνχ εληαγκέλεο πξάμεο : «χληαμε Γεληθνχ ρεδίνπ 
(MasterPlan) θαη πινπνίεζε ρεδίνπ Αζθαιείαο Νεξνχ ΓΔΤΑ Κηιθίο» ηνλ Κπξηαδίδε Μηραήι, 
Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-263/07-08-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 8ν - Απόθαζε 18-264/07-08-2018. 
 
Οξηζκόο Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Σ.Τ. & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Γ. Γηεπζπληή  ηεο ΓΔΑ. 
Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ νξηζκφ Αλαπιεξσηψλ Γηεπζπληψλ Ρερληθήο 
πεξεζίαο & Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  

 

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

 
Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 

 Νξίδεη Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Ρερληθήο πεξεζίαο ηνλ θ. Γηνβαλνχδε Σξήζην, Ξνιηηηθφ 
Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
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 Νξίδεη Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηελ θα. Θαζθακαλίδνπ 

Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-264/07-08-2018. 

 

 

 
ΘΔΜΑ 9ν- Απόθαζε 18-265/07-08-2018. 
 
Σξόπνο εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
RADIOMODEM SATEL». 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΝΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: Ιφγσ πηψζεο θεξαπλνχ 
έρεη θαηαζηξαθεί νινζρεξψο φιν ην ζχζηεκα ηνπ πνκπνχ πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηε 

δεμακελή ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ηεο πφιεο ηνπ Θηιθίο. Δπίζεο ηελ ηδία εκέξα είρε πάζεη βιάβε θαη 
ην θχξην ζχζηεκα  έλδεημεο  κέζσ PLC, ην νπνίν επηδηνξζψζεθε ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ 

ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΑΘ. Ρν ελ ιφγσ ζχζηεκα είλαη ηειείσο απαξαίηεην δηφηη πνιιέο 
θνξέο ην θχξην ζχζηεκα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, νπφηε κέζσ ηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο ν 
ειεθηξνιφγνο βάξδηαο κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ ζηάζκε ηεο δεμακελήο ηεο πφιεο  θαη λα ζέηεη 

αληιίεο ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Δπεηδή ζην δέθηε ηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο έλδεημεο  
ππάξρνπλ πιηθά κάξθαο SATEL, γηα  λα κπνξέζεη ν πνκπφο λα ζπλεξγαζηεί κε ην ζχζηεκα ηνπ 

δέθηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά ίδηαο κάξθαο. 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ RADIOMODEM SATEL» ινηπφλ είλαη άθξσο 
απαξαίηεηε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο  ειέγρνπ ζηάζκεο ηεο δεμακελήο ηεο 

πφιεο Θηιθίο , ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

 
ΡΔΣΛΗΘΖ EΘΘΔΠΖ ΞΟΩΡΝΓΔΛΝΠ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ 

 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ RADIOMODEM SATEL 

 
ΠΘΝΞΝΠ 

 
ηελ δεμακελή ηεο πφιεο ηνπ Κηιθίο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν εθεδξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο ηεο δεμακελήο. ε 
πεξίπησζε πνπ ην θχξην ζχζηεκα ηειειεέγρνπ κε ρξήζε PLC παξνπζηάζεη πξφβιεκα, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ην 
εθεδξηθφ, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπξίσο ζπζηήκαηνο. 
Σν ελ ιφγσ εθεδξηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηνλ πνκπφ θαη ην δέθηε θαη φια ηα πιηθά είλαη κάξθαο SATEL 
πξνέιεπζεο Φηιιαλδίαο. Σν παξαπάλσ ζχζηεκα έρεη εγθαηαζηαζεί πξηλ 18 ρξφληα πεξίπνπ.  
Μεηά απφ ππέξηαζε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ιφγσ πηψζεο θεξαπλνχ έρεη θαηαζηξαθεί νινζρεξψο φιν ην ζχζηεκα ηνπ 
πνκπνχ πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηε δεμακελή ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ηεο πφιεο ηνπ Κηιθίο. Δπίζεο ηελ ηδία εκέξα είρε 
πάζεη βιάβε θαη ην θχξην ζχζηεκα  έλδεημεο  κέζσ PLC, ην νπνίν επηδηνξζψζεθε ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ ηερληθή 
ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΚ. 
Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα είλαη ηειείσο απαξαίηεην δηφηη πνιιέο θνξέο ην θχξην ζχζηεκα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, νπφηε 
κέζσ ηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο ν ειεθηξνιφγνο βάξδηαο κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ ζηάζκε ηεο δεμακελήο ηεο πφιεο  θαη 
λα ζέηεη αληιίεο ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 
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Δπεηδή ζην δέθηε ηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο έλδεημεο  ππάξρνπλ πιηθά κάξθαο SATEL, γηα  λα κπνξέζεη ν πνκπφο λα 
ζπλεξγαζηεί κε ην ζχζηεκα ηνπ δέθηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά ίδηαο κάξθαο. 
Μεηά απφ επηθνηλσλία κε ηελ εηαηξεία IACS Α.Δ., ε νπνία είλαη επίζεκε αληηπξφζσπνο ηεο SATEL ζηελ Βφξεην 
Διιάδα, ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο.  

 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

 

Α/Α Πεξηγξαθή Πνζνη Σηκή 
κνλάδνο 

χλνιν 

1 UHF Radiomodem, SATELLINE  3AS 869, RS232, with 5 display 
leds . 

1 ηεκ 970,00 970,00 

2 I-LINK  100 4 digital I/O ports with built-in relays and 2 analogue 
ports, κάξθαο SATEL. 

1 ηεκ 178,00 178,00 

3 Αληηθεξαπληθφ θεξαίαο,  QUORTER WAVE LIGHTING 
PROTECTOR, ΤΥΝΟΣΖΣΑ 830-960 MHZ, κάξθαο SATEL. 

1 ηεκ 198,00 198,00 

  ΑΘΡΟΗΜΑ : 1.346,00 

  ΦΠΑ 24 % : 323,04 

  ΤΝΟΛΟ : 1.669,04€ 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
Ζ ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1346,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%.  
ρεηηθφ CPV  31710000-6 ( Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο) .    

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

 
 

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

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

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_150/30-07-2018,έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 9Υ7ΝΙΘ8-

2ΘΗ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

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

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 
328 ηνπ Λ. 4412/2016, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη  φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη 

αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, 
θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 
αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

γηα ην ζθνπφ απηφ.  
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Λ. 1069/80, 
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 
αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 
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 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 1.669,04€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ)  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 

2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ Θ.Α. 12.01 (ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ)  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 
(ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθαλ ζρεηηθέο δαπάλεο. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-265/07-08-2018. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 10ν - Απόθαζε 18-266.1/07-08-2018 
 
Αηηήκαηα  δεκνηώλ. 
 
 
Αίηεκα  δεκνηώλ Γηακεξίζκαηνο Κξεζηώλεο. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ πξφεδξν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ε νπνία έζεζε 
ππφςε ηνπ Γ.Π. πξνο ελεκέξσζε ην αίηεκα δεκνηψλ ηνπ Γηακεξίζκαηνο Θξεζηψλεο κε ΑΞ: 
2481/30-07-2018 πνπ έρεη σο εμήο : 

 

Πηελ πεξηνρή Θατλάθη ππάξρεη πνιιά ρξφληα θπζηθή πεγή λεξνχ, φπνπ ην λεξφ ηεο νπνίαο 
θαηαιήγεη ζε ηζηκεληέληεο ππφγεηεο δεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ δέθα (10) θπβηθψλ 

κέηξσλ θαη ζε γνχξλα πνηίζκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ ηεο 
πεξηνρήο.  
 

Ρα δέθα (10) απηά θπβηθά κέηξα πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηηο δεμακελέο δελ επαξθνχλ λα 
θαιχςνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο, νη νπνίεο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη ππεξβνιηθά 

απμεκέλεο, ελψ ζε πεξίπησζε κε ρξήζεο λεξνχ, ππεξρεηιίδεη. 
 
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ επηζπκνχλ λα επεθηείλνπλ κε ηελ επίβιεςε ηεο Δπηρείξεζεο ηελ 

ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ, θαζψο θαη φπνην θφζηνο πξνθχςεη λα θαιπθζεί απφ ηνπο ηδίνπο.  
 

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

ηεο πξνέδξνπ:  
 

 
Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 
 

 Δγθξίλεη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε. 
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 Ρν ζέκα λα επαλέιζεη ζε επφκελν Γ.Π. 
 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-266.1/07-08-2018 
 

 
 
ΘΔΜΑ 10ν - Απόθαζε 18-266.2/07-08-2018 
 
Αηηήκαηα  δεκνηώλ. 
 
 
 
Αηηήκαηα  δεκνηώλ ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή, Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Ζιία 
Αβξακίδε  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 5852/28-12-2017, αίηεζε ηνπ θ. 

Πεξηαξίδε Γεσξγίνπ, γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο πνπ αθνξά ηελ νηθία πνπ 
δηέκελε ε Παββαηνχ Πεξηαξίδνπ. 

Ξην αλαιπηηθά, ππήξμε δηαξξνή ζηνλ εγθαηαιεηκκέλν ζηάβιν ηεο νηθίαο γηα ηελ νπνία 

ελεκεξψζεθαλ απφ ηε ΓΔΑ ιφγσ κεγάιεο θαηαλάισζεο θαζψο δελ έγηλε άκεζα αληηιεπηή θαη 
ε νπνία απνθαηαζηάζεθε απφ ηνπο ίδηνπο άκεζα. 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί λα γίλεη έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

χδξεπζεο ιφγσ ηεο αθαλνχο δηαξξνήο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε έθπησζε 30% ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ ιφγσ 

αθαλνχο δηαξξνήο. 

 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-266.2/07-08-2018 
 
 

 
ΘΔΜΑ 10ν - Απόθαζε 18-266.3/07-08-2018 
 
Αηηήκαηα  δεκνηώλ. 
 
 
 
Αηηήκαηα  δεκνηώλ ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή, Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Ζιία 
Αβξακίδε  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 446/21-02-2018, αίηεζε ηνπ θ. 

Θσζηίδε Ησάλλε, γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο πνπ αθνξά ηελ νηθία ηνπ, ζηελ 
νπνία δεη κφλνο. 

Ξην αλαιπηηθά, ππήξμε δηαξξνή ζηελ νηθία ηνπ θαη ελεκεξψζεθε απφ ηε ΓΔΑ ιφγσ κεγάιεο 

θαηαλάισζεο θαζψο δελ έγηλε άκεζα αληηιεπηή απφ ηνλ ίδην. 

Ζ κεγάιε θαηαλάισζε θαηαγξάθεθε ζε ζην ΑΓΠ 31792, απφ ηνλ ππάιιειν ηεο Δπηρείξεζεο, 
Αθεληνπιίδε Θσλζηαληίλν κε έλδεημε 9829 θπβηθά. 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί λα γίλεη έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

χδξεπζεο ιφγσ ηεο αθαλνχο δηαξξνήο. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε έθπησζε 30% ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεο 

πεξηφδνπ 2017/2 ιφγσ αθαλνχο δηαξξνήο. 

 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-266.3/07-08-2018 
 
 
 
ΘΔΜΑ 10ν - Απόθαζε 18-266.4/07-08-2018 
 
Αηηήκαηα  δεκνηώλ. 
 
 
Απνδεκίσζε θζνξώλ ιόγσ δηαξξνήο 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή, Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Ζιία 
Αβξακίδε  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.: 

1. Ρελ κε Αξ. Ξξση. : 4387/17-12-2018 αίηεζε ησλ θ. Ραγθαιίδε Πηπιηαλνχ, γηα απνδεκίσζε 
ιφγσ θζνξψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηo αγξνηεκάρηνo 287 απφ εξγαζίεο ηεο ΓΔΑΘ.  

Ξην αλαιπηηθά: 

ην αγξνηεκάρην ηνπ Ραγθαιίδε Πηπιηαλνχ ζηελ Μεξφβξπζε Θηιθίο ζην θαηαζηξάθεθε κέξνο 
ηεο θαιιηέξγεηαο εθηηκψκελνπ πνζνχ 140,00 επξψ ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε απηνςίαο: 

ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ 

 

Α.Π. / ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ: 4387/17-12-2018 
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ηοιτεία αιηούνηος 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΣΑΓΣΑΛΙΓΗ ΣΤΛΙΑΝΟ 

ΔΒΑΣΟ ΚΙΛΚΙ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ ΞΗΡΟΒΡΤΗ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Αίηημα:  

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΛΟΓΧ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΤΓΡΔΤΖ. 

_____________________________________________________________________________________ 

Έκθεζη: 

Ο παραπάλφ κε αίηεκα δεηά ηελ αποδεκίφζε ηοσ αγροηεκατίοσ 287 ηοσ αγροθηήκαηος ΞΖΡΟΒΡΤΖ 

ιόγφ θαηαζηροθής από εργαζίες ύδρεσζες. 

Η έθηαζε ηοσ αγροηεκατίοσ θαηά δήιφζή ηοσ είλαη 11700ημ θαη ηο ελοίθηο 20 εσρώ ανά 1000ημ. 

Από ασηουία ποσ έγηλε από ηολ Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε ποιηηηθό κεταληθό ΣΔ ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, 

επηβεβαηώζεθε όηη ζηο παραπάλφ αγροηεμάτιο καηά ηελ εθηέιεζε ηφλ εργαζηώλ  αποκαηάζηαζης 

διαρροής ηο θθινόπωρο ηοσ έηοσς 2017 καηαζηράθηκε καλλιέργεια   μαλακού ζίηοσ  έκηαζης ΗΖ 

ΜΔ ΣΟ 40% ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Λόγφ εθζθαθώλ θαη δηέιεσζες βαρέφλ κεταλεκάηφλ έργοσ. 

Η θαηαζηραθείζα θαιιηέργεηα ήηαλ έηοηκε γηα ζερηζκό. Η εθηίκεζε ηοσ παραγφγού είλαη όηη ε απόδοζή 

ηες ήηαλ περίποσ 300τιγ αλά ζηρέκκα, ποζόηεηα ποσ έγηλε αποδεθηή. 

Οη εθηηκήζεης έγηλαλ κε δαπάλε οργώκαηος – ζποράς 20 εσρώ αλά ζηρέκκα θαη προκήζεηας  ζπόροσ 10 

εσρώ αλά ζηρέκκα. 

 

Ποζό αποζημίωζης: 

Γαπάλε θαιιηέργεηας 11,7ζηρ Υ 30εσρφ αλά ζηρ = 351 εσρφ 

Δθηηκώκελε παραγφγή καιαθού ζίηοσ 11,7ζηρ Υ 300 θηιά αλά ζηρ = 3510τιγ 

Σηκή ζίηοσ 0,20 εσρώ αλά τιγ 

Απώιεηα εζόδφλ από πώιεζε ζίηοσ: 0,20 Υ 3510 = 702εσρώ  

Αποδεκίφζε: (702-351) Υ 40% = 140,40εσρώ 

Δποκέλφς, κε βάζε ηελ ηηκή ηες αγοράς θαη ηελ αποδεθηή απόδοζε ηες θαιιηέργεηας ζηελ περηοτή κας, ηο 

θόζηος ηες δεκηάς προηείνεηαι αποζημίωζη  140,40€ (ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ 

ΛΔΠΣΑ). 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ έθζεζε απηνςίαο. 
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Λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε απνδεκίσζε ηνπ αλσηέξσ κε ην πνζφ ησλ 140,40€, φπσο 

ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έθζεζε απηνςίαο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-266.4/07-08-2018 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ 10ν - Απόθαζε 18-266.4/07-08-2018 
 
Αηηήκαηα  δεκνηώλ. 
 
 
Απνδεκίσζε θζνξώλ ιόγσ δηαξξνήο 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή, Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Ζιία 
Αβξακίδε  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.: 

1. Ρελ κε Αξ. Ξξση. : 4387/17-12-2018 αίηεζε ησλ θ. Ραγθαιίδε Πηπιηαλνχ, γηα απνδεκίσζε 
ιφγσ θζνξψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηo αγξνηεκάρηνo 287 απφ εξγαζίεο ηεο ΓΔΑΘ.  

Ξην αλαιπηηθά: 

ην αγξνηεκάρην ηνπ Ραγθαιίδε Πηπιηαλνχ ζηελ Μεξφβξπζε Θηιθίο ζην θαηαζηξάθεθε κέξνο 

ηεο θαιιηέξγεηαο εθηηκψκελνπ πνζνχ 140,00 επξψ ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε απηνςίαο: 

ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ 

 

Α.Π. / ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ: 4387/17-12-2018 

 

ηοιτεία αιηούνηος 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΣΑΓΣΑΛΙΓΗ ΣΤΛΙΑΝΟ 

ΔΒΑΣΟ ΚΙΛΚΙ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΟΤ ΞΗΡΟΒΡΤΗ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Αίηημα:  

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΛΟΓΧ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΤΓΡΔΤΖ. 

_____________________________________________________________________________________ 

Έκθεζη: 

Ο παραπάλφ κε αίηεκα δεηά ηελ αποδεκίφζε ηοσ αγροηεκατίοσ 287 ηοσ αγροθηήκαηος ΞΖΡΟΒΡΤΖ 

ιόγφ θαηαζηροθής από εργαζίες ύδρεσζες. 

Η έθηαζε ηοσ αγροηεκατίοσ θαηά δήιφζή ηοσ είλαη 11700ημ θαη ηο ελοίθηο 20 εσρώ ανά 1000ημ. 



 

 

22 

 

Από ασηουία ποσ έγηλε από ηολ Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε ποιηηηθό κεταληθό ΣΔ ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, 

επηβεβαηώζεθε όηη ζηο παραπάλφ αγροηεμάτιο καηά ηελ εθηέιεζε ηφλ εργαζηώλ  αποκαηάζηαζης 

διαρροής ηο θθινόπωρο ηοσ έηοσς 2017 καηαζηράθηκε καλλιέργεια   μαλακού ζίηοσ  έκηαζης ΗΖ 

ΜΔ ΣΟ 40% ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ Λόγφ εθζθαθώλ θαη δηέιεσζες βαρέφλ κεταλεκάηφλ έργοσ. 

Η θαηαζηραθείζα θαιιηέργεηα ήηαλ έηοηκε γηα ζερηζκό. Η εθηίκεζε ηοσ παραγφγού είλαη όηη ε απόδοζή 

ηες ήηαλ περίποσ 300τιγ αλά ζηρέκκα, ποζόηεηα ποσ έγηλε αποδεθηή. 

Οη εθηηκήζεης έγηλαλ κε δαπάλε οργώκαηος – ζποράς 20 εσρώ αλά ζηρέκκα θαη προκήζεηας  ζπόροσ 10 

εσρώ αλά ζηρέκκα. 

 

Ποζό αποζημίωζης: 

Γαπάλε θαιιηέργεηας 11,7ζηρ Υ 30εσρφ αλά ζηρ = 351 εσρφ 

Δθηηκώκελε παραγφγή καιαθού ζίηοσ 11,7ζηρ Υ 300 θηιά αλά ζηρ = 3510τιγ 

Σηκή ζίηοσ 0,20 εσρώ αλά τιγ 

Απώιεηα εζόδφλ από πώιεζε ζίηοσ: 0,20 Υ 3510 = 702εσρώ  

Αποδεκίφζε: (702-351) Υ 40% = 140,40εσρώ 

Δποκέλφς, κε βάζε ηελ ηηκή ηες αγοράς θαη ηελ αποδεθηή απόδοζε ηες θαιιηέργεηας ζηελ περηοτή κας, ηο 

θόζηος ηες δεκηάς προηείνεηαι αποζημίωζη  140,40€ (ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ 

ΛΔΠΣΑ). 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

Ρελ έθζεζε απηνςίαο. 

Λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε απνδεκίσζε ηνπ αλσηέξσ κε ην πνζφ ησλ 140,40€, φπσο 

ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έθζεζε απηνςίαο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-266.4/07-08-2018 
 
 
 
ΘΔΜΑ 10ν - Απόθαζε 18-266.5/07-08-2018 
 
Αηηήκαηα  δεκνηώλ. 
 
 
 
Έθπησζε ιόγσ αθαλνύο δηαξξνήο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή, Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Ζιία 
Αβξακίδε  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1369/8-5-2018, αίηεζε ηεο θαο 
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Κεηαιίδνπ Καξίαο, θαηνίθνπ Θενδνζίσλ ΓΔ Θξνπζίσλ, γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 
χδξεπζεο πνπ αθνξά ηελ νηθία ηεο, ζηελ νπνία δεη κφλε. 

Ξην αλαιπηηθά, ππήξμε δηαξξνή ζηελ νηθία ηνπ ζην εμάκελν 2018/1 πνπ θαηαγξάθεθε κέηξεζε 

598 θπβηθψλ κέηξσλ, ελψ ε ζπλήζεο θαηαλάισζε είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 θκ αλά εμάκελν. 

Ζ δηαξξνή νθείιεηαη ζε παιαηφηεηα ηνπ αγσγνχ κέζα ζην νηθφπεδν θαη απνθαηαζηάζεθε απφ  
ηδησηηθφ ζπλεξγείν (Γηψξγνο Πηεθαλίδεο). 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε θαηαλαισηήο επηζπκεί λα γίλεη έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

χδξεπζεο ιφγσ ηεο αθαλνχο δηαξξνήο. 

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα ειηθησκέλε 83 εηψλ, πνπ δεη κφλε ηεο ζηνλ κηθξφ νξεηλφ νηθηζκφ ησλ 
Θενδνζίσλ, πξνηείλεηαη λα γίλεη δεθηή ε έθπησζε πνπ αηηείηαη, επεηδή εθηφο ησλ θνηλσληθψλ 

ιφγσλ   ηεθκαίξεηαη φηη είλαη θαη αθαλήο δηαξξνή. 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

Λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε έθπησζε 30% ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεο 

πεξηφδνπ 2018/1 ιφγσ αθαλνχο δηαξξνήο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-266.5/07-08-2018 
 
 

 

 
ΘΔΜΑ 11ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-267/07-08-2018. 
 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ θαη 
θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ειεθηξνληθνύ  δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: [«Πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 - 2019» 
Πξνϋπνινγηζκνύ 340.000,00€ (πιένλ ΦΠΑ) ΑΡ.ΜΔΛ Π4/2018]. 
 
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΝΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 
ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 - 2019» Ξξνυπνινγηζκνχ 340.000,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 
 
Ρν απνηέιεζκα θαηαθχξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ & 

ΡΔΙΗΘΖΠ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

 
1. Πηνηρεία Γηαγσληζκνύ: 

Ρν παξόλ Ξξαθηηθό Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθώλ Θαηαθύξσζεο, Ρειηθήο Αμηνιόγεζεο Ξξνζθνξώλ & 

Ρειηθήο Θαηαθύξσζεο αθνξά ζηνλ αλνηθηό ειεθηξνληθό Γηαγσληζκό κε θάησζη ζηνηρεία: 

 

1 Δίδνο Γηαγσληζκνύ: Αλνηθηόο Ζιεθηξνληθόο Γεκόζηνο Γηαγσληζκόο 

Ξξνκήζεηαο 

3 Ρίηινο Γηαγσληζκνύ:  «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη 

ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 - 

2019» 

4 Ππλνιηθή Ξξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε  ζε επξώ 

(€) ρσξίο ΦΞΑ 24% 

340.000,00 € 

5 Σξεκαηνδόηεζε : Ηδία Έζνδα Θσδηθόο : 12.00.01 

6 Αξ. Ξξσηνθ. ηεο   Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ:  842/ 30-3-2017 

7 πνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο από ηελ 

εηαηξεία Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ 

Ζκεξνκελία : 27-7-2018 

8 Αξ. Ξξση. ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο   

Α.Ξ. 2446/27-7-2018 

9 Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο 

27/7/2017, εκέξα: Ξαξαζθεπή  

 

2. Ξξαθηηθό: 

Πήκεξα, 27/7/2018 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 11:50 π.κ.,   ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο  , παξεπξέζεζαλ νη: 

 Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο ειεθηξνιόγνο κεραληθόο, ππάιιεινο ηερληθήο ππεξεζίαο ΓΔΑ Θηιθίο 
 Αβξακίδεο Ζιίαο  Σεκηθόο Κεραληθόο , Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
 Λάζθα Διηζάβεη, ΓΔ ππάιιεινο, δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο ΓΔΑ Θηιθίο 

 

νη νπνίνη απνηεινύλ κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Ξξνζθνξώλ , γηα 

ηε δεκόζηα απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο εηαηξείαο   Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ 

(ΑΦΚ: 094490579)   

 

Πηελ ζπλέρεηα  ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Ξξνζθνξώλ   
ζπλδέζεθε ζην ζύζηεκα κε ηα δηαπηζηεπηήξηα (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο) ησλ κειώλ, θαη πξνρώξεζε 
ζηελ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο εηαηξείαο Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ,  ε νπνία είλαη 
πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ζην  ππ’ αξηζκό  54309 ειεθηξνληθό δηαγσληζκό  κε αξ. πξση. 359/12-02-2018 ηεο Γ.Δ..Α. 
Θηιθίο γηα ηελ «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 - 2019». 
 

Θαηόπηλ ε επηηξνπή παξέιαβε από ην πξσηόθνιιν ην ζθξαγηζκέλν θάθειν κε αξ. πξση. 2446/27-7-2018, πνπ 
πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  ζε έληππε κνξθή,  θαη πξνέβε ζηελ κνλνγξαθή θαη ζηε δεκόζηα 
απνζθξάγηζε ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο εηαηξείαο  Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ. 

Πηε ζπλέρεηα  ε επηηξνπή κε  απνζηνιή email κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ελεκέξσζε όινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό όηη έγηλε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηεο 
εηαηξείαο Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ. 
 

Θαηόπηλ πξνρώξεζε ζε αληηπαξαβνιή ησλ ειεθηξνληθά θαηαηεζεηκέλσλ  κε ηα εληύπσο θαηαηεζεηκέλα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. 
Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή αθνύ κνλόγξαςε όια ηα πξσηόηππα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ 
Θαηαθύξσζεο, ηα νπνία πξνζθνκίζζεθαλ εκπξόζεζκα θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πξνρώξεζε ζηνλ νπζηαζηηθό θαη 
αλαιπηηθό έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. 
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Πηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ δηαπηζηώζεθε όηη: (i) ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ήηαλ πιήξεο 
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη (ii) όια ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο ήηαλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

Θαηά ζπλέπεηα ε επηηξνπή  εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 
απόθαζεο θαηαθύξσζεο θαη ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηελ  θάησζη εηαηξεία:  Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ  δηόηη είλαη ε 
εηαηξεία πνπ θαηέζεζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. 

 

Ππληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 
Θνξθνηίδεο Θσλ/λνο  
Αβξακίδεο Ζιίαο  
Λάζθα Διηζάβεη 
 

 

 
Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθό ελεξγεηώλ, παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 

 

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

Ξξνέδξνπ, 

 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 

 Ρν πξαθηηθφ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ  δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο Δ.Γ. ηνπ 

ειεθηξνληθνχ  δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξπρίσλ αληιηψλ 

θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 - 2019» ΑΟ.ΚΔΙ. Ξ4/2018,ΘΑΔ:12.00.01. 

Ξξνυπνινγηζκνχ 340.000,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 

 

 Ρελ θαηαθχξσζε  απνηειέζκαηνο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ εηαηξία «Π. 

ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΛΡΙΖΡΗΘΥΛ 

ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ», κε Α.Φ.Κ. : 094490579, Γ.Ν.. : ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο,  Γηεχζπλζε : 

Εάππα-ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ, Ρ.Θ. 4,Ρ.Θ. 57013,Ρει.επηθνηλσλίαο:2310694000, ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο σο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά  218.820,00€ (πιένλ ΦΞΑ 24%).  

 

 H ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα 

βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α.12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ 

ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ) θαη Θ.Α.54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 

 Γίλεη εληνιή λα θνηλνπνηεζεί ε παξνχζα απφθαζεο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ 
ΔΠΖΓΖΠ (άξζξν 100 παξ.4 ηνπ Λ.4412/2016). Θαηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο ρσξεί 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ην Βηβιίν IV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Λ. 
4412/2016. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-267/07-08-2018. 

 
 
ΘΔΜΑ 12ν- Απόθαζε 18-268/07-08-2018. 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ 
ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ ΔΣΟΤ 2018» Πξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00 € (πιένλ ΦΠΑ) ΑΡ.ΜΔΛ 
Μ24/2018].  

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΩΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 

Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ,ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΔΙ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ ΔΡΝΠ 2018» Ξξνυπνινγηζκνχ 49.112,00 € 
(πιένλ ΦΞΑ)», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 
 

Ζ Παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ ηαθηηθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Γήκνπ Κηιθίο, ζε απιέο εξγαζίεο επηζθεπψλ θαη ζε εξγαζίεο θαιισπηζκνχ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζηφρν ηελ άξηηα ιεηηνπξγία θαη εκθάληζή ηνπο. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Καζαξηζκφ – απνςίισζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ κνλάδσλ. 

 Δπηζεψξεζε - θαζαξηζκφ θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ 

 Γξαζζάξηζκα, έιεγρν, αιιαγή θαη ζπκπιήξσζε ειαίσλ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ 

 Δξγαζίεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή ζπλνιηθή εκθάληζε θαη αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

 Καζαξηζκφ ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. 

 Απνθαηάζηαζε ηπρφλ δηαξξνψλ εμνπιηζκνχ θαη ππέξγεησλ ή ππφγεησλ ζσιελψζεσλ. 

 πληήξεζε, απνςίισζε θαη ε άξδεπζε ησλ θπηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Όιεο ηηο, παξφκνηαο θχζεο, εξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ θαιή εκθάληζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 Λφγσ έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία 

θαη άδεηα. 

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο γηα ζπλνιηθή δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ είλαη ν αθφινπζνο:  

 
 

 

«ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ ΔΣΟΤ 2018» 
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ΤΠΗΡΔΙΑ   ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ 

Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ)  ΚΗΛΚΗ 22.383,00 

Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ)  ΚΑΣΑΝΗΧΝ 5.276,00 

Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ)  ΚΡΖΣΧΝΖ 1.410,00 

Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ)  ΓΡΟΑΣΟΤ 20.043,00 

ΤΝΟΛΟ 49.112,00 

ΦΠΑ 24% 11.786,88 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 60.898,88€ 

 

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

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε: 

 Ρελ κε αξηζκφ 0157/02-08-2018 κε (ΑΓΑ:ΤΝΣΤΝΙΘ8-ΗΦΒ) Αλάιεςε δαπάλεο ηεο  
Νηθνλνκηθήο  ππεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 327 
 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο 
 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

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

 Ρελ κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηε δηαδηθαζία  ηνπ ζπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 
ζχκθσλα κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 
ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ,ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΔΙ ΓΖΚΝ 
ΘΗΙΘΗΠ ΔΡΝΠ 2018», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Ρελ δέζκεπζε  ηεο πίζησζεο πνζνχ ησλ 60.898,88€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.21 
(ΠΛΡ.ΚΖΣ/ΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ,ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘ/ΠΔΥΛ & ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ Δ.Δ.Ι.) 

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

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεη απφ ηα ηαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη λα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Θ.Α.Δ. 
61.93.21 (ΠΛΡ.ΚΖΣ/ΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ,ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘ/ΠΔΥΛ & ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 
ΣΥΟΝ Δ.Δ.Ι.) θαη Θ.Α.Δ. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018, φπνπ πξνβιέθζεθαλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-268/07-08-2018. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
 

 
Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 
 

 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε  
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Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ) 

 

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζε η 

 

ηελ κε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνύ  δηαγσληζκνύ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία: 

 

«ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑ-ΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ ΔΣΟΤ 2018» Πξνϋπνινγηζκνύ 60.898,88  Δπξώ (κε Φ.Π.Α.), 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’147) θαη β) ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

θαιεί  

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Δπσλπκία  ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ , ( Γ.Δ.Τ.Α. 
ΚΗΛΚΗ ) 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

Πφιε Κηιθίο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 61100 

Σειέθσλν 2341029330- 

Φαμ 2341029320-2341025053 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  info@deyak.gr, 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Απνζηνιίδεο Νηθφιανο Πξντζηάκελνο ΔΔΛ 
Κηιθίο, Σειέθσλν: 
2341025053,Φαμ:2341025053,email : 

biol@deyak.gr 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.deyak.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη : Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ. 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε χδξεπζε θαη απνρέηεπζε ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α)  Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ 
δηεχζπλζε (URL):www.deyak.gr. 
 
β)Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε δηεχζπλζε 1νρικ. Κηιθίο Ξεξφβξπζεο Σ.Κ.61100. 
 
γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ: ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ  

mailto:info@deyak.gr
mailto:biol@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
http://www.deyak.gr/
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 327ηνπ Ν.4412/2016θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο. Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ 
εθηεινχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΚ κε θσδηθφ Κ.Α.Δ : 61.93.21(ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ,ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ Δ.Δ.Λ. ΓΖΜΟΤ  ΚΗΛΚΗ) ζρεηηθή 
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη νη «ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ, ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ, ΚΡΗΣΩΝΗ, 
ΚΑΣΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΟΑΣΟΤ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, ΔΣΟΤ 2018» 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ παξαθνινχζεζεο, ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ 
Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ  (Δ.Δ.Λ.): ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΩΝΗ θαη ΓΡΟΑΣΟΤ, ΓΗΜΟΤ 
ΚΙΛΚΙ, 

 ζηελ  ηαθηηθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξαπάλσ Δ.Δ.Λ. θαη  

 ζε εξγαζίεο επηζθεπψλ ζπλήζσλ βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ επί ηφπνπ, κε απιά κέζα. 

 ζε εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ ησλ ΔΔΛ, ψζηε λα παξνπζηάδνπλ άςνγε εκθάληζε θαη 

ιεηηνπξγία. 

 ζηνλ θαζαξηζκφ – απνςίισζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ κνλάδσλ.  

 ζηε βαθή ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ θαη ηεο ηνηρνπνηίαο απηψλ θαη 

 ζε φιεο ηηο παξφκνηαο θχζεο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαιή, νκαιά ιεηηνπξγία 

θαη ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ ρψξνπ ησλ  εγθαηαζηάζεσλ. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV) :45259100-8Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο αθάζαξησλ πδάησλ. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.898,88 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 49.112,00 €    ΦΠΑ : 11.786,88€). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη 
εμαληιήζεσο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην πεξηγξαθηθφ έγγξαθν ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο 
(ρακειόηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 311 λ.4412/2016. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 
εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 
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ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ»,  

ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 
13 έσο 15, 

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

To κε αξ. ΑΓΑΜ: ____ 2018 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Σ.Τ. 

Σνπ Ν 1069/80 « Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ( Φεθ 191/23-8-1980)  

Σελ ππ’ αξηu. ____/2018 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κειέηε θαη θαζνξίζηεθαλ νη 
φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε ππ’ αξηζκφ ____2018 έθζεζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, νδφο  1
ν
ρικ. Κηιθίο –Ξεξφβξπζεο, ηελ ……………, ψξα 

10:00 (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
δειαδή ..../....../ 2018.θαη ψξα 10:00. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ.  

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΚ. Ζ 
απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, …….. ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΚ. 
Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Γεκνζίεπζε  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Σνπηθφ Σχπν:  
Ζκεξεζία  εθεκεξίδα Πξσηλή ηνπ Κηιθίο. 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΤΑΚ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : 
www.deyak.gr  ζηελ δηαδξνκή : ► ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ 2018. 

  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyak.gr/
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Έμνδα δεκνζηεύζεσλ  
Ζ δαπάλε ησλ  δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α 
ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη 
θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

16 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε  

17 πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, 

18 Σερληθή Πεξηγξαθή, 

19 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 

20 Πξνυπνινγηζκφο, 

21 Έληππν Οηθνλνκηθήο  Πξνζθνξάο Γεκνπξάηεζεο. 

22 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

23 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο : 
www.deyak.gr  ζηελ δηαδξνκή : ► ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ 2018. 

Γηα λα ππνβάιινπλ όκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξόκελνη , ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνύλ δσξεάλ ην έληππν ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα έρεη ηελ πξσηόηππε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο , από ηα θεληξηθά γξαθεία 
ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ 
έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 
κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.   

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη,  ην αξγφηεξν 3 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη εγγξάθσο. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν 
ηξφπν δελ εμεηάδνληαη. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ 
έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

http://www.deyak.gr/
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Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ 
πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα.  

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε 
- κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο 
παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε 
εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: 
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 
κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα), ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν.  



 

 

34 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη (άξζξν 72 παξ.1α ηνπ Ν.4412/2016). 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 
απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE 
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο 
δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο 
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
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2.2.3.3. Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη 
έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο 
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 
23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην 
νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε  ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

2.2.3.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε 
δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ  βεβαίσζε εγγξαθήο απφ ην αληίζηνηρν νηθείν Δπηκειεηήξην ήηνη ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ 
ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο, κε δξαζηεξηφηεηα ζηα αληηθείκελα :  

 Τπεξεζίεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιπκάησλ, 

 Τπεξεζίεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη 

 Τπεξεζίεο θιαδέκαηνο δέλδξσλ θαη άιισλ θπηψλ. 

α) Σα παξαπάλσ ζα απνδεηθλχνληαη κε ππεχζπλε δήισζε ζπλνδεπφκελε κε θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά, θαη ζα 
απνηεινχλ ζηνηρεία απνδνρήο ηεο ππνςεθηφηεηαο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86, φηη ηα φπνηα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα, αλαιψζηκα απηψλ (ρνξηνθνπηηθά, 
ηζνπγθξάλεο, θηπάξηα, γξαζαδφξνη, θιεηδηά πάζεο θχζεσο, ζθπξηά, πξηφληα θιπ), είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη φηη δχλαηαη ε ρξήζε αληηζηνίρσλ  κεραλεκάησλ, εμαξηεκάησλ, απφ ηελ 
Απνζήθε ηεο Δ.Δ.Λ. Κηιθίο εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα, αιιά ν Αλάδνρνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
φπνησλ πξνβιεκάησλ κεραλνινγηθψλ, ειεθηξνινγηθψλ θιπ πξνθχςνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπο. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απαηηνχληαη ηα θάησζη κέζα ηα νπνία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα φιε ηελ ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ ρψξν πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο θαζψο επίζεο θαη κεηαθνξηθφ κέζν γηα ηελ δηαθνκηδή 
ηνπο: 

- Υεηξνθίλεην ρνξηνθνπηηθφ – ζακλνθνπηηθφ κεράλεκα 

- Απηνθηλνχκελν ρνξηνθνπηηθφ – ζακλνθνπηηθφ κεράλεκα 

- Όρεκα κεηαθνξάο ρφξησλ θιαδηψλ θαη άιισλ. 

- Οπνηνδήπνηε άιινλ εμνπιηζκφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο.  

Σα κεραλήκαηα απηά ζα έρνπλ ηελ λφκηκε άδεηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππφςε εξγαζηψλ. 

2.2.7 - 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ 
πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο,  ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4,  2.2.6 ηεο παξνχζεο, 
πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 
άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα , ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο 
ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 
Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ).  

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ 
ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη 
ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν 
ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 
2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν 
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο 
κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 
δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 
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εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε 
ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, 
ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 
απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη 
ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ρσξίο ζεψξεζε γλεζίνπ 
ππνγξαθήο, φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2.  Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. 

Β.3.  

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο 
(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., 
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 
ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ 
ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 
επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο,  κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Β.6.Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή 
ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη 
ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Β.8.ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή 
έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

  

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: βάζεη κόλν ηηκήο. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, γηα  
φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο  αλά είδνο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ 
πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 
2.4.2.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5 είηε (α) κε  θαηάζεζή 
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ΓΔΤΑ Κηιθίο 1

ν
ρικ. Κηιθίο Ξεξφβξπζεο 61100). ε 

πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί 
εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην 
αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη 
ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ 
νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 
 
2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά 

ηνπ ….. 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο: 

«ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ηε ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ…..-2018 

2.4.2.3. Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία 
αλαγξάθεη ην ηίηιν ηνπ δηαγσληζκφ, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή  έλσζεο), δειαδή 
επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 
αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, email).  

Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», 
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β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 
αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.5 ηεο παξνχζαο . 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

2.4.2.4.  Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ. 

2.4.2.5.  Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο 
ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ( εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ 
παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.

 

2.4.2.6Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα :  

α) απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),  

β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ), 

2.4.2.7. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ 

φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλνπλ. 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 
4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  
ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο, 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη 
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη 
ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, 
ζχκθσλακε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί 
δσξεάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη  ζα θέξεη  ηελ πξσηφηππε ζθξαγίδα ηεο 
ππεξεζίαο. 

Σν έληππν πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν θαη θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν. 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζφ αξηζκεηηθά ζε ΔΤΡΧ (€) γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, 
βάζεη ηεο θαησηέξσ ηηκήο αλαθνξάο.   

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε 
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη 
ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην έγγξαθν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
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2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελώλ απφ ηελ 
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ 
απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο & αμηνιφγεζεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ), 2.4.3. ((Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν 
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο 
πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε 
ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 
ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο 
παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο 
απηφο ηζρχεη, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε 
ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 
πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην 
πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν 
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή 
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κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.5. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή 
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί 
φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν 
θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 
β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο 
ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.  
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε 
νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. 
Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ.  
δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεθηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία 
θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
άξζξν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην 
πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί 
ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη 
ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) 
επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
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Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο απνθιείεηαη θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη 
ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο 
επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ  απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη κε ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ θαη κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ 
απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν αλαζέησλ θνξέαο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 
πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Δλζηάζεηο 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε  (5) εκέξεο 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 
έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 
άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία 
κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο 
ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην 
έζνδν θαη  επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη νιφθιεξε ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα 
ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
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κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ. 1 
β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη 
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο 
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα 
νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 
φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.4 Τπεξγνιαβία 
- 
4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ 
ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ 
ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην 
πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

α. Ζ πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη εθ άπαμ ή θαη ηκεκαηηθά . Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ θαη ε εθθαζάξηζε φισλ 
ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  
β. Μεηά ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ ζ’ απηφλ πνζνχ, ζχκθσλα κε 
ην Σηκνιφγην Πξνζθνξάο.  
Οη ινγαξηαζκνί ζα ζπληάζζνληαη αλαθεθαιαησηηθνί, κε ζπλνπηηθφ πίλαθα απφ ηελ αξρή ηεο ζχκβαζεο. Απφ θάζε 
λεφηεξν ινγαξηαζκφ αθαηξνχληαη πνζά πνπ πιεξψζεθαλ κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο.  
Ζ πιεξσκή γίλεηαη κε εμφθιεζε ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή απφ ηερληθήο 
απφςεσο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο-Δπίβιεςεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα.  
Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ηδίσο 
πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο ηηκψλ , θιπ. 
γ. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2.Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη 
(άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη 
θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 
φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ επηβάιιεηαη (άξζξν 
350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β').) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3 % θαη ζηελ επ’ απηνχ 
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 0,6 %. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 
απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ 
θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο 
πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ 
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. 
Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη 
ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ 
επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

- 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο  πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 
ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Κ. γηα φια ηα δεηήκαηα 
πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε 
θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν 
έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ 
δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.3Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν 
θαηαγξάθνληαη, ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 
αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν 
εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ 
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ 
ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

6.2  Γηάξθεηα ύκβαζεο 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
θαη ιήγεη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ ζηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. 

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 
παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο 
βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 
αλάγθεο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο 
σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ απφθαζε. 
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 
ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη 
ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 
 
6.4  Απόξξηςε ππεξεζηώλ– Αληηθαηάζηαζε 
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε 
άιιεο, πνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε 
αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο 
παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 
εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκήο. 

6.7 Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο  θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζ. 
____2018 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 13ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-269/07-08-2018. 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ ηκήκαηνο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Γηαλνκή 
εηδνπνηεηεξίσλ ύδξεπζεο ηεο Γ.Δ. Κηιθίο». 
 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

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

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Γηαλνκή ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο ζηελ πφιε ηνπ Θηιθίο»: 
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ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : 
 «Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς ζηην πόλη ηοσ Κιλκίς» 

 

 

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

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

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

θαιώο ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς ζηην πόλη ηοσ Κιλκίς, ( 11.190 

ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΠΤ 000185/18-07-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηνύληεο 
 

 
 

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

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

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

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

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-269/07-08-2018. 

 
 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 

 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 
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ΘΔΜΑ 14ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-270/07-08-2018. 
 
Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο (αύμεζε πνζνύ θαηά 30%) δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ 
αληιηώλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018  (πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο)», ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 337 ηνπ Ν. 4412/2016: Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπο (άξζξν 89 Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ). 
 
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηηδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο (αχμεζε πνζνχ θαηά 30%) 
δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018  (πλνπηηθφο 
Γηαγσληζκφο)», ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 337 ηνπ Ν. 4412/2016: 
Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (άξζξν 89 Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ), ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
 

Πξνο Γ.. Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΘΔΜΑ: «Τπέξβαζε πνζνύ ζύκβαζεο κε ηελ επηρείξεζε . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ»                          

 
ηηο 22-5-2018, κεηά απφ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο,  έγηλε  ζχκβαζε κε ηελ επηρείξεζε . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, 

πνζνχ 31.381,00  κε ζέκα «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018 (πλνπηηθφο 

Γηαγσληζκφο)»  

Ζ ζχκβαζε ιήγεη ζηηο 31-12-2018 θαη έρεη ήδε εμαληιεζεί φιν ην πνζφ.  

Με ην παξφλ πξνηείλσ ηελ ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 30%,δειαδή γηα πνζφ 9.414,30€ κέρξη ηηο 31-12-

2018, έσο φηνπ νινθιεξσζεί ν ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο πξνκήζεηαο αληιηψλ  κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018-2019 ». 

Ζ ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη ζηε ζειίδα 7 ηεο ζχκβαζεο, φπνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο : «ε 

πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί πξηλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2018, ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κπνξεί λα 

δεηήζεη αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη 30 % εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα απηήλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο 

κε απηφ ηεο πξνζθνξάο θαη γηα ην ίδην είδνο πξνκήζεηαο.» 

Κηιθίο,03-08-2018 

 Με ηηκή 

 Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ βηβιίνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016, 

 
πγθεθξηκέλα: 
χκθσλα κε ην άξζξν  337: 
Άξζξν 337 Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο (άξζξν 89 Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) 
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1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

……………. 
γ) όηαλ πιεξνύληαη ζσξεπηηθά νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 
αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ έλαλ επηκειή 
αλαζέηνληα θνξέα,  
ββ) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο, 
γγ) νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο 
ζπκθσλίαο - πιαίζην. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο - πιαίζην. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο 
δελ απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ. 
 

(πιεξνχληαη ζσξεπηηθά θαη νη ηξείο πξνππνζέζεηο) 

 

 ηελ ππ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ζχκβαζε 1560/22-05-2018 κε ΑΓΑΜ_ 18SYMV003140550, 

 ην άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ΑΓΑΜ_ 18PROC002682959, 

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_013/2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ ΧΠ29ΟΛΚ8-ΜΓΞ θαη ηε  
βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ  πνζνχ,  

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο,  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 ην φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο ζπκβνπιίνπ δελ έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί ν ειεθηξνληθφο 
δηαγσληζκφο κε ηνλ ίδην ηίηιν. 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 Εγκρίνει τθν  υπζρβαςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ κατά 30%, του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο «Προμικεια 
υποβρυχίων αντλιϊν και υποβρυχίων κινθτιρων για το ζτοσ 2018», τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ με τθν επιχείρθςθ  . 
ΑΙΒΑΖΙΔΗ ΑΕΒΕ, δθλαδι για ποςό 9.414,30€ (πλζον ΦΠΑ) μζχρι τισ 31-12-2018 ι ζωσ ότου ολοκλθρωκεί ο 
θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ αντλιϊν  με τίτλο «Προμικεια και τοποκζτθςθ υποβρφχιων αντλιϊν και 
υποβρυχίων κινθτιρων για τα ζτθ 2018-2019». 
 

 Εγκρίνει θ δαπάνθ τθσ προμικειασ  να γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τουσ 
κωδικοφσ  Κ.Α.12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) και του Κ.Α.54.00.28 
(ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ  ζτουσ 2018, όπου ψθφίςτθκε  ςχετικι δαπάνθ. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-270/07-08-2018. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 15ν- Απόθαζε 18-271/07-08-2018 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « 
ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΝΣΤΠΩΝ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ» , πξνϋπνινγηζκνύ 355,00 Δπξώ 
(πξν ΦΠΑ, ζπλνιηθνύ θόζηνπο 440,20) 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

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

Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « 
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ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΛΡΞΥΛ ΠΡΖ ΓΔΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή 
Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
 
2 .ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί πξνζθνξά 

3. ΚΟΠΟ:  ρεδηαζκφο  λέσλ εληχπσλ Γειηίνπ Δηζαγσγήο   ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή . 

4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   Γηα ηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο 

απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο λέσλ εληχπσλ εγγξάθσλ παξαζηαηηθψλ αγνξψλ φπσο ην Γειηίν εηζαγσγήο  

(073DEI) θαη ζρεδηαζκφο λέσλ εληχπσλ εγγξάθσλ παξαζηαηηθψλ παγίσλ  φπσο ην Γειηίν εηζαγσγή(073 

DEI) .Έηζη απινπζηεχεηαη ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη βειηηζηνπνηείηαη ε 

δηαρείξηζε θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. Ζ εξγαζία ζα εθηειεζηεί απφ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία 

κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ε νπνία ππνζηεξίδεη φια ηα πξνγξάκκαηα ΣΡΗΣΧΝ φπσο: 

Ύδξεπζεο ,Λνγηζηεξίνπ, Μηζζνδνζίαο ,mobile,Πξσηνθφιινπ , Oracle Server Standard Edition One ASFU. 

Παξάιιεια ζα γίλεη θαη ε εγθαηάζηαζε Λνγηζηηθήο θαη Μηζζνδνζίαο. 

 

 

Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππεξεζίαο: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΔΝΣΤΠΟ ΑΓΟΡΧΝ ΓΔΛΣΗΟΤ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΣΔΜ. 1 150,00 150,00 

2. ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΓΗΧΝ ΓΔΛΣΗΟΤ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΣΔΜ. 1 150,00 150,00 

3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

ΣΔΜ. 1 55,00 55,00 

 ΑΘΡΟΙΜΑ 355,00 

Φ.Π.Α. 24% 85,20 

ΤΝΟΛΟ 440,20 

 
 
 
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:    H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
 
355,00  Δπξώ  πιένλ Φ.Π.Α ζπλνιηθνχ θφζηνπο 440,20 Δπξώ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο 
 
 Γεκνηηθήο  Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   
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Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε 
δαπάλε 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Ρελ  εηζήγεζε ηεο θαο Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 

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

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 
326 & 328 ηνπ Λ. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, 
νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο 

αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ.  
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 440,20€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 64.07.01 (ΔΛΡΞΑ), ηνπ 
Θ.Α. 61.03.02 (ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Ζ/, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΝ & Ζ/  θαη ηνπ 
Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 64.07.01 (ΔΛΡΞΑ), ηνπ Θ.Α. 61.03.02 

(ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Ζ/, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΝ & Ζ/  θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 
(ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ)ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθαλ ζρεηηθέο 
δαπάλεο. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-271/07-08-2018. 

 
 
ΘΔΜΑ 16ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-272/07-08-2018 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 
«ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΝ ΤΓΡΔΤΗ» Πξνϋπνινγηζκνύ 3.800,00€ (πιένλ ΦΠΑ)  

Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, Ζιία Αβξακίδε ν νπνίνο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΧΛΖΝΧΝ ΤΓΡΔΤΖ» Πξνυπνινγηζκνχ 3.800,00€ 
(πιένλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
 
 

 

1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΔΠΔΙΓΟΤΑ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΩΛΗΝΩΝ  ΤΓΡΔΤΗ  

 

 

Ζ ππεξεζία πξέπεη λα πξνβεί ζηελ άκεζε πξνκήζεηα ζσιήλσλ Πνιπαηζπιελίνπ (PE) πφζηκνπ λεξνχ 

(HDPE) γηα ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο 3εο Γεληάο PE100,  δηακέηξνπ Φ110 θαη Φ125 ρηιηνζηψλ  θαη 

πηέζεσλ 10 θαη 16 bar. 

Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, επεηδή εμαληιήζεθαλ φια ηα απνζέκαηα πνπ ππήξραλ 

ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε ζσιήλεο απηψλ ησλ δηακέηξσλ θαη ιφγσ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ ηα 

πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θιείλνπλ ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ. Δπνκέλσο, 

εάλ δελ γίλεη άκεζα πξνκήζεηα δελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα θάιπςεο απξφβιεπησλ δηαξξνψλ θαη 

επεηγνπζψλ επεκβάζεσλ, (αληηθαηαζηάζεηο πεπαιαησκέλσλ αγσγψλ κεηά απφ δηαξξνέο θ.η.ι.. ) ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Ζ ηειεθσληθά πξνηαζείζα ηηκή είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ζσιήλεο πνπ έγηλε ην 

έηνο 2017. 
 

 

2.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 

Α/Α Δίδνο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Σηκή/κνλάδνο 
ζε €      (ρσξίο 

ΦΠΑ) 

Κόζηνο ζε € 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

1 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα 
πφζηκν λεξφ (HDPE), 3

εο
 Γεληάο PE100, 

δηακέηξνπ (Φ125) θαη πίεζεο 10 atm. Γηα 
ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο. 

Μέηξα 400 4,95 1.980,00 

2 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα 
πφζηκν λεξφ (HDPE), 3εο Γεληάο PE100, 
δηακέηξνπ (Φ125) θαη πίεζεο 16 atm. Γηα 
ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο. 

Μέηξα 100 7,30 730,00 

3 σιήλαο Πνιπαηζπιελίνπ (PE) γηα 
πφζηκν λεξφ (HDPE), 3εο Γεληάο PE100, 
δηακέηξνπ (Φ110) θαη πίεζεο 10 atm. Γηα 
ρξήζε ζε δίθηπα χδξεπζεο. 

Μέηξα 300 3,90 1.170,00 

ύλνιν ρσξίο ΦΠΑ 3.880,00 

ΦΠΑ 24% 931,20 

ύλνιν € κε ΦΠΑ 24% 4.811,20€ 

 

H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.880,00 Δπξψ πιένλ 

Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
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   ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 ρεηηθφ CPV: 44161200-8 (σιήλεο ύδξεπζεο) 

 Γηα ηα πιηθά ζα ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο.  

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο.   

 
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 

Σν ζέκα επαλήιζε ζην ζεκεξηλφ Γ.. γηα ηνλ ιφγν φηη ην πξνεγνχκελν πκβνχιην αλαβιήζεθε ιφγσ κε 
απαξηίαο ησλ κειψλ. Σν εξγνζηάζην απφ ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε πξνκήζεηα ζα θιείζεη απφ ηηο 
15 Απγνχζηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε αγνξά δελ ζα είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο 
θαζπζηέξεζεο.  

Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ην ζέκα αλαβάιιεηαη θαη ζα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε εθ λένπ αλάζεζε ηεο 
αλσηέξσ πξνκήζεηαο.  

 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-272/07-08-2018. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 17ν - Απόθαζε 18-273/07-08-2018 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο  ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΤΟ ΠΑΡΑΘΤΡΩΝ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ 

ΓΔΤΑΚ». Πξνϋπνινγηζκνύ 690,00€ (πιένλ ΦΠΑ).  

 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΔΒΓΟΜΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Γ. Γηεπζπληή  ηεο ΓΔΑ. 

Θηιθίο , ν νπνίνο είπε ηα εμήο: ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δπν λέσλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ 
ζηνλ επάλσ φξνθν ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρψξνπ, φπνπ δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια γηα λα γίλεη ρψξνο 
γξαθείσλ, απφ απνζήθε πνπ είλαη ε ζεκεξηλή ηνπ ρξήζε.  Γηα ην ιφγν απηφ ζα γίλεη ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε, παηψκαηα απφ laminate, ειαηνρξσκαηηζκνί θαη δηάλνημε ηνηρνπνηίαο κε 

ηνπνζέηεζε παξαζχξνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ ρψξνπ. Ξξνυπνινγηζκνχ 
690,00€ (πιένλ ΦΞΑ) ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΤΟ ΠΑΡΑΘΤΡΩΝ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΖ 
ΓΔΤΑΚ» 
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θνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δπν λέσλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ζηνλ επάλσ φξνθν ηνπ 
θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, φπνπ δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια γηα λα γίλεη ρψξνο γξαθείσλ, απφ απνζήθε πνπ 
είλαη ε ζεκεξηλή ηνπ ρξήζε. 
 
Γηα ην ιφγν απηφ ζα γίλεη ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, παηψκαηα απφ laminate, ειαηνρξσκαηηζκνί θαη δηάλνημε ηνηρνπνηίαο 
κε ηνπνζέηεζε παξαζχξνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ ρψξνπ. 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Μνλάδα κέηξεζεο πνζφηεηα Γαπάλε € 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Γηάζηαζε 
Πεξηκεηξηθνχ 
Πιαηζίνπ 
Μήθνο Υ Ύςνο 

1 Παξάζπξν αινπκηλίνπ 
Γίθπιιν αλνηγφκελν, κε 
κεραληζκφ αλάθιεζεο, 
εζσηεξηθά λα δηαζέηεη δηπιφ 
ηδάκη 4mm + 4mm,κε 
ελδηάκεζν θελφ 12mm. 

1,10κ Υ 0,84κ ΣΔΜ 1 280,00 

2 Παξάζπξν αινπκηλίνπ, 
δίθπιιν, επάιιειν, 
εζσηεξηθά λα δηαζέηεη δηπιφ 
ηδάκη 4mm + 4mm,κε 
ελδηάκεζν θελφ 12mm. 

1,17κΥ 1,00κ ΣΔΜ 1 310,00 

3 ήηα θάζεηεο θίλεζεο κε 
πιαίζην αινπκηλίνπ. Να 
δηαζέηεη άθιεθην παλί , 
βνπξηζάθη, ζηνπ, δχν ιαβέο 
θαη θνξδφλη.  

1,15κ Υ 0,9 ΣΔΜ 1 100,00 

 χλνιν: 690,00 

ΦΠΑ 24%: 165,60 

χλνιν κε ΦΠΑ : 855,60€ 

 Ζ δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 690,00€ Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ  ηδίνπο πφξνπο ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 

Παξαηεξήζεηο: 
 

 ρεηηθφ CPV: 44221100-6 (ΠΑΡΑΘΤΡΑ) 
 

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο  απνμήισζε ,κεηαθνξά θαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ άρξεζηα πιηθά. 

 Σα πιηθά θαη ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ ζα πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 Σα πξνθίι αινπκηλίνπ ζα είλαη βακκέλα κε ιεπθή πνιπεζηεξηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή 
θνχξλνπ, αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ θνπθσκάησλ ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ κεηνδφηε, θαηά ηε 
θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλσηέξσ δαπάλεο, παξαθαινχκε ηε δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ πνζνχ. 
 
 

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο 
 
 

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

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 
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- ηελ έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΔΑΓ_153/01-08-2018 κε ΑΓΑ_ΥΦ4ΡΝΙΘ8-3ΛΖ, θαη ηε   

βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ.   

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1069/80 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1 παξ.1, 5 θαη 6 απηνχ 

- ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ (βάζεη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412), κε ηίηιν 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΝ ΞΑΟΑΘΟΥΛ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΠΡΝ ΘΡΗΟΗΝ ΡΖΠ 

ΓΔΑΘ» Ξξνυπνινγηζκνχ 690,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Λ. 1069/80, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 690,00€  ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.05 

ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ θαη πνζνχ 338,88€ ηνπ Θ.Α. 54.00.29 
ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 62.07.01.05 ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ 

ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ  ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-273/07-08-2018 

 
 

 
ΘΔΜΑ 18ν - Απόθαζε 18-274/07-08-2018 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ: «ΔΠΔΚΣΑΔΙ 
- ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΣΙ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΩΝ». Πξνϋπνινγηζκνύ 19.852,00€ (πιένλ 
ΦΠΑ). 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΟΓΓΟΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ, Γ. 

Γηεπζπληή  ηεο ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Δθηφο απφ ηηο απνθαηαζηάζεηο δηαξξνψλ πνπ είλαη ζεκεηαθέο επεκβάζεηο ζηνλ αγσγφ χδξεπζεο 
εθεί πνπ εκθαλίζηεθε ε δηαξξνή θαη ζπλήζσο επηδηνξζψλνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο 
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ζσιήλα κήθνπο ελφο κέηξνπ κε δχν δηκπψ (ζπλδεηήξεο – ζχλδεζκνη), πνιιέο θνξέο ππάξρεη 
αλάγθε αληηθαηάζηαζεο κεγάισλ ηκεκάησλ αγσγψλ κήθνπο απφ 100 έσο 500 κέηξα, ιφγσ 

θφπσζεο πιηθνχ, παιαηφηεηαο, εκθξάμεσλ, θπζηνινγηθήο θζνξάο θιπ.  

Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζθνπφ έρεη λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο 
είλαη απξφβιεπηεο, δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ιεηςπδξίαο θαη απαηηνχλ άκεζε αληηκεηψπηζε. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο χδξεπζεο – 

απνρέηεπζεο ηεο  Γ.Δ. Θηιθίο θαη Θξνπζζίσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπληάρζεθε ε παξαθάησ  
Ρερληθή Έθζεζε: 

 
 
ΘΔΜΑ: «ΔΠΔΚΣΑΔΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΣΙ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΩΝ» 

 
Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηεί ε αλάγθε γηα επεθηάζεηο - απνθαηαζηάζεηο 
δηθηχσλ θαη βειηίσζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θξεαηίσλ ζηηο Γ.Δ.. Κηιθίο θαη Κξνπζζίσλ          
 α. Θέζε έξγνπ  

Οη επεθηάζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο δηθηχσλ  θαη βειηίσζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θξεαηίσλ αθνξνχλ ηηο Γ.Δ.. 

Κηιθίο θαη Κξνπζζίσλ. 

β. Πεξηγξαθή θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ  

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

 

γ. Πξνϋπνινγηζκόο 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΚΩΓΗΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΗΚΟ 
ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

  
ΟΜΑΓΑ Α: 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

       

1 

Δθζθαθή θαη 
επαλαπιήξσζε 
ραλδάθσλ αξδεπηηθνχ 
δηθηχνπ ή ππνγείσλ 
δηθηχσλ ζσιελψζεσλ 
εθηφο θαηνηθεκέλσλ 
πεξηνρψλ, ζε θάζε 
είδνο εδάθε εθηφο 
απφ βξαρψδε 

ΤΓΡ 3.15.01 
ΤΓΡ 6065: 

100% 
m

3
 2000,00 1,24           2.480,00      

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α     2.480,00      

  
ΟΜΑΓΑ Β: ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΖΝΩΔΗ - ΓΗΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΗΚΣΤΩΝ 
ΩΛΖΝΩΔΩΝ, ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΩΝ,  ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ 

2 

σιελψζεηο πηέζεσο 
απφ  ζσιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 
100  (κε ειάρηζηε 
απαηηνχκελε αληνρή 
MRS10 = 10 MPa), κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα, 
θαηά ΔΝ 12201-2, 
oλνκ. δηακέηξνπ DN 
63 mm / ΡΝ 10 atm 

ΤΓΡ 
12.14.01.04 

ΤΓΡ 6621.1: 
100% 

κκ 700,00        4,60           3.220,00    
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3 

σιελψζεηο πηέζεσο 
απφ  ζσιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 
100  (κε ειάρηζηε 
απαηηνχκελε αληνρή 
MRS10 = 10 MPa), κε 
ζπκπαγέο ηνίρσκα, 
θαηά ΔΝ 12201-2, 
oλνκ. δηακέηξνπ DN 
90 mm / ΡΝ 10 atm 

ΤΓΡ 
12.14.01.06 

ΤΓΡ 6621.1: 
100% 

κκ 300,00        7,60           2.280,00    
 

4 

Δπηζθεπή 
ζηδεξνζσιήλα. ηελ 
ηηκή πεξηιακβάλνληαη 
δηεξεπλεηηθέο ηνκέο , 
ρσκαηνπξγηθέο 
εξγαζίεο, άληιεζε 
πδάησλ, 
ζπγθνιιήζεηο θηι 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

1 
  θα 5  1.000,00           5.000,00    

 

5 

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο 
ζπξηαξσηέο , κε 
σηίδεο, νλνκαζηηθήο 
πίεζεο 16 atm, 
νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ DN 80 mm 
θαη επνμηθή βαθή 

ΤΓΡ 
13.03.03.02 

ΤΓΡ 6651.1: 
100% 

ηεκ. 7     196,00           1.372,00    
 

6 

Δπηζθεπή πδξαπιηθήο 
εγθαηάζηαζεο 
γεψηξεζεο 
(απνζπλαξκνιφγεζε, 
αληηθαηάζηαζε 
βαλσλ, 
ζπλαξκνιφγεζε, 
θαζαηξέζεηο κπεηφλ 
θηι)  

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

2 

ΤΓΡ 6621.1: 
100% 

θα 5     750,00           3.750,00      

7 
Γηακφξθσζε 
Πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

3 
  θα 5     350,00           1.750,00      

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β  17.372,00      

 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 19.852,00 

 

Φ.Π.Α. (24%) 4.764,48 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 24.616,48 
 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 19.852,00 € (Πιένλ Φ.Π.Α.) θαη ζα θαιπθζεί απφ 
ίδηνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Κσδηθό ΚΑΔ:11.02.02.28).  

 

 

δ. Άιια ζηνηρεία 

ρεηηθφ CPV: 45231110-9 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηνπνζέηεζε αγσγψλ 

& 45232151-5 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αλαθαίληζε θεληξηθψλ αγσγψλ λεξνχ 

 

 

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

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

ζύκβαζεο, ρσξίο ΦΞΑ, είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ. 
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2.Ζ απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηόλ. 

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

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

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

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

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ 
Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΘΟΝΠΠΥΛ». Ξξνυπνινγηζκνχ 19.852,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 

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

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

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_154/01-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ Υ788ΝΙΘ8-

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

δηαζέζηκνπ    πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη εγθξίλεη  
 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε  &  Κειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ππεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. 
Θηιθίο γηα ην έξγν «ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ 
ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΘΟΝΠΠΥΛ», Αξ. κει. 

25/2018), Ξξνυπνινγηζκνχ  19.852,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ρελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  «ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ 

ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ 
ΘΟΝΠΠΥΛ». Ξξνυπνινγηζκνχ 19.852,00€ (πιένλ ΦΞΑ) ζε ηξίην, κε πξνζθπγή ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λφκνπ 4412/2016 

«Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο» § 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Λ.4412).  
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 24.616,48€  ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.28 

(ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ-ΑΞΝΘ/ΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΔΓΘΑΡ.ΦΟΔΑΡΗΥΛ Γ.Δ.ΘΗΙΘΗΠ & 
ΘΟΝΠΗΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 11.02.02.28 (ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ-ΑΞΝΘ/ΠΔΗΠ 
ΓΗΘΡΥΛ & ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΔΓΘΑΡ.ΦΟΔΑΡΗΥΛ Γ.Δ.ΘΗΙΘΗΠ & ΘΟΝΠΗΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 
54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 
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 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-274/07-08-2018 

 

 
 
ΘΔΜΑ 19ν - Απόθαζε 18-275/07-08-2018 

Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ ΚΡΟΤΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΛΙΚΩΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ». Πξνϋπνινγηζκνύ 19.045,02€ 

(πιένλ ΦΠΑ).  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ΔΝΑΣΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ, Γ. 

Γηεπζπληή  ηεο ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. είπε ηα εμήο:  

Ζ   ε εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ, είλαη 
άθξσο απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γ. Θηιθίο ιφγσ  απμεκέλνπ  θίλδπλνπ  
ππξθαγηάο  ελφςεη  ηεο  Θαινθαηξηλήο Ξεξηφδνπ θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ πιάλνπ ηεο 

ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο Θηιθίο, ε νπνία θάζε ρξφλν θαηαζέηεη ππφκλεκα κε ηηο 
πξνηεηλφκελεο ηνπνζεζίεο γηα ηνπνζέηεζε λέσλ θξνπλψλ θαη  αληηθαηάζηαζε  παιαηψλ  

θξνπλψλ  ιφγσ παιαηφηεηαο ηνπο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ θαη πιηθψλ ηνπνζέηεζεο γηα ην Γήκν Θηιθίο». 

Ξξνυπνινγηζκνχ 19.045,02€ (πιένλ ΦΞΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 
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1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  «Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ θαη πιηθώλ ηνπνζέηεζεο 

γηα ην Γήκν Θηιθίο».   

 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   

Ζ ΓΔΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ καδί κε ηα πιηθά θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ζε ζσιήλα νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ εληόο ησλ νξίσλ Θηιθίο, ζύκθσλα κε ηελ Ρερληθή 

Κειέηε ηνπ έξγνπ, γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ραιαζκέλσλ  ή ηνπνζέηεζε ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε 
ππξνζβεζηηθή ππεξεζία Θηιθίο. Νη θξνπλνί ζα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο 

3.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  
Οη  θξνπλνί ππξφζβεζεο θαη ηα πιηθά ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα  απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν . Δπίζεο 
λα έρνπλ φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε πφζηκνπ λεξνχ  
 

4.ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/

Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΗ 

(ΑΡΙΘΜΗΣΙ

ΚΑ) 

ΓΑΠΑΝ

Η 

1 

Ξπξνζβεζηηθφο θξνπλφο λεξνχ κε δχν 

πδξνζηφκηα 2 ½’’, 16atm, 

θαηαζθεπαζκέλνο θαηά UNI 70 απφ 

ράιπβα πςειήο αληνρήο, κε θιάληδα 

ζπλδέζεσο θαηά DIN δηαζηάζεσλ 3”, 

νιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,400mm κε 

ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ξχζκηζεο ηεο 

ξνήο λεξνχ θαη εθθέλσζεο  ιαηκνχ 

Ρεκ. 33 235 7.755,00   

2 
Θακπχιε ρπηήθιαληδσηή εδξαδφκελε    

Φ80  90o 
Ρεκ. 33,00 50,00 1.650,00   

3 
Βάλεο ειαζηηθήο εκθξάμεηο Φ80 

θιαληδσηή F4 
Ρεκ. 33,00 80,00 2.640,00   

4 Ππζηνιή θιαληδσηή Φ80Σ50/65  Ρεκ. 33,00 25,00 825,00   

5 Δλσηηθφ Φ63 ζειπθφ κε ιάζηηρν  Ρεκ. 33,00 14,00 462,00   

6 Δλσηηθφ Φ90 ζειπθφ κε ιάζηηρν  Ρεκ. 33,00 18,00 594,00   

7 Ιάζηηρν θιάληδα Φ50  Ρεκ. 33,00 0,50 16,50   

8 Ιάζηηρν θιάληδα Φ80  Ρεκ. 99,00 0,68 67,32   

9 Κπνπιφληα  Κ14Σ60 Γαιβαληδε  Ρεκ. 396,00 0,33 130,68   

10 Ξαμηκάδηα Κ14 Γαιβαληδε  Ρεκ. 396,00 0,12 47,52   

11 Φξεάηηα βαλψλ Φ235Σ180 Ρεκ. 33,00 29,00 957,00   

12 
Δξγαζία ηνπνζέηεζεο ππξνζβεζηηθνχ 

θξνπλνχ 
Ρεκ. 25,00 140,00 3.500,00   

13 
Δξγαζία αληηθαηάζηαζεο ππξνζβεζηηθνχ 

θξνπλνχ 
Ρεκ. 8,00 50,00 400,00   

ΤΝΟΛΟ  : 
19.045,

02   

Φ.Π.Α. 24 % : 
4.570,8

0   

ΑΘΡΟΙΜΑ : 
23.615,

82   
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:   

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ  23.615,82 € κε Φ.Π.Α 24% θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο 

πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

CPV :(44482200-4 Κξνπλνί πδξνιεςίαο γηα ππξφζβεζε). 

 

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

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

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_158/02-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ Τ40ΙΝΙΘ8-

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

δηαζέζηκνπ    πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 
 

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

Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ & ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΥΛ ΘΟΝΛΥΛ ΘΑΗ ΙΗΘΥΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» 

Ξξνυπνινγηζκνχ 19.045,02€ (πιένλ ΦΞΑ), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

κεηά απφ  πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, (ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λφκνπ 

4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο» & 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ 

Λ.4412), πξνο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 23.615,82€  ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.03 

(ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΥΛ ΘΟΝΛΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

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

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 11.02.02.03 

(ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΥΛ ΘΟΝΛΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-275/07-08-2018 

 
 

 
ΘΔΜΑ 20ν - Απόθαζε 18-276/07-08-2018 
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Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: 
«Απνθαηάζηαζε  δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ αγσγνύ ηξνθνδνζίαο ζηελ Σ.Κ. Άλσ 
Απνζηόισλ ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο ». Πξνϋπνινγηζκνύ 2.500,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ, Γ. 

Γηεπζπληή  ηεο ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Ρν έξγν αθνξά ζηε αληηθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
Φ125 απφ ζηδεξνζσιήλα θαη ελ κέξεη απφ ακίαλην πνπ πδξνδνηεί ηνπο νηθηζκνχο Άλσ 
Απφζηνινη, Κέζνη Απφζηνινη θαη Καπξνλέξη, απφ ηε γεψηξεζε Ρνχκπα, παξνρήο 45θκ/ψξα. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ αγσγνχ 
ηξνθνδνζίαο ζηελ Ρ.Θ. Άλσ Απνζηφισλ ηεο Γ.Δ. Ξηθξνιίκλεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπληάρζεθε 

ε παξαθάησ  Ρερληθή Έθζεζε: 
 
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 

ΘΔΜΑ:ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  ΒΛΑΒΗ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 
ΜΔΓΑΛΗ ΓΙΑΣΟΜΗ 

θνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε αληηκεηψπηζε δηαξξνήο ζε θεληξηθφ αγσγφ χδξεπζεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
Φ125 απφ ζηδεξνζσιήλα θαη ελ κέξεη απφ ακίαλην πνπ πδξνδνηεί ηνπο νηθηζκνχο Αλσ Απφζηνινη, Μέζνη 
Απφζηνινη θαη Μαπξνλέξη, απφ ηε γεψηξεζε Σνχκπα, παξνρήο 45θκ/ψξα. 

Ο παξαπάλσ αγσγφο πξηλ ηελ ελδηάκεζε δεμακελή, αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ Άλσ Απνζηφισλ – Μέζσ 
Απνζηφισλ, εκθάληζε ζπλερείο δηαξξνέο ζε απφζηαζε ιίγσλ κέηξσλ. ε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ 
απνθαηαζηάζεθαλ επηά (7) δηαξξνέο.  

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα δηαθνπεί επαλεηιεκκέλα ε πδξνδφηεζε ησλ ηξηψλ νηθηζκψλ θαη λα 
ππάξρνπλ έληνλεο αληηδξάζεηο. 

Απφ απηνςία πνπ έγηλε κε κεραληθνχο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, παξφληνο θαη ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή, δηαπηζηψζεθε 
φηη ην αίηην ηεο δηαξξνήο ήηαλ ε θφπσζε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο απφ ακηαληνηζηκεληνζσιήλα, κε 
απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε δηακήθσλ ξσγκψλ κήθνπο άλσ ηνπ ελφο κέηξνπ. 

Απνθαζίζηεθε άκεζα ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ ζην ζεκείν εθείλν, κε αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ ίδηαο 
δηακέηξνπ, ζε κήθνο πεξίπνπ 170 κέηξσλ. 

Τπφ ηελ πίεζε ησλ δηαθνπψλ  πδξνδφηεζεο ε επέκβαζε πξέπεη λα είλαη άκεζε κε ηε ρξήζε θάζε δπλαηνχ 
κέζνπ. 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Γηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα εύξεζε ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ ύδξεπζεο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 50 

κέηξσλ  αλάληε θαη θαηάληε ησλ ζεκείσλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπλερείο ζξαύζεηο. 

 Δξγαζίεο εθζθαθήο εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο γηα ηελ απνθάιπςε αγσγνύ κε κεραληθά 

κέζα βάζνο άλσ ηνπ ελόο κέηξνπ θαη κήθνο πέληε κέηξσλ κέζα ζε ξέκα  

 Άληιεζε πδάησλ 
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 ύλδεζε ηνπ ππάξρνληνο αγσγνύ αλάληε θαη θαηάληε κε ηνλ ηνπνζεηεζέληα αγσγό ΡΔ κε 

ρξήζε εηδηθώλ εμαξηεκάησλ ύδξεπζεο (ζύλδεζκνη θιάληδαο – ζύζθημεο). 

 πγθόιιεζε κε ειεθηξνκνύθα ησλ αγσγώλ πνιπαηζπιελίνπ 

 Δξγαζίεο επίρσζεο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ κε ην ίδην πιηθό. 

 Όιεο γεληθά νη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α Δίδνο Δξγαζίαο 
ΜΟΝ . 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

1. Διερευνθτικζσ τομζσ για εφρεςθ του 
κεντρικοφ αγωγοφ φδρευςθσ ανάντθ 
και κατάντθ.  

2. Εργαςίεσ εκςκαφισ εκτόσ 
κατοικθμζνθσ περιοχισ επίχωςθ του 
αγωγοφ ΡΕ με μθχανικά, μικουσ 170 
μζτρων και βάκουσ άνω του ενόσ 
μζτρου. 

3. φνδεςθ αγωγοφ ΡΕ Φ125χιλιοςτά, 
πίεςθσ 10bar με υφιςτάμενο με 
ειδικά εξαρτιματα φδρευςθσ. 

4. υγκόλλθςθ ςωλινων ΡΕ με 
θλεκτρομοφφεσ. 

5. Επανεπίχωςθ ορυγμάτων με το ίδιο 
υλικό. 

6. Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου. 
7. τθν τιμι περιλαμβάνονται 10 

ςυνδετιρεσ (ηιμπϊ) Φ160 και δφο 
ςωλινεσ PVC, 6 μζτρων ζκαςτοσ, για 
προςωρινι αποκατάςταςθ 7 
διαρροϊν μζχρι τθν προμικεια του 
ΡΕ. 

 

απνθνπή 1 2.500,00 2.500,00 

ΤΝΟΛΟ 2.500,00 

Φ.Π.Α. 24 % 600,00 

ΤΝΟΛΟ 3.100,00€ 

ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
Αλαθέξεηαη φηη ε ΓΔΤΑΚ δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα – εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 
πξναλαθεξφκελε εξγαζία θαη πξέπεη λα αλαηεζεί  ζε επαγγεικαηία πνπ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα 
κεραλήκαηα θαη ηε ζπλήζε εκπεηξία. 
 
Με δεδνκέλν φηη:  

 Δίλαη επιφγσο αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ νη παξνπζηαδφκελεο βιάβεο, αθνχ δελ είλαη γλσζηέο εθ 
ησλ πξνηέξσλ  

 Δίλαη θαηεπείγνπζα ε αλάγθε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αδηάιεηπηε 
πδξνδφηεζε ησλ παξαπάλσ νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο. 
 

Πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εθηάθησλ βιαβψλ ηνπ αγσγνχ βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/8-8-2016). 
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ρεηηθφ CPV: 45330000-9 (Τδξαπιηθέο εξγαζίεο). 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε  , 
θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 
ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΘΟΝΠΠΥΛ». Ξξνυπνινγηζκνχ 2.500,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 

 

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

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

Λ.4412/2016, 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ.3852/10 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ  ην 

άξζξν 116 ηνπ Λ.4555/18. 

 ηελ ππ’ αξηζκφ ΔΑΓ_159/06-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 

ΥΖΣΣΝΙΘ8-Θ08, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα 

ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ    πνζνχ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 

 Δγθξίλεη ηελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε  δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ 

αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ζηελ Ρ.Θ. Άλσ Απνζηφισλ ηεο Γ.Δ. Ξηθξνιίκλεο». Ξξνυπνινγηζκνχ 
2.500,00€ (πιένλ ΦΞΑ24%), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, κεηά απφ 

πξφζθιεζε ππνβνιήο  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λόκνπ 
4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο» § 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ 
Λ.4412). 
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 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 3.100,00€  ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.29 
(ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ-ΑΞΝΘ/ΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΔΓΘΑΡ.ΦΟΔΑΡΗΥΛ Γ.Δ.ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ & 

ΓΑΙΙΗΘΝ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 
έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε  ρξεκαηνδφηεζε λα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. Θ.Α. 11.02.02.29 (ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ-

ΑΞΝΘ/ΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ & ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΔΓΘΑΡ.ΦΟΔΑΡΗΥΛ Γ.Δ.ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ & ΓΑΙΙΗΘΝ) θαη 
ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-276/07-08-2018 

 

 
 
ΘΔΜΑ 21ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-277/07-08-2018. 
 
 
Αλάθιεζε ηεο ππ΄ αξ. 23-356/29-12-2017 Απόθαζεο Γ πνπ είρε σο ζέκα: «Λήςε 
απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξ. πξση.3476/27-9-2017 αίηεζεο . Κνπξηίδνπ θιπ». 
 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΗΘΝΠΡΝ ΞΟΥΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

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

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

ΑΓΑ:72ΒΠ465ΣΘ7-ΓΤΞ,  κε ηελ ελεκέξσζή ηνπο φηη ηέζεθε ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο ην παξφλ ζέκα, θαηέζεζαλ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν 
Θηιθίο,  πνπ ζα ζπδεηεζεί αχξην Ρεηάξηε 08 Απγνχζηνπ 2018. 

Κεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, πξνηείλεηαη ε αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, ελ αλακνλή ηεο απφθαζεο. 

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία θπξηάξρεζε ε άπνςε φηη επεηδή ην ζέκα είλαη ακηγψο 

λνκηθφ θαη ήδε θαηαηέζεθε ζρεηηθή αίηεζε ζην αξκφδην Γηθαζηήξην, ην Γ.Π ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο  

ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, δελ ζα πξέπεη λα πξνθαηαιακβάλεηαη ε δηθαζηηθή θξίζε, ε νπνία ζα 

γίλεη γλσζηή ζε 24 ψξεο κε ηε ζπδήηεζε ηνπ αηηήκαηνο έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο. 

Δπίζεο ν παξεπξηζθφκελνο λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ Θηιθίο θαη ηεο Δπηρείξεζεο δήισζε φηη έρεη 

πξνζσπηθφ θψιπκα θαη δελ δχλαηαη λα εθπξνζσπήζεη ηε ΓΔΑΘ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, ηελ νπνία 

ζε πξνγελέζηεξεο δηθαζηηθέο αγσγέο είρε εθπξνζσπήζεη ν δηθεγφξνο Θηιθίο θ. Σαηδεαπνζηφινπ 
Ησάλλεο. 

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

Γ. Γηεπζπληή,  

Έρνληαο ππφςε: 

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

ηνπο ζε ζέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
13 ηνπ Λ. 4483/2017, 
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2)Ρελ κε αξηζκφ 23-356/29-12-2017 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ  Θηιθίο ,κε ζέκα «Ιήςε απφθαζεο επί 
ηεο ππ΄αξ. πξση.3476/27-9-2017 αίηεζεο Π. Θνπξηίδνπ θιπ» 

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

4) Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Λα αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δπηρείξεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη πξνζσξηλήο Γηαηαγήο 

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

Θηιθίο ζην αίηεκα αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο 08-08-2018 θαη ζε θάζε κεη’ αλαβνιή ζπδήηεζή ηεο. 

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

 Γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ ζηηο 08-08-2018 ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν εγθξίλεη θαη δεζκεχεη 

πίζησζε πνζνχ 120,76€  ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.00.00 (ΑΚΝΗΒΔΠ & ΔΜΝΓΑ ΔΙΔΘΔΟΥΛ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΥΛ ΞΝΘΝΗΚΔΛΥΛ ΠΔ ΦΝΟΝ (ΓΗΘΖΓΝΟΥΛ ΘΡΙ) θαη πνζνχ 28,98€ ηνπ Θ.Α. 

54.00.29 ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο. 

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

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

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΥΛ ΞΝΘΝΗΚΔΛΥΛ ΠΔ ΦΝΟΝ (ΓΗΘΖΓΝΟΥΛ ΘΡΙ) θαη πνζνχ 28,98€ ηνπ Θ.Α. 

54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ)  ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-277/07-08-2018. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΗ 18-278/07-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ» 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή, ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θ. Αβξακίδε 

Ζιία, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΔΑΣΙΩΝ»: 

 
 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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H Δπηηξνπή Γηαγσληζκψλ Τπεξεζηψλ - Δξγαζηψλ γηα ην 2018, φπσο απηή νξίζηεθε απφ ηελ 1-9/16-01-

2018 Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, απνηεινχκελε απφ ηνπο Γηνβαλνχδε Υξήζην ΠΔ Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ,  Αζιαλίδε Υξήζην, ΠΔ Σνπνγξάθν Μεραληθφ θαη Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε, ΣΔ Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ,  

 

Βεβαηώλεη όηη  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαιώο νη εξγαζίεο απνθξάμεσλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, φπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

A/A ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 

1 14/07/2018 ΜΑΤΡΟΝΔΡΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

2 14/07/2018 ΜΑΤΡΟΝΔΡΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

3 15/07/2018 ΜΑΤΡΟΝΔΡΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

4 15/07/2018 ΜΑΤΡΟΝΔΡΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

5 16/07/2018 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 48 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

6 17/07/2018 15 ΜΑΡΣΤΡΧΝ - ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

7 17/07/2018 15 ΜΑΡΣΤΡΧΝ - ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

8 17/07/2018 15 ΜΑΡΣΤΡΧΝ - ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

9 18/07/2018 ΠΛΑΣΧΝΟ 17 – ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

10 18/07/2018 ΠΛΑΣΧΝΟ 17 – ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

11 19/07/2018 ΚΡΖΣΧΝΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

12 20/07/2018 ΓΗΑΛΑΜΗΓΖ - ΠΟΝΣΟΤ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

13 21/07/2018 ΓΡΟΑΣΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

14 21/07/2018 ΓΡΟΑΣΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

15 21/07/2018 ΓΡΟΑΣΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

16 22/07/2018 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

17 22/07/2018 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

18 22/07/2018 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

19 22/07/2018 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

20 22/07/2018 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

21 22/07/2018 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 
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22 22/07/2018 ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

23 23/07/2018 ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

24 23/07/2018 ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

25 23/07/2018 ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

26 23/07/2018 ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

27 23/07/2018 ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

28 23/07/2018 ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

29 23/07/2018 ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

30 23/07/2018 ΝΔΑ ΑΝΣΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

31 24/07/2018 ΥΧΡΤΓΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

32 24/07/2018 ΥΧΡΤΓΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

33 24/07/2018 ΥΧΡΤΓΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

34 24/07/2018 ΥΧΡΤΓΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

35 24/07/2018 ΥΧΡΤΓΗ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

36 25/07/2018 ΝΔΟ ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

37 25/07/2018 ΝΔΟ ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

38 25/07/2018 ΝΔΟ ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

39 25/07/2018 ΝΔΟ ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

40 25/07/2018 ΝΔΟ ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

41 25/07/2018 ΝΔΟ ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

42 26/07/2018 
Α/ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΡΥΗΚΖ 
ΑΝΤΦΧΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 
ΛΤΜΑΣΧΝ 

43 27/07/2018 
Α/ ΛΤΜΑΣΧΝ ΟΠΗΘΔΝ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 
ΛΤΜΑΣΧΝ 

44 28/07/2018 
Α/ ΛΤΜΑΣΧΝ ΟΠΗΘΔΝ 

ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

45 29/07/2018 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ-
ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

46 29/07/2018 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ-
ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

47 29/07/2018 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ-
ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

48 29/07/2018 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ-
ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

49 30/07/2018 
Α/ ΛΤΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ 

ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ  
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Απφ ηα παξαπάλσ θαη βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ 1207/26-4-2018) 

πξνθχπηεη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 14 επεκβάζεηο εληόο Κηιθίο θαη 27 επεκβάζεηο εθηόο Κηιθίο θαη 

8 θαζαξηζκνη ζηα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ Κηιθίο θαη Βηνινγηθνύ Κηιθίο 

 

Ζ βεβαίσζε απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε. 

 

 

 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  

Π.Δ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 

 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο 

Π.Δ Σνπνγξάθνο 
Μεραληθόο 

 

 

 

 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο 

Σ.Δ Πνιηηηθόο  Μεραληθόο 

 

 

 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

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

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο: «ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ»: 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 18-278/07-08-2018 - ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 
 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
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Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 
 

7 Απγνχζηνπ 2018 
 

H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 

 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο  

Πχκβνπινο, Κέινο 
 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 

Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Κέινο  

  

 Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 
Γεκνηψλ, Κέινο  

 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


