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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Θηιθίο Μεξόβξπζε, 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  22/2018 

Σηρ με απιθμό 22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 16 Οκηυβπίος 2018 

και ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Σπίηη, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό   3561/12-10-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

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

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

παξόληα έξι (6) 
 

1) Πηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Θηιθίο, Ξξόεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο  

4) Ξαξαγηόο Ησάλλεο, Δθπξόζσπνο Ππιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 
5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο 
6) Ξεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Καπξνπνύινπ Πνθία, Δθπξόζσπνο Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ, Κέινο, 

 

ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-328/16-10-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Λήτη απόθαζηρ για ηο καηεπείγον ηυν θεμάηυν πος ειζάγονηαι εκηόρ Ημεπήζιαρ 
Γιάηαξηρ ζηην παπούζα ππογπαμμαηιζμένη 22η /16 Οκηυβπίος 2018 ςνεδπίαζη. 
 
Ν Ξξόεδξνο, γηα ην ζέκα είπε όηη εθηόο από ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο αλέθπςαλ 
θαηεπείγνληα δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ιεθζεί γη’ απηά ζρεηηθή απόθαζε. 
 
Ρα θαηεπείγνληα ζέκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ θαη ηα νπνία εηζάγνληαη είλαη: 

Α/Α ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΘΔΚΑΡΑ 

2 ΔΖΓ 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα 

ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΑ Θηιθίο, έηνπο 2018-2019» 
πξνϋπνινγηζκνύ:  35.005.20€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 329 

mailto:info@deyak.gr
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Ξαξαθαιώ λα ζπδεηεζνύλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνληα. 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ 
εηζήγεζε, 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

Ρα ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηε ζεκεξηλή 22η /16 Οκηυβπίος 

2018  Ππλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Θηιθίο σο θαηεπείγνληα: 

3 ΔΖΓ 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 

 ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ - ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ» κε 
αξηζκνύο πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 2499/31-07-2018, 
2967/31-08-218,3410/01-10-2018, 

 ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΡΞΥΠΖ – ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 
ΓΟΔΠΖΠ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 

4 ΔΖΓ 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ 
Αλαδόρνπ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 

[«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ, ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΔΙ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» 
Ξξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 

5 ΔΖΓ 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ 
Αλαδόρνπ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: «Δπηζθεπή  αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ  έηνπο 2018» 
πξνϋπνινγηζκνύ 44.995,50 Δπξώ, ρσξίο ΦΞΑ 24% 

Α/Α ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΘΔΚΑΡΑ 

2 ΔΖΓ 
Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα 
ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΑ Θηιθίο, έηνπο 2018-2019» 

πξνϋπνινγηζκνύ:  35.005.20€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 329 

3 ΔΖΓ 
Έγθξηζε πξσηνθόιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 

 ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ - ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ» κε 
αξηζκνύο πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 2499/31-07-2018, 

2967/31-08-218,3410/01-10-2018, 
 ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΡΞΥΠΖ – ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 

ΓΟΔΠΖΠ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 

4 ΔΖΓ 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ 
Αλαδόρνπ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 

[«ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ, ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΔΙ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» 

Ξξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00€ (πιένλ ΦΞΑ). 

5 ΔΖΓ 
Δπηθύξσζε  πξαθηηθνύ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  πξνζσξηλνύ 

Αλαδόρνπ θαη θαηαθύξσζε απνηειέζκαηνο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ππεξεζίαο κε 
ηίηιν: «Δπηζθεπή  αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ  έηνπο 2018» 
πξνϋπνινγηζκνύ 44.995,50 Δπξώ, ρσξίο ΦΞΑ 24% 
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είλαη πξάγκαηη θαηεπείγνληα, ζα ζπδεηεζνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε θαη ζα ιεθζεί απόθαζε επί απηώλ κε ηελ απόιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-328/16-10-2018  – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 

 

ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-329/16-10-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Έγκπιζη μελέηηρ και ηεςσών δημοππάηηζηρ  ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : «Ππομήθεια 
λιπανηικών και ςγπών καςζίμυν κίνηζηρ-θέπμανζηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ» πποϋπολογιζμού:  

35.005.20 € πλέον Φ.Π.Α. 

  
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

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

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ κειέηε θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο  
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο 
ΓΔΑ Θηιθίο» πξνϋπνινγηζκνύ:  35.005.20 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 329 ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ-ΘΔΡΜΑΝΖ 

ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 
 
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:  Θα πξνζθνκηζηεέ ην δειηέν επηζθφπεζεο ηηκψλ πγξψλ θαπζέκσλ γηα ηηο κΫζεο 

ηηκΫο Ληαληθάο ηελ εκΫξα ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο & 

ΑλΪπηπμεο  (Γ/ΝΖ ΔιΫγρσλ θαη Παξαηεξεηεξέσλ - Σκάκα Παξαηεξεηεξέσλ 

Σηκψλ). 

3. ΚΟΠΟ: Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεέ ζηελ: 

1.Πξνκάζεηα πεηξειαένπ ζΫξκαλζεο γηα ηα θηέξηα ηεο Γηνηθεηηθάο θαη ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο θαη γηα ηνλ 

Δ.Δ.Λ. Κηιθέο ( Βηνινγηθφ ) ηεο Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο Κηιθέο . 

2..Πξνκάζεηα πεηξειαένπ θέλεζεο γηα ηα νράκαηα θαη κεραλάκαηα  Ϋξγσλ ηεο  Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο 

Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο Κηιθέο . 

3. Πξνκάζεηα ακφιπβδεο βελδέλεο γηα δηθχιηλδξνπο θηλεηάξεο (ρνξηνθνπηηθΪ, κεραλάκαηα ρεηξφο θιπ). 

4.Πξνκάζεηα ιηπαληηθψλ  γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ ηεο ππεξεζέαο. 

Ζ ηηκά κνλΪδαο ζηα πγξΪ θαχζηκα θέλεζεο –ζΫξκαλζεο κπνξεέ λα δηαθνξνπνηεζεέ ηελ εκΫξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ε απηά ηελ πεξέπησζε ζα απμνκεησζεέ αλαινγηθΪ ε πνζφηεηα κΫρξη ηνπ πξνυπνινγηζζΫληνο 

πνζνχ. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 

ΚΑΤΗΜΑ 

Α/Α ΚΑΤΗΜΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 

ΦΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠεηξΫιαην 
θέλεζεο  

Λέηξα 
10.449,42 1,473 € 15.392,00 € 3.694,08 € 

19.086,07 € 

3 Βελδέλε 
ακφιπβδε 

Λέηξα 
440,41 1,673 € 736,81 € 176,83 € 

913,64 € 

2 ΠεηξΫιαην 
ζΫξκαλζεο 

Λέηξα 
10.990,70 1,140 € 12.529,40 € 3.007,06 € 

15.536,45 € 

ΤΝΟΛΟ  28.658,20 € 6.877,97 € 35.536,17 € 

 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΟ Α.Σ. 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα Σηκή χλνιν 

1 πλζεηηθφ ιηπαληηθφ 100%  γηα 
θηλεηάξεο βελδέλεο θαη 
πεηξειαένπ θαζψο θαη γηα 
θηλεηάξεο κε ζπζηάκαηα 
επεμεξγαζέαο θαπζαεξέσλ κε 
θέιηξα ζσκαηηδέσλ SAE 5W-30 1 lt 160 7,00 € 1.120,00 € 

2 Ρεπζηφ ιηπαληηθφ θηλεηάξσλ 
εζσηεξηθάο θαχζεσο 
εκηζπλζεηηθάο ηερλνινγέαο γηα 
πεηξειαηνθέλεηα νράκαηα SAE 
10W-40  2 lt 205 5,20 € 1.066,00 € 

3 Ρεπζηφ ιηπαληηθφ θηλεηάξσλ 
εζσηεξηθάο θαχζεσο 
εκηζπλζεηηθάο ηερλνινγέαο γηα 
πεηξειαηνθέλεηα νράκαηα SAE 
15W-40  3 lt 205 3,00 € 615,00 € 

4 Ππθλφξξεπζην πιάξσο 
ζπλζεηηθφ 100% πνιιαπιψλ 
εθαξκνγψλ ιηπαληηθφ 
(βαιβνιέλε) γηα γξαλαδνθφξα 
ζπζηάκαηα κεηΪδνζεο ηζρχνο 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε βαξηΫο 
ζπλζάθεο SAE 75W-90 4 lt 120 9,00 € 1.080,00 € 

5 Ππθλφξξεπζην ιηπαληηθφ 
(βαιβνιέλε) θαηΪιιειν γηα 
δηαθνξηθΪ κε ππνεηδά, θσληθΪ ε 
ζπεηξνεηδά γξαλΪδηα θαζψο θαη 
γηα ηειηθΫο κεηαδφζεηο  SAE 
80W-90 5 lt 100 2,80 € 280,00 € 

6 Τδξαπιηθφ ιηπαληηθφ θαηΪιιειν 
γηα ζχγρξνλα ρεηξνθέλεηα θαη 
απηφκαηα θηβψηηα ηαρπηάησλ 
(ΑΣF) θαη πδξαπιηθΪ ηηκφληα  6 lt 100 3,90 € 390,00 € 

7 Ρεπζηφ ιηπαληηθφ γηα ρξάζε ζε 
θπθινθνξηαθΪ πδξαπιηθΪ 
ζπζηάκαηα ά ζε νράκαηα κε 
πδξνθηλεηηθΫο κεηαδφζεηο 
ηζρχνο ΚαηΪηαμε ISO 46 7 lt 410 2,00 € 820,00 € 
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8 Αληηςπθηηθφ θαη αληηζεξκηθφ 
πγξφ Ϋηνηκν πξνο ρξάζε ζε 
θπθιψκαηα ςχμεο 
βελδηλνθέλεησλ θαη 
πεηξειαηνθέλεησλ νρεκΪησλ 
G12 8 lt 120 1,85 € 222,00 € 

9 ΛηπαληηθΪ γηα κεησηάξεο 
βηνκεραλέαο 9 lt 60 4,00 € 240,00 € 

10 πλζεηηθφ ιΪδη 2T Μέμε 
βελδέλεο 10 lt 20 2,70 € 54,00 € 

11 ΑληηπαγσηηθΪ πεηξειαένπ 11 lt 20 5,00 € 100,00 € 

12 Καζαξηζηηθφ πεηξειαένπ & 
αληηβαθηεξηαθφ γηα κχθεηεο 12 lt 40 9,00 € 360,00 € 

ΤΝΟΛΟ  6.347,00 € 

                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 1.523,28 € 

                                                                                      ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.870,28 € 

 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:Ζ δαπΪλε γηα ηελ πξνκάζεηα πξνυπνινγέδεηαη ζην πνζφ ησλ 43.406,45 Δπξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη  ζα θαιπθζεέ απφ ηδένπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο 

Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο Κηιθέο.  

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
Πηνλ Δλδεηθηηθό Ξξνϋπνινγηζκό ησλ θαπζίκσλ ηεο Ρερληθήο Έθζεζεο – Κειέηεο ηεο 
πξνκήζεηαο, ζηελ ζηήιε «ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ ΦΠΑ», ε ηηκή κνλάδνο ησλ : 
 

1. Ξεηξέιαην θίλεζεο  
2. Βελδίλε ακόιπβδε 
3. Ξεηξέιαην ζέξκαλζεο 

 
εθ παξαδξνκήο θαηαρσξήζεθε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., ελώ ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ε ηηκή πιένλ ηνπ Φ.Ξ.Α. 
 
Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ην ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επόκελν Γ.Π. κε λέα νξζή Ρερληθή Έθζεζε 
– Κειέηε. 
 
 
 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-329/16-10-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 
 

ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-330/16-10-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
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Έγκπιζη ππυηοκόλλυν οπιζηικήρ παπαλαβήρ: 
 

1. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ - ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ» κε αξηζκνύο 
πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 2499/31-07-2018 ,2967/31-08-

218,3410/01-10-2018. Απόθαζη 22-330.1/16-10-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
  
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

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

παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ - ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ» κε 
αξηζκνύο πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 2499/31-07-2018 ,2967/31-08-

218,3410/01-10-2018.: 
 
 

 
Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο 2499/31-07-2018: 
 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ - ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ» 

 
 

Νι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδέδεο Μηραάι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα ΓΔ ΤπΪιιεινο 

Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο θαη Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Ξαπαλαβήρ πηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Γιοικηηικήρ πηπεζίαρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλΪδνρνο ηεο αλσηΫξσ ππεξεζέαο «ACS COURIER A.E.,  εθηέιεζε θαιψο ηελ ππεξεζέα ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ Απφθ. Γ.. 11-175/29-5-2018  φπσο αλαγξΪθεηαη ε εξγαζέα ζην Σ.Π.Τ. Α/106697/31-07-2018. 

 
Ζ επηηξνπά παξαιαβάο: 

 

 
 
Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο 2967/31-08-218: 
 
 

 

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο 
Τπεξεζέαο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 
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ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ - ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ» 

 
 

Νι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδέδεο Μηραάι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα ΓΔ ΤπΪιιεινο 

Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο θαη Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Ξαπαλαβήρ πηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Γιοικηηικήρ πηπεζίαρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλΪδνρνο ηεο αλσηΫξσ ππεξεζέαο «ACS COURIER A.E.,  εθηέιεζε θαιψο ηελ ππεξεζέα ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ Απφθ. Γ.. 11-175/29-5-2018  φπσο αλαγξΪθεηαη ε εξγαζέα ζην Σ.Π.Τ. 0/115815/31-08-2018. 

 
Ζ επηηξνπά παξαιαβάο: 

 

 
Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο 3410/01-10-2018: 
 

 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ - ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ» 

 
 

Νι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδέδεο Μηραάι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα ΓΔ ΤπΪιιεινο 

Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο θαη Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Ξαπαλαβήρ πηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Γιοικηηικήρ πηπεζίαρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλΪδνρνο ηεο αλσηΫξσ ππεξεζέαο «ACS COURIER A.E.,  εθηέιεζε θαιψο ηελ ππεξεζέα ηνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ Απφθ. Γ.. 11-175/29-5-2018  φπσο αλαγξΪθεηαη ε εξγαζέα ζην Σ.Π.Τ. Α/129246/30-09-2018. 

 
Ζ επηηξνπά παξαιαβάο: 

 

 

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο 
Τπεξεζέαο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 

 
 
 

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

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθόιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ - 
ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΑ» κε αξηζκνύο πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 2499/31-07-2018 
,2967/31-08-218,3410/01-10-2018. 

Έγκπιζη ππυηοκόλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ: 

 
2. ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΡΞΥΠΖ – ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 

ΓΟΔΠΖΠ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 3456/03-10-2018. 

Απόθαζη 22-330.2/16-10-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

 
  
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΘΡΞΥΠΖ – ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ 

ΓΟΔΠΖΠ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 3456/03-10-2018: 
 
 

 
 
Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο 3456/03-10-2018: 
 

 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : 
 «ΔΘΡΞΥΠΖ – ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ» 

 

 

 

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο 
Τπεξεζέαο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 
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Νι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδέδεο Μηραάι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα ΓΔ ΤπΪιιεινο 

Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο θαη Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Ξαπαλαβήρ πηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ  ΓΔΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

        ν αλΪδνρνο ηεο αλσηΫξσ ππεξεζέαο «INSS LTD ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΛΤΔΗ & ΤΠΖΡΔΗΔ Δ.Π.Δ.»  κε Α.Φ.Μ.: 

800350628, ΓΟΤ ΚΟΡΧΠΗΟΤ,  εθηέιεζε θαιψο ηελ εξγαζέα ηνπ γηα ηελ «Δκηύπωζη - εμθακέλωζη λογαπιαζμών 

ύδπεςζηρ» (15.900 ηεκΪρηα) ζηα πιαέζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΗΜ. 231/03-10-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηνχληεο 
 

 

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

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

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΘΡΞΥΠΖ – ΔΚΦΑΘΔΙΥΠΖ 
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 3456/03-10-
2018. 
 
 
 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-330/16-10-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-331/16.10.2018 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Δπικύπυζη  ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ  πποζυπινού 
Αναδόσος και καηακύπυζη αποηελέζμαηορ ζςνοπηικού διαγυνιζμού ςπηπεζίαρ με 

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο 
Τπεξεζέαο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 
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ηίηλο: «ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 
Πποϋπολογιζμού 49.112,00 Δςπώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εθηόο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Απνζηνιίδε Ληθόιαν, Σεκηθό  Κεραληθό ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθό ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 
πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ,ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΔΙ ΓΖΚΝ 
ΘΗΙΘΗΠ» Ξξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00 Δπξώ ,ρσξίο ΦΞΑ 24%, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 04 
ηνπ κελόο Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα Ρξίηε  θαη ώξα 10:00 πκ. 
 
Ρν απνηέιεζκα θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ απνηππώλεηαη ζην πξαθηηθό πνπ 
αθνινπζεί: 
 
 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 
ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 4 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   
Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ (βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 1-9/16-01-2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ζέκα 
«πγθξφηεζε επηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ θαη επηηξνπψλ παξαιαβήο, ζε εηήζηα βάζε (άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016)» κε ΑΓΑ: 7Η5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ 
απνηεινχκελεο απφ: 

1. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Π.Δ. Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Αζιαλίδε Υξήζηνπ, Π.Δ. 
Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

2. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Π.Δ. Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξώηξηα  ηελ Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλώξα, Γ.Δ. 
Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  

3. Κπξηαδίδε Μηραήι, Π.Δ. Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο, Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε Σ.Δ. 
Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 
 
«ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΖΜΟΤ 
ΚΗΛΚΗ» 
 
Πξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 
 
Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν, κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά. 
 
1

ε
   ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ 

Αξ.πξ.:3014/04-09-2018 
Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

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

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

- Υεηξνθίλεην ρνξηνθνπηηθό – ζακλνθνπηηθό κεράλεκα 

- Απηνθηλνύκελν ρνξηνθνπηηθό – ζακλνθνπηηθό κεράλεκα 

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

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ όηη δηαζέηεη βεβαίσζε εγγξαθήο από ην αληίζηνηρν Δπηκειεηήξην 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ 

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

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

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 
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 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
Email: vmanastasiadis@gmail.com  
 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπόηε ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία 
«ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ» γίλεηαη δεθηή ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 3.1.2, ηεο δηαθήξπμεο, απν-ζθξαγίζηεθε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη κνλνγξάθηεθε  απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. .  
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαρσξήζεθε, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

1) ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΣΛ.ΒΑΗΛΔΗΟ 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

m
2
 €/m

2
 ΣΔΜ ΓΑΠΑΝΖ (€) 

Δ.Δ.Λ.  ΚΗΛΚΗ 

1 
Υνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Βαθή ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο κνλάδνο. 10.230 0,12 4 4.910,40 

2 

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

160 0,20 12 384,00 

3 
Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε Αληιηνζηαζίνπ Αξρηθήο Αλχςσζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ 
αληιηώλFlyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο 
αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ). 

10 0,125 12 15,00 

4 

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

200 0,20 12 480,00 

5 

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

2130 0,22 12 5.623,20 

6 

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

1320 0,22 12 3.484,80 

7 

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

80 0,22 12 211,20 

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

9 

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

190 0,22 12 501,60 

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

11 

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

190 0,22 12 501,60 

12 

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

187 0,22 12 493,68 

13 

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

162 0,22 12 427,68 

mailto:vmanastasiadis@gmail.com
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14 

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

112 0,22 12 295,68 

15 
 
 
 

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

172 0,22 12 454,08 

16 

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

Καη απνθνπή 570 2 1.140,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Κηιθίο 19.167,12 € 

Δ.Δ.Λ. ΚΑΣΑΝΗΩΝ 

1 
Υνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Βαθή ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο ηεο 
κνλάδνο. 

2.250 0,13 4 1.170,00 

2 

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

10 0,23 12 27,60 

3 
Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε Αληιηνζηαζίνπ Αξρηθήο Αλχςσζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ 
αληιηώλFlyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο 
αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ). 

61 0,23 12 168,36 

4 

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

120 0,23 12 331,20 

5 

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

80 0,23 12 220,80 

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

7 
Καζαξηζκφο ρψξνπ (ζθνχπηζκα, μαξάρληαζκα θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ πηεζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο (αληιίεο Flyght). Γξαζαξίζκαηα. 6 0,23 12 16,56 

8 

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

338 0,23 12 932,88 

9 

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

160 0,23 12 441,60 



 

 

13 

 

10 

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

Καη απνθνπή 380 2 760,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Καζηαληώλ 4.805,92 € 

 
Δ.Δ.Λ.  ΚΡΖΣΩΝΖ 

1 
Υνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

1.230 0,12 4 590,40 

2 

Καζαξηζκφο ρψξνπ ζην Αληιηνζηάζην Δηζφδνπ (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλ Caprari 
(απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), αιπζίδσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά 
θιπ) θαη ζπληήξεζε απηψλ. Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο ζηαζεξήο εζράξαο απφ θεξηά 
αληηθείκελα (παληά, ζίδεξα, μχια, θιπ) >6mm θαζψο θαη ηνπ δαπέδνπ. 
Γξαζαξίζκαηα. 

30 0,23 12 82,80 

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

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

5 

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

20 0,23 12 55,20 

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

7 

Καζαξηζκφο δεμακελήο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλ 
αλαθπθινθνξίαο Caprari (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ 
ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ. 

10 0,125 12 15,00 

8 
Καζαξηζκφο απφ ιάζπε, θχιια, θαη άιια θεξηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιαβπξίλζνπ 
ρισξίσζεο, κηθξνβηνινγηθήο απνιχκαλζεο θαη εμφδνπ ηνπ ππεξθάζαξνπ λεξνχ θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

10 0,125 12 15,00 

9 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ησλ δχν 
(2) κεραλεκάησλ παξαγσγήο αέξα (Φπζεηήξεο Robuschi). Γξαζαξίζκαηα. 
Πιχζηκν δαπέδνπ. 

16 0,125 12 24,00 

10 
Καζαξηζκφο θιηλψλ μήξαλζεο θαζψο θαη θξνπλψλ εμαγσγήο πξνο ηηο θιίλεο 
μήξαλζεο κέζσ αληιηψλ ηεο θαζηδάλνπζαο ιάζπεο θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ. 

60 0,23 12 165,60 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Κξεζηώλεο 1.159,50 € 

Δ.Δ.Λ. ΓΡΟΑΣΟΤ 

1 

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

Πέληε (5) 
Αληιίεο 

12 12 720,00 

2 

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

Καη απνθνπή 570 2 1.140,00 

3 

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

1175 0,22 12 3.102,00 

4 

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

850 0,22 12 2.244,00 

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

2025 1,4 2 5.670,00 

6 

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

40 4 12 1.920,00 

7 

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

1 0,125 12 1,5 



 

 

14 

 

8 

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

33 4 12 1.584,00 

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

10 
Κφςηκν θαιακηψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ θιίλε μήξαλζεο πξνθαζίδεζεο. 

70 0,75 2 105,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Γξνζάηνπ      17.206,50 € 

ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ 42.339,04 €  

Φ.Π.Α. 24 % 10.161,36 € 

ΤΝΟΛΟ + Φ.Π.Α. 24 % 52.500,40 € 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ. έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3.1.2 
ηεο δηαθήξπμεο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 2.4.3 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2 ηεο παξνχζαο. Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 
95 θαη 98.  
 
Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ»  ηεξεί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλεηαη δεθηή ζηνλ δηαγσληζκφ. 
 
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ» ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 42.339,04 € (πιένλ 
Φ.Π.Α.). 
 
  
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018. 
 
 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο 
αθνινπζεί: 
 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία  
Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο  
Κπξηαδίδεο Μηραήι  

 
 

Θακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 
 

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

 
 

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

 
 

Αποθάζιζε ομόθυνα και  
 

 

 Δγθξίλεη ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο δηθαηνινγεηηθώλ ηεο Δ.Γ. ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ,ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ 
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΔΙ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» Ξξνϋπνινγηζκνύ 

49.112,00 Δπξώ (πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%). 
 

 Ρελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ,ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ ΔΔΙ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» Ξξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00 Δπξώ (πιένλ 
Φ.Ξ.Α. 24%)/ΘΑΔ 61.93.21 ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: «ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ 

ΜΙΛΣ.ΒΑΙΛΔΙΟ», κε έδξα Αθξνπνηακηά Θηιθίο, A.Φ.Κ. 072324900  Γ.Ν..: Θηιθίο, 
email: vmanastasiadis@gmail.com, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά  42.339,04 € 

(πιένλ ΦΞΑ 24%). 
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 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηηο  πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 61.93.21 (ΠΛΡ.ΚΖΣ/ΘΝ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ,ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘ/ΠΔΥΛ & ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ Δ.Δ.Ι) θαη Θ.Α. 54.00.29 
(ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ)ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 

δαπάλε. 
 

 Τεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 
 

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

 Γίλεη εληνιή λα θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα  κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, όπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. (Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθύξσζε - 
Πύλαςε ζύκβαζεο) 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-331/16.10.2018 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 
 
ΘΔΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-332/16.10.2018 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Δπικύπυζη  ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ  πποζυπινού 
Αναδόσος και καηακύπυζη αποηελέζμαηορ ζςνοπηικού διαγυνιζμού ςπηπεζίαρ με 
ηίηλο: «Δπιζκεςή  ανηλιών λςμάηυν και ηλεκηποκινηηήπυν  έηοςρ 2018» 
πποϋπολογιζμού 44.995,50 Δςπώ, συπίρ ΦΠΑ 24% 
 
Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εθηόο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιόγν 
Κεραληθό ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθό ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή  αληιηώλ 
ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ  έηνπο 2018» πξνϋπνινγηζκνύ 44.995,50 Δπξώ, ρσξίο ΦΞΑ 
24%, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξαξαζθεπή 24 Απγνύζηνπ  ηνπ έηνπο 2018 θαη ώξα 10:00 
π.κ.   
 
Ρν απνηέιεζκα θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ απνηππώλεηαη ζην πξαθηηθό πνπ 
αθνινπζεί: 
 
 
 
 
 

2ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & 
ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ  

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 
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Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςησ Δικαιολογητικών Κατακφρωςησ, Σελικήσ Αξιολόγηςησ Προςφορών & 
Σελικήσ Κατακφρωςησ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 
 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Τπθρεςίασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «Επιςκευή αντλιών λυμάτων και 
ηλεκτροκινητήρων, έτουσ 2018» 

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

44.995,50φ € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 62.07.01.06 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

2534/ 2-8-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από 
τθν εταιρεία Κουγεβετόπουλοσ Πζτροσ 

Ημερομθνία : 15-10-2018 

8 Αρ. Πρωτ. του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ   

Α.Π. 3582/15-10-2018 

9 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

16-10-2018. 

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 16-10-2018  θμζρα Σρίτθ και ϊρα 09:00 π.μ.,   ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ  , παρευρζκθςαν οι: 

1. Αςλανίδθσ Χριςτοσ, ΠΕ τοπογράφοσ μθχανικόσ  τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ,  

2. Κυριαηίδθσ Μιχαιλ, ΠΕ Οικονομολόγο αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ επιτροπισ  λόγω άδειασ 
τακτικοφ μζλουσ Καπαςακαλίδθ Παναγιϊτθ  

3. Γιοβανοφδθ Χριςτο ΠΕ Πολιτικό μθχανικό, τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ 
Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ), για τθ δθμόςια αποςφράγιςθ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ 
εταιρείασ: 

1. Πετροσ Κουγεβετόπουλοσ του Χριςτου (ΑΦΜ: 015541292)   

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ), προζβθ ςτθν 
μονογραφή και ςτθ δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ   
1. Πετροσ Κουγεβετόπουλοσ του Χριςτου (ΑΦΜ: 015541292)   
ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

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

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςκθςαν ιταν τα εξισ: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου για γενικι χριςθ με αρ. Πρ. 97161/20.08.2018 

2. Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο με αρ. Πρωτ. 65646305/3-10-2018 

3. Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (ΙΚΑ) με αρ. πρωτ. 1175/20.08.2018 

4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (ΣΕΩ ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ) με αρ. πρωτ. 3319/20.08.2018 
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5. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ περί μθ κατάκεςθσ δικόγραφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ 
διλωςθ παφςθσ πλθρωμϊν, με αρικμ. 26877/2018 

6. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ, περί μθ πτωχεφςεωσ  με αρικμ. 8348/2018 
7. Πιςτοποιθτικό Ειρθνοδικείου Θεςςαλονίκθσ, με αρικμό 203/24-08-2018. 
8. Ζνορκθ Βεβαίωςθ με αρικμό 38/2018. 
9. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ  με αρικμ.26880/2018, περί μθ κατάκεςθσ 

δικογράφου εκκακαριςτι/ςυνεκκακαριςτι. 
10. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ  με αρικμ. 26875/2018, περί μθ κζςεωσ ςε 

αναγκαςτικι διαχείριςθ. 
11. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ, με αρικμ. 26878/2018, περί μθ κατάκεςθσ 

δικόγραφου αίτθςθσ ςυνδιαλλαγισ – εξυγίανςθσ (άρκρο 99 Ν. 3588/2007) 
12. Θεωρθμζνθ Τπεφκυνθ διλωςθ  με θμερομθνία 11.10.2018 
13. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικο Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ με αρ. πρωτ. 42927/2-7-2018. 
14. Βεβαίωςθ Ε.Ε.Σ.Ε.Μ. (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ-ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) με αρ. πρωτ. 278/ 7.9.2018 
15. Βεβαίωςθ ΜΕΕΠ με αρικμό 28045, για ζργα Η/Μ Α2 τάξθσ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΟΤ 
1. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου για γενικι χριςθ με αρ. Πρ. 103124/04.09.2018 
2. Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο με αρ. Πρωτ. 65673178/10.10.2018 
3. Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (ΙΚΑ) με αρ. πρωτ. 412485/3.9.2018 
4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (ΣΕΩ ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ) με αρ. πρωτ. 3319/20.08.2018 
5. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ περί μθ πτωχεφςεωσ, με αρικμό 10116/2018. 
6. Θεωρθμζνθ Τπεφκυνθ διλωςθ  με θμερομθνία 15.10.2018. 
7. Πιςτοποιθτικό Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ με αρ. πρωτ. 164218/11.10.2018 
 
τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν 

πλήρησ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν διακιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ.  

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

α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία 
ςφμβαςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24 %) 

Αξία με ΦΠΑ 

1 
Πετροσ 

Κουγεβετόπουλοσ 
(ΑΦΜ: 015541292) 

39.161,00 € 9.398,64 € 48.559,64 € 

Η οποία προςζφερε ςυνολικι ζκπτωςθ 12,96% επί του ςυνολικοφ  ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ 
μελζτθσ. 

 
 

Θακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 

 
Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθό ελεξγεηώλ, παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ηνπ σο άλσ 
ζέκαηνο. 
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Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε ομόθυνα και  
 

 

 Δγθξίλεη ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο δηθαηνινγεηηθώλ ηεο Δ.Γ. ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 
κε ηίηιν: «Δπηζθεπή  αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ  έηνπο 2018» 
πξνϋπνινγηζκνύ 44.995,50 Δπξώ, ρσξίο ΦΞΑ. 

 

 Δγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 
«Δπηζθεπή  αληιηώλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ  έηνπο 2018» πξνϋπνινγηζκνύ 

44.995,50 Δπξώ, ρσξίο ΦΞΑ./ΘΑΔ 62.07.01.06 ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: 
«Κοςγεβεηόποςλορ Πέηπορ ηος Υπήζηος» κε Α.Φ.Κ.:015541292, Γηεύζπλζε: 
Ληθνιάνπ Κάλνπ 4 -Θεζζαινλίθε, Γ.Ν..: Ζ’ Θεζζαινλίθεο , Ρ.Θ. 54643,ηει.2392073262 

θηλ:6972013231 κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 39.161,00€ (ρσξίο ΦΞΑ 24%).  
 

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

βαξύλεη ηηο  πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 62.07.01.06 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΑΛΡΙΗΥΛ & 
ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΥΛ) θαη Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ)ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Τεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 
 

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

 Γίλεη εληνιή λα θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα  κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, όπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. (Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθύξσζε - 
Πύλαςε ζύκβαζεο) 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-332/16.10.2018 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
 
ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΖ 22-333/16.10.2018 

Σηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2019. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο εηζεγνχκελνο ην ΠΡΧΣΟ ζΫκα  ηεο  εκεξάζηαο δηΪηαμεο Ϋζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηέηιν ηνπ ζΫκαηνο. 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληάο ηεο επηρεέξεζεο θ. Ζιέαο Αβξακέδεο πνπ ζπκκεηΫρεη κε δηθαέσκα γλψκεο ζην Γ.. 
θαηΫζεζε πξνηΪζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκνινγηαθάο πνιηηηθάο ηνπ Ϋηνπο 2019. 

Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγΫο ηεο ηηκνινγηαθάο πνιηηηθάο ηνπ Ϋηνπο 2018 φπσο έζρπε απφ ην 2016 γηα ην Ϋηνο 
2019 Ϋρνπλ σο εμάο: 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηφκεηξν πξνο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθέο  
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320  
Email: deyakil@otenet.gr, info@deyak.gr Ηζηνζειέδα: www.deyak.gr 

 
Κσδηθνπνίεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2019. 

 

Έρνληαο ππφςε: 

Σελ κε αξηζκφ 15-162/15.11.2016 απφθαζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο, ΑΓΑ: 7ΦΓΟΛΚ8-ΔΡ9 
 
 
Ζ Σηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2019 δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο (ΥΧΡΗ ΦΠΑ): 

Ζ ηηκνιφγεζε ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ θσδηθνπνηεέηαη ζηηο εμάο θαηεγνξίεο: 
1. Σηκνιφγεζε χδξεπζεο. 

2. Σηκνιφγεζε απνρΫηεπζεο 

3. Σηκνιφγεζε εξγαζηψλ 

4. ΛνηπΪ ηΫιε θαη δηθαηψκαηα 

5. ΔηδηθΪ ηηκνιφγηα 

6. Σηκνιφγεζε νξγαληζκψλ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη θνηλσθειψλ θνξΫσλ. 

7. Σηκνιφγεζε πγξψλ απνβιάησλ 

8. Σηκνιφγεζε αλαιχζεσλ. 

 
ε θΪζε θαηεγνξέα ηα δεδνκΫλα πνπ ηζρχνπλ εέλαη: 
 

1. Σηκνιφγεζε χδξεπζεο: 

 

1.1. ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΚΓΟΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ 

Οη ινγαξηαζκνέ εθδέδνληαη: 

ΑλΪ δέκελν ζηε ΓΔ Κηιθέο. 

ΑλΪ ηξέκελν ζηηο ΓΔ Γαιιηθνχ, ΓντξΪλεο, Κξνπζέσλ, Μνπξηψλ, Πηθξνιέκλεο θαη ΥΫξζνπ 

ΚαηακΫηξεζε πδξνκΫηξσλ γέλεηαη αλΪ ηεηξΪκελν ζηελ ΓΔ Κηιθέο θαη αλΪ εμΪκελν ζηηο ινηπΫο ΓΔ. 

 

1.2. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 

1. ΓΔ Κηιθίο 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (θπβηθά κέηξα αλά 
ηεηξάκελν) 

0-40 41-80 81-160 >160 

ΣΗΜΖ ΝΔΡΟΤ (ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

 
2. ΛΟΗΠΔ ΓΔ (Γαιιηθνχ, Γντξάλεο, Κξνπζίσλ, Μνπξηψλ, Πηθξνιίκλεο θαη Υέξζνπ) 

 
Σα ηΫιε χδξεπζεο ησλ παξαπΪλσ Γεκνηηθψλ ελνηάησλ ηνπ Γάκνπ Κηιθέο πνπ ζπλελψζεθαλ κε ην 
πξφγξακκα «ΚαιιηθξΪηεο» εέλαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ Κηιθέο κε αξηζκφ: 
413/2011 κε εκεξνκελέα 2/11/2011 θαη ζΫκα: «Καζνξηζκφο ηειψλ χδξεπζεο γηα ην έηνο 2012». 

mailto:deyakil@otenet.gr
mailto:info@deyak.gr


 

 

20 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΚΤΒΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 
αλά ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

ΓΑΛΛΗΚΟ, ΓΟΨΡΑΝΖ, ΚΡΟΤΗΑ, 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ, ΥΔΡΟ, ΜΟΤΡΗΧΝ 

ΜΔΥΡΗ 500 0,22 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ 1.000 0,28 

 

 Σν πΪγην χδξεπζεο εέλαη: 

 Γηα ηελ ΓΔ Κηιθέο 2,00€ αλΪ κάλα.  

 Γηα ηηο ινηπΫο ΓΔ Κηιθέο 1,5€ αλΪ κάλα.  

 ε δεκφζηα θηέξηα θαη ζηξαηησηηθΫο κνλΪδεο δελ επηβΪιιεηαη εηδηθφ ηΫινο θαη ηΫινο απνρΫηεπζεο 

 

ε φιν ην Γήκν Κηιθίο: 

 

 Σν εηδηθφ ηΫινο ηνπ λφκνπ 1069/80 εέλαη έζν κε 80% ηεο αμέαο ηνπ λεξνχ.  

 Ο Φ.Π.Α. πνπ επηβΪιιεηαη ζηελ θαηαλΪισζε λεξνχ εέλαη 13%. 

 Ο Φ.Π.Α. ηνπ παγένπ θαη ηνπ εηδηθνχ ηΫινπο εέλαη 24%. 

 

ηα θηελνηξνθηθά πάξθα θαη θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο πνπ βξέζθνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 
απνζηΪζεηο απφ νηθηζκνχο ε ηηκά ηνπ λεξνχ θαζνξέδεηαη ζε 0,22 ΔΤΡΧ αλΪ θπβηθφ ρσξέο θιηκΪθσζε. 
 

2. Σηκνιφγεζε απνρέηεπζεο: 

 

 Σν πΪγην απνρΫηεπζεο εέλαη 2,5€ γηα ηελ πφιε ηνπ Κηιθέο θαη 2€ γηα ηνπο νηθηζκνχο  αλΪ κάλα.  

 Σν ηΫινο απνρΫηεπζεο ζηελ Γεκνηηθά Κνηλφηεηα (ΓΚ) Κηιθέο εέλαη έζν κε ην 100% ηεο αμέαο ηνπ λεξνχ. 
(απφθαζε 56/2000). 

 ηηο ΣνπηθΫο Κνηλφηεηεο (ΣΚ) Βαπηηζηά, Καζηαλεψλ, Κξεζηψλεο, ΜεγΪιεο Βξχζεο θαη Υσξπγένπ ην 
ηΫινο απνρΫηεπζεο – βηνινγηθνχ θαζνξέδεηαη ζην 60% ηεο αμέαο ηνπ λεξνχ. 

 ηηο ΣΚ ΓξνζΪηνπ, Κνξπθάο θαη ΝΫαο Ϊληαο  ηα ηΫιε απνρΫηεπζεο εέλαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ Κηιθέο κε αξηζκφ: 415/2011 κε εκεξνκελέα 2/11/2011 κε ζΫκα: 
«Καζνξηζκφο ηΫινπο απνρΫηεπζεο γηα ην Ϋηνο 2012» θαη αλΫξρνληαη ζε 60€ αλΪ Ϋηνο πξν ΦΠΑ. 

 Ο Φ.Π.Α. ηνπ παγένπ θαη ηνπ ηΫινπο ρξάζεο ηεο απνρΫηεπζεο εέλαη 24%. 

 Σν εηδηθφ ηΫινο απνρΫηεπζεο, θαζνξέδεηαη ζην δηπιΪζην απφ ην ηΫινο γηα νηθηαθά ρξάζε, γηα ηα ρεκηθψο 
αδξαλνπνηεκΫλα ιχκαηα απφ ηηο παξαγσγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ησλ βηνηερληθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ 
παξνρεηεχνληαη ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ αθαζΪξησλ (απφθαζε 19/2001). 

 

 

3. Σηκνιφγεζε εξγαζηψλ: 

 

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ 

Ζ απφθξαμε πνιπθαηνηθέαο ρξεψλεηαη 90,00 ΔΤΡΧ, κνλνθαηνηθέαο 50,00 ΔΤΡΧ.  
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3.2. ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 

 Ζ ηνπνζΫηεζε θαη ε αληηθαηΪζηαζε πδξνκΫηξνπ ρξεψλεηαη 30,00 ΔΤΡΧ καδέ κε ην πδξφκεηξν. 

 Ο επαλΫιεγρνο πδξνκΫηξνπ (κε δνθηκαζηηθφ πδξφκεηξν) ρξεψλεηαη 5,00 ΔΤΡΧ. 

 Ζ επαλαζχλδεζε κεηΪ απφ δηαθνπά ά απφ αέηεζε ηνπ δεκφηε ρξεψλεηαη 15,00 ΔΤΡΧ. 

 

3.3. ΘΡΑΤΔΗ ΑΓΧΓΧΝ - ΓΗΑΡΡΟΔ 

Οη εξγαζέεο, απνθαηΪζηαζεο δηαξξνψλ θιπ. Υξεψλνληαη κε ην πνζφ ησλ 200,00 €, αλεμαξηάησο ηνπ φγθνπ 
εξγαζέαο γηα αγσγνχο δηακΫηξνπ Ϋσο θαη 125 mm. Δθφζνλ ν αγσγφο εέλαη δηακΫηξνπ κεγαιχηεξεο ησλ 125 
mm, ην πνζφ θαζνξέδεηαη ζε 400,00 ΔΤΡΧ. 

 

3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Γηα ηηο εξγαζέεο επΫθηαζεο ησλ αγσγψλ εθηφο ζρεδένπ πφιεσο επηβαξχλεηαη ν θαηαλαισηάο κε ην πνζφ 
ησλ 3,00 ΔΤΡΧ αλΪ κΫηξν. Σν κάθνο ιακβΪλεηαη απφ ηα φξηα ηνπ ζρεδένπ πφιεο.    

ε πθηζηΪκελν αγσγφ επΫθηαζεο χδξεπζεο εθηφο ζρεδένπ θΪζε λΫα ζχλδεζε ηηκνινγεέηαη κε επηπιΫνλ 100€ 
πιΫνλ ησλ ηειψλ χδξεπζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εληφο ζρεδένπ αθέλεηα 
 

4. Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα: 

4.1. ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΔΧΝ 

Σέινο (δηθαίσκα) ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο (θφζηνο άδεηαο ζχλδεζεο ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΓΔΖ ΔΧ ΣΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ). 

Ζ ρξΫσζε ησλ αδεηψλ χδξεπζεο καδέ κε ηηο εξγαζέεο Ϋσο ηελ ξπκνηνκηθά γξακκά, θνζηνινγεέηαη κε βΪζε 
ηε δηΪκεηξν ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο σο εμάο: 

 

Γηάκεηξνο αγσγνχ ζχλδεζεο Σηκή ζε ΔΤΡΧ ρσξίο ΦΠΑ. 

     Έσο ½ έληζεο        300,00 (ρσξίο θξεάηην) 

     Έσο ½ έληζεο        380,00 (κε θξεάηην 40 Υ 40 θαη πδξφκεηξν) 

     Έσο ¾ έληζεο        500,00 (ρσξίο θξεάηην) 

     Έσο ¾ έληζεο        580,00 (κε θξεάηην 40 Υ 40 θαη πδξφκεηξν) 

     Έσο 1 έληζεο  980,00 

     Έσο 2 έληζεο 1650,00 

Όηαλ δελ εθηεινχληαη εξγαζέεο γηα ηελ ζχλδεζε χδξεπζεο κε ην θεληξηθφ δέθηπν, ην πνζφ κεηψλεηαη θαηΪ 
140,00 ΔΤΡΧ. 

Όπνπ δελ ππΪξρεη ζηάιε λεξνχ, ηνπνζεηεέηαη ππνρξεσηηθά θξεάηην, έμσ απφ ην νηθφπεδν, ηνπ νπνένπ 
ην θφζηνο Ϋρεη σο εμάο: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ (€) 

ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 ΥΧΡΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΦΡΔΑΣΗΟ, ΚΑΠΑΚΗ) 

20,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 98,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 1/2’’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΥΧΡΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 71,00 
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ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 117,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 3/4’’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΥΧΡΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 84,00 

ΦΡΔΑΣΗΟ 50*50 ΥΧΡΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΦΡΔΑΣΗΟ, ΚΑΠΑΚΗ) 

60,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 163,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 50*50 2* 3/4’’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 196,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 50*50 1‘’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 173,00 

ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΦΡΔΑΣΗΟΤ,   

 

Σέινο (δηθαίσκα) ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο (θφζηνο άδεηαο ζχλδεζεο ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΓΔΖ ΔΧ ΣΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ). 

Ζ Ϊδεηα θαη νη εξγαζέεο ζχλδεζεο απφ ηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ, κΫρξη ηε ξπκνηνκηθά γξακκά κε ην 
δέθηπν απνρΫηεπζεο, θνζηνινγεέηαη κε βΪζε ηελ νιηθά επηθΪλεηα νξφθσλ (ηεηξαγσληθΪ κΫηξα αθαηξνχληαη 
ην ππφγεην (εθφζνλ δελ παξνρεηεχεηαη),  σο αθνινχζσο: 

 

Οιηθή επηθάλεηα νξφθσλ (ηκ) Σηκνιφγεζε αλά ηεηξ. κέηξν ζε ΔΤΡΧ 

Απφ 0 Ϋσο 350 3.78 

Απφ 351 Ϋσο 500 3.47 

Απφ 501 Ϋσο 850 3.22 

Απφ 851 θαη πΪλσ 3,10 

 

Σν ειΪρηζην πνζφ θαηαβνιάο γηα ηελ Ϊδεηα ζχλδεζεο απνρΫηεπζεο, εέλαη γηα 70 ηεηξαγσληθΪ κΫηξα  
δνκεκΫλνπ ρψξνπ. 

Δθφζνλ δελ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ζχλδεζεο απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ην ηέινο απνρέηεπζεο 
κεηψλεηαη θαηά 140,00 ΔΤΡΧ.  

Γηα λα γέλνπλ νη ζπλδΫζεηο χδξεπζεο – απνρΫηεπζεο πξΫπεη λα εθδνζεέ ε Ϊδεηα (λα εμνθιεζεέ ν 
ινγαξηαζκφο). Ο ρξφλνο ζχλδεζεο εέλαη ην αξγφηεξν ζε Ϋλα κάλα απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο Ϊδεηαο, 
εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηεέηαη επΫθηαζε δηθηχνπ. ηα ηΫιε χδξεπζεο πξνζηέζεηαη θαη ε αγνξΪ ησλ 
πδξνκΫηξσλ. (απφθαζε 51/2000). 

ε εθηφο ζρεδένπ επαγγεικαηηθΪ θηέξηα, ηα ηΫιε ζχλδεζεο απνρΫηεπζεο κεηψλνληαη ζην 60% (εμάληα ηνηο 
εθαηφλ) ησλ εθΪζηνηε ηζρπνπζψλ ηειψλ.  

Δμαηξνχληαη ηα θαηαζηάκαηα καδηθάο εζηέαζεο θαη ηα μελνδνρεέα. 

 

4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 

ε Πεξέπησζε ελνηθέαζεο αθηλάηνπ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα αλαγξαθάο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ελνηθηαζηά ζην 
εηδνπνηεηάξην θαη ζηελ θαξηΫια θαηαλαισηά παξΪιιεια κε ην φλνκα ηνπ ηδηνθηάηε κε θαηαβνιά εγγχεζεο 
100,00 ΔΤΡΧ γηα νηθέεο θαη 200,00 ΔΤΡΧ γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε (θΫληξα καδηθάο εζηέαζεο θαη 
δηαζθΫδαζεο θαη ρψξνη ζπλΪζξνηζεο θνηλνχ, θαζαξηζηάξηα, βελδηλΪδηθα κε πιπληάξην, πιπληάξηα πΪζεο 
θχζεσο θιπ). 
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Η εγγύηση παπακπατείται άτοκα και επιστπέυεται με την εκκαθάπιση τος λογαπιασμού κατά τη λήξη τος σςμβολαίος 
ενοικίασηρ.  

ε πεξέπησζε παξαρψξεζεο αθηλάηνπ ζε ζπγγελεέο πξψηνπ βαζκνχ δελ απαηηεέηαη θαηαβνιά εγγχεζεο, 
αιιΪ παξακΫλεη ε ζπλππεπζπλφηεηα. 

ε πεξέπησζε ρξάζεο αθηλάηνπ απφ ζπγγελεέο πξψηνπ βαζκνχ, κπνξεέ λα πξνζηέζεηαη ην φλνκα ηνπ 
ρξάζηε ρσξέο ηελ θαηαβνιά εγγχεζεο. 

ΔλνηθηαζηΫο πνπ Ϋρνπλ θΪλεη αέηεζε επαλαζχλδεζεο θαη θαηΫβαιαλ ηελ εγγχεζε, κε ηελ απνρψξεζά ηνπο 
απφ ην κέζζην δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε ρσξέο λα εέλαη απαξαέηεηε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηδηνθηάηε 

ε πεξέπησζε ππνβνιάο αηηάκαηνο δηαθνπάο πδξνδφηεζεο, ην πΪγην επηκεξέδεηαη αλΪινγα κε ην ρξνληθφ 
δηΪζηεκα θαηαλΪισζεο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξΪ. 

Αληηκεηψπηζε αλεμφθιεησλ νθεηιψλ απφ ελνηθηαζηΫο 

ε πεξηπηψζεηο αληηδηθέαο κεηαμχ ελνηθηαζηψλ θαη νθεηιεηψλ ε εκπινθά ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο εμαληιεέηαη ζηα 
εμάο: 

Δθφζνλ ππΪξρεη ην φλνκα ρξάζηε, ν ηδηνθηάηεο δελ θΫξεη θακέα επζχλε γηα ην ινγαξηαζκφ. Σν ππφινηπν 
ηεο νθεηιάο εέλαη απαηηεηφ απφ ηνλ ρξάζηε θαη ε ΓΔΤΑ Κηιθέο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο ελΫξγεηεο πνπ 
πξνβιΫπεη ν ΚΔΓΔ (θψδηθαο εέζπξαμεο δεκνζέσλ εζφδσλ) γηα ηελ πιεξσκά ηνπ.  

Δθφζνλ ππΪξρεη ην φλνκα ηνπ ηδηνθηάηε ά ηξέηνπ, επεηδά ε ΓΔΤΑ Κηιθέο βξέζθεηαη αληηκΫησπε κε ζχλζεηα 
ζΫκαηα (φπσο απαηηάζεηο νηθνλνκηθΫο απφ ηδηνθηάηεο, ελνηθηαζηάξηα ζπκβφιαηα κε ζεσξεκΫλα κε Ϊιιεο 
εκεξνκελέεο απφ απηΫο πνπ δεηεέηαη λα αθαηξεζεέ ε αμέα ηνπ λεξνχ, αλαγξαθά ζηνπο ινγαξηαζκνχο λεξνχ 
νλφκαηνο δηαθνξεηηθνχ απφ ηνπ ηδηνθηάηε, απιάξσηα ελνέθηα θιπ. ε εκπινθά ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο λα 
εμαληιεέηαη ζηελ:  

Α) απαέηεζε ηεο αμέαο ηνπ λεξνχ απφ ηνλ ηδηνθηάηε 

Β) Σελ Ϋθδνζε βεβαέσζεο ηεο νθεηιάο ζε φπνηνλ Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ λα απαηηάζεη ην πνζφ ηεο νθεηιάο 
θαη λα ην απνδψζεη ζηε ΓΔΤΑ Κηιθέο.  

 

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ 

1. ΠαξΪλνκε ζχλδεζε (θινπά λεξνχ) θαη απνρΫηεπζεο: ΔπηβΪιιεηαη πξφζηηκν 300,00 ΔΤΡΧ. ε 
πεξέπησζε πνπ ην κΫγεζνο ηεο θινπάο εέλαη κεγΪιν, κε απφθαζε ην Γ.. κπνξεέ λα απνζηαιεέ ζηελ 
εηζαγγειέα γηα ηα πεξαηηΫξσ. 

2. Παξαβέαζε ζθξαγέδαο ά ηαηλέαο αζθαιεέαο πδξνκΫηξνπ: ΔπηβΪιιεηαη πξφζηηκν 30,00 ΔΤΡΧ  

3. ΠαξΪλνκε πδξνιεςέα απφ ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ: ΔπηβΪιιεηαη πξφζηηκν 200,00 ΔΤΡΧ 

 

4.4. ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΛΟΓΧ ΟΦΔΗΛΖ 

Ζ πδξνδφηεζε δηαθφπηεηαη φηαλ ππΪξρνπλ απιάξσηνη ινγαξηαζκνέ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ελφο Ϋηνπο,  εέηε 
ην πνζφ ηεο νθεηιάο ππεξβαέλεη ην φξην ηνπ ΚΔΓΔ (293 επξψ). 
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Πξηλ ηελ δηαθνπά πδξνδφηεζεο ν θαηαλαισηάο ελεκεξψλεηαη γξαπηΪ, κΫζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

ΚΪζε ελΫξγεηα πξηλ θαη θαηΪ ηελ δηαθνπά θαηαγξΪθεηαη ζε εηδηθφ Ϋληππν, γηα λα ππΪξρεη ηζηνξηθφ ηεο 
ππφζεζεο θαη ελεκΫξσζε ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν. 

Οη πδξνλνκεέο, δχλαληαη λα κε αθαηξνχλ ην πδξφκεηξν θαηαλαισηά, εΪλ δηαπηζηψζνπλ φηη ππΪξρεη 
ζνβαξφο ιφγνο πγεέαο. Ζ ρξάζε απηάο ηεο δπλαηφηεηαο ζα γέλεηαη κε θεηδψ, πνιχ πεξηνξηζκΫλα θαη κε 
πςειφ αέζζεκα επζχλεο.  

O Πξφεδξνο επηρεέξεζεο, ηα κΫιε ηνπ Γ.. θαη ν γεληθφο δηεπζπληάο δχλαληαη λα δεηνχλ εγγξΪθσο ηελ 
αλαζηνιά δηαθνπάο πδξνδφηεζεο θΪπνηνπ θαηαλαισηά πνπ απεπζχλεηαη ζε απηνχο θαη δεηΪ δηεπθφιπλζε. 
ε απηά ηελ  πεξέπησζε αλαγξΪθεηαη επθξηλψο ζην Ϋληππν δηαθνπάο πδξνδφηεζεο φηη αλαζηΫιιεηαη ε 
δηαθνπά κε εληνιά ησλ αλσηΫξσ.   

 

4.5. ΤΝΓΔΖ ΤΓΡΔΤΖ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΧΝ. 

Γηα λα πδξνδνηεζεέ αγξνηεκΪρην επξηζθφκελν εθηφο  ηνπ ζρεδένπ πφιεο ά ηνπ νηθηζκνχ, πξΫπεη λα ππΪξρεη 
θηέζκα λφκηκα πθηζηΪκελν. Ζ χδξεπζε ζε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο παξΫρεηαη γηα λα θαιχςεη θπξέσο ηελ 
νηθηαθά ρξάζε ηνπ λεξνχ θαη δεπηεξεπφλησο ηηο ινηπΫο ρξάζεηο. 
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5. Δηδηθά ηηκνιφγηα: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ (ΚΣ) 

5.1. (ΑΜΔΑ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΗ) 

Καζνξέδνληαη εηδηθΪ κεησκΫλα ηηκνιφγηα ζε εππαζεέο νκΪδεο  κε ηνπο παξαθΪησ φξνπο: 

1. Ζ κείσζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη 50% ηεο αμίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηα πξψηα 25 
θπβηθά κέηξα θαηαλάισζεο λεξνχ ην κήλα. 

2. Ζ Ϋθπησζε δέδεηαη κφλν γηα ηελ θχξηα θαηνηθέα ηνπ δηθαηνχρνπ,  ηδηφθηεηε ά ελνηθηαδφκελε θαη κφλν 
ζε ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνέν εέλαη θαηαρσξεκΫλνο σο θαηαλαισηάο. 

3. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο Ϋρεη δηθαέσκα λα ππαρζεέ ζε κηα θαη κφλν εππαζά νκΪδα. 
4. Ζ ηζρχο ηεο Ϋθπησζεο εέλαη εηάζηα θαη δελ κπνξεέ λα Ϋρεη αλαδξνκηθά ηζρχ. Αξρέδεη απφ ηελ 

εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ηεο αέηεζεο θαη ηζρχεη κΫρξη ηελ 30ε Απγνχζηνπ θΪζε Ϋηνπο. Γηα ηε ζπλΫρηζε 
απαηηεέηαη επαλππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

1. Έληππε αέηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθέο. 
2. Σέηινο ηδηνθηεζέαο ά ελνηθηαζηάξην ζπκβφιαην ηεο θχξηαο θαηνηθέαο. 
3. Δθθαζαξηζηηθφ ηεο δάισζεο θφξνπ εηζνδάκαηνο. 
4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο 
5. Πηζηνπνηεηηθφ ΚΔΠΑ γηα ΑΜΔΑ 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΚΣ 

Γηα ηελ εθαξκνγά ησλ αλσηΫξσ σο νηθνλνκηθΪ αδχλακνη λννχληαη νη ππφρξενη πνπ ην νηθνγελεηαθφ εηάζην 
εηζφδεκα ηνπο: 

Γελ μεπεξλΪ ην πνζφ ησλ Ϋμη ρηιηΪδσλ (6000) επξψ, πξνζαπμαλφκελν θαηΪ εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα ηε 
ζχδπγν θαη γηα θΪζε αλάιηθν ά πξνζηαηεπφκελν παηδέ.  

Σν θαζνξηζζΫλ απηφ εηζνδεκαηηθφ φξην απμΪλεηαη θαηΪ πελάληα ηνηο εθαηφ (50%) ζηελ πεξέπησζε ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξέα 67% θαη Ϊλσ.   

Χο εηζφδεκα λνεέηαη ην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ά ηεθκαξηφ θαη ην απαιιαζζφκελν ά θνξνινγνχκελν 
κε εηδηθφ ηξφπν. 

5.2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ - ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ 

Αξηζκφο ηέθλσλ Έθπησζε 

3 40% γηα ηα πξψηα 20 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

4 50% γηα ηα πξψηα 25 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

5 60% γηα ηα πξψηα 30 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

6 70% γηα ηα πξψηα 35 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

7 80% γηα ηα πξψηα 40 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

8 90% γηα ηα πξψηα 45 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα  
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9 Απαιιαγά γηα ηα πξψηα 55 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

9 θαη πΪλσ Γηα θΪζε πξνζηαηεπφκελν κΫινο πΫξαλ ησλ 9 πξνζηέζεληαη 10 θπβηθΪ 
κΫηξα λεξνχ αλΪ κάλα 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

1. Έληππε αέηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθέο. 
2. Σέηινο ηδηνθηεζέαο ά ελνηθηαζηάξην ζπκβφιαην ηεο θχξηαο θαηνηθέαο. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο. 
 
 

α. ΛΟΗΠΔ ΔΚΠΣΧΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ. 

Α) ε πεξέπησζε πνπ ε θαηαγεγξακκΫλε πνζφηεηα λεξνχ ζην πδξφκεηξν εέλαη ηνπιΪρηζηνλ δηπιΪζηα ηνπ 
κΫζνπ φξνπ ηεο επνρηθάο θαηαλΪισζεο ηα ηξέα ηειεπηαέα Ϋηε (πρ ζε πεξέπησζε δηαξξνάο), ε Ϋθπησζε  ζηα 
ηΫιε χδξεπζεο - απνρΫηεπζεο γέλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 
 
Ζ δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη εέλαη: 

1. Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ πνπ πεξηγξΪθεη ην ιφγν πνπ δεηΪ κεέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 
2. Έθζεζε ηνπ αξκνδένπ ππαιιάινπ γηα ην εχινγν ηνπ αηηάκαηνο. 
3. Απφθαζε ηνπ Γ.. γηα απνδνρά ά απφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο. 

 
Σν πνζφ κεέσζεο εέλαη 30% ηεο νθεηιάο.  
Δθφζνλ ν θαηαλαισηάο αλάθεη ζε εππαζά θαηεγνξέα πνιηηψλ (Ϊπνξνο, πνιχηεθλνο - ηξέηεθλνο, 
καθξνρξφληα Ϊλεξγνο, ΑΜΔΑ), ε Ϋθπησζε κπνξεέ λα αλΫιζεη ζην 50%.  
 
Β) ε πεξέπησζε ραιαζκΫλνπ πδξνκΫηξνπ, ν ινγαξηαζκφο κεηψλεηαη ζην κΫζν φξν ηεο επνρηθάο 
θαηαλΪισζεο ηα ηξέα ηειεπηαέα Ϋηε, ζχκθσλα κε ηελ εμάο δηαδηθαζέα: 

 Γηα πνζΪ Ϋσο 300 επξψ, κε βεβαέσζε – πηζηνπνέεζε ηνπ αξκνδένπ ηερληθνχ ππαιιάινπ ά 
πδξνλνκΫα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο ε νπνέα  ζα ζπλππνγξΪθεηαη θαη απφ κεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο 

 Γηα πνζΪ Ϊλσ ησλ 300 επξψ ε απφθαζε κεέσζεο ζα εγθξέλεηαη απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

 

β. ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΔ ΟΦΔΗΛΔ. 

Ηζρχεη ε απφθαζε 142/2017. 

ΚΪζε λνκνζεηηθά ξχζκηζε ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο πνπ πεξηιακβΪλεη θαη ηηο ΓΔΤΑ ζα εθαξκφδεηαη Ϊκεζα. 

 

6. Σηκνιφγεζε νξγαληζκψλ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θνηλσθειψλ θνξέσλ.: 

 

6.1. ηα δεκφζηα θηέξηα ε ηηκά ηνπ λεξνχ Ϋρεη σο εμάο: 

Γηα ηε Γ.Δ. Κηιθέο: 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (θπβηθά κέηξα αλά ηεηξάκελν) 0-40 41-80 81-160 >160 

ΠΟΛΖ ΚΗΛΚΗ 0,84 0,98 1,29 1,43 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,72 0,84 1,10 1,22 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΥΧΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,54 0,63 0,83 0,92 
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Γηα ηηο ινηπΫο Γ.Δ.: 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (θπβηθά κέηξα αλά εμάκελν) 0-500 >500 

 ΟΗΚΗΜΟΗ ΥΧΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,40 0,50 

 ΟΗΚΗΜΟΗ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  0,53 0,67 

 

6.2. ηξαηησηηθέο κνλάδεο 

ηηο ζηξαηησηηθΫο κνλΪδεο ηζρχεη ζηαζεξά ηηκά ρσξέο θιηκΪθην σο εμάο:  

Γηα ην Γάκν Κηιθέο: 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (θπβηθά κέηξα αλά δίκελν) Σηκή (Δ/θκ) 

ΠΟΛΖ ΚΗΛΚΗ 1,12 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,96 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΥΧΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,72 

 

 

7. Σηκνιφγεζε πγξψλ απνβιήησλ: 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ (€) 

Βνζξνιχκαηα νηθηαθάο πξνΫιεπζεο δεκνηψλ – 
θαηαλαισηψλ πξνεξρφκελα απφ ηα δηνηθεηηθΪ φξηα ηνπ 
Γάκνπ Κηιθέο 

Κπβηθά κέηξα 0,70 

Βνζξνιχκαηα νηθηαθάο πξνΫιεπζεο Ϊιισλ δάκσλ ηνπ 
λνκνχ Κηιθέο 

Κπβηθά κέηξα 1,20 

Απφβιεηα ηξέησλ  Κπβηθά κέηξα BOD5/300 X 1,20 

 

 Ζ ηηκνιφγεζε ησλ  ιπκΪησλ ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο ζα γέλεηαη κΫζσ ινγαξηαζκψλ 
χδξεπζεο θαη δελ ζα εηζπξΪηηεηαη απφ ηξέηνπο (κεηαθνξεέο  βνζξνιπκΪησλ). 

 Ζ ηηκνιφγεζε ησλ ππνινέπσλ ζα γέλεηαη απφ ηνπο κεηαθνξεέο. ΚΪζε Ϊιιε ξχζκηζε ζα γέλεηαη θαηφπηλ 
εηδηθάο ζπκθσλέαο κε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

 

 

8. Σηκνιφγεζε αλαιχζεσλ: 

 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΝΔΡΟΤ 

 Σηκέο ζε επξψ 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΟΣΑ ΓΗΑ ΗΓΗΧΣΔ 

ΡH 4   5   

ΥΡΧΜΑ 3   4   

ΘΟΛΔΡΟΣΖΣΑ 3   4   

ΑΓΧΓΗΜΟΣΖΣΑ 4   5   

ΟΛΗΚΖ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ 10   12   
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ΑΒΔΣΗΟ 7   8   

ΜΑΓΝΖΗΟ 7   8   

ΥΑΛΚΟ 7   8   

ΗΓΖΡΟ 7   8   

ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ 7   8   

ΜΑΓΓΑΝΗΟ 7   8   

ΥΛΧΡΗΟΝΣΑ 7   8   

ΘΔΗΗΚΑ 7   8   

ΟΛΗΚΖ ΑΛΚΑΛΗΚΟΣΖΣΑ 6   7   

ΝΗΣΡΗΚΑ 10   12   

ΝΗΣΡΧΓΖ 10   12   

ΑΜΜΧΝΗΑΚΑ 10   12   

ΥΛΧΡΗΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ 7   8   

ΦΘΟΡΗΟ 7   8   

ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ 3   4   

   

ΤΝΟΛΟ 133   157   

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ 100 120 

   

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ   

ΟΛΗΚΑ ΒΑΚΣΖΡΗΑ 37oC 7   8   

ΟΛΗΚΑ ΚΟΛΟΒAKTΖΡΗΟΔΗΓΖ 7   8   

ΚΟΛΟΒΑΚΖΡΗΟΔΗΓΖ KOΠΡΑΝΧΝ 7   8   

   

ΤΝΟΛΟ 21 24 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ 20 20 

 

ΑΝΑΛΤΔΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ   

BOD 20 22 

COD 20 22 

DO 5 6 

ΚΑΛΗΟ 7 8 

ΝΑΣΡΗΟ 7 8 

ΟΛΗΚΑ ΣΔΡΔΑ ΔΝ ΓΗΑΛΤΔΗ 5 6 

ΣΡΔΠΣΟΚΟΚΚΟΗ ΚΟΠΡΑΝΧΝ 7 8 

 
Μηα πιάξεο κηθξνβηνινγηθά θαη θπζηθνρεκηθά αλΪιπζε λεξνχ ζα θνζηέδεη κε ηελ Ϋθπησζε: 
 

1) Γηα ΟΣΑ 120€ ζπλ ΦΠΑ 24% θαη  
2) Γηα ηδηψηεο 140€ ζπλ ΦΠΑ 24%. Οη κεκνλσκΫλεο αλαιχζεηο ζα ηηκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

επηκΫξνπο ηηκΫο. 
 
Σα παξαπΪλσ πνζΪ πξνζαπμΪλνληαη θαηΪ 15€ φηαλ ε δεηγκαηνιεςέα γέλεηαη απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

Ρν Γ.Π. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:  

1. Σελ κε αξηζκφ 15-162/15-11-2016 απφθαζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

2. Σν Ϊξζξν 25 ηνπ λφκνπ 1069/1980 (ΦΔΚ 191/1980 ηεχρνο Α΄) «Πεξέ θηλάηξσλ δηα ηελ έδξπζηλ 

Δπηρεηξάζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο». 

3. Σελ αλσηΫξσ εηζάγεζε, 
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αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθυνα 

 Ρελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2019, κε ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ αιιαγώλ 

όπσο δηακνξθώζεθαλ, ε νπνία θσδηθνπνηείηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1ν ρηιηφκεηξν πξνο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθέο  
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320  
Email: deyakil@otenet.gr, info@deyak.gr Ηζηνζειέδα: www.deyak.gr 

 
Κσδηθνπνίεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2019. 

 

Έρνληαο ππφςε: 

Σελ κε αξηζκφ 15-162/15.11.2016  απφθαζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο, ΑΓΑ: 7ΦΓΟΛΚ8-ΔΡ9 

 
 
Ζ Σηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2019 δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο (ΥΧΡΗ ΦΠΑ): 

Ζ ηηκνιφγεζε ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ θσδηθνπνηεέηαη ζηηο εμάο θαηεγνξίεο: 
9. Σηκνιφγεζε χδξεπζεο. 

10. Σηκνιφγεζε απνρΫηεπζεο 

11. Σηκνιφγεζε εξγαζηψλ 

12. ΛνηπΪ ηΫιε θαη δηθαηψκαηα 

13. ΔηδηθΪ ηηκνιφγηα 

14. Σηκνιφγεζε νξγαληζκψλ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη θνηλσθειψλ θνξΫσλ. 

15. Σηκνιφγεζε πγξψλ απνβιάησλ 

16. Σηκνιφγεζε αλαιχζεσλ. 

 
ε θΪζε θαηεγνξέα ηα δεδνκΫλα πνπ ηζρχνπλ εέλαη: 
 

1. Σηκνιφγεζε χδξεπζεο: 

 

1.3. ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΚΓΟΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ 

Οη ινγαξηαζκνέ εθδέδνληαη: 

ΑλΪ δέκελν ζηε ΓΔ Κηιθέο. 

ΑλΪ ηξέκελν ζηηο ΓΔ Γαιιηθνχ, ΓντξΪλεο, Κξνπζέσλ, Μνπξηψλ, Πηθξνιέκλεο θαη ΥΫξζνπ 

mailto:deyakil@otenet.gr
mailto:info@deyak.gr
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ΚαηακΫηξεζε πδξνκΫηξσλ γέλεηαη αλΪ ηεηξΪκελν ζηελ ΓΔ Κηιθέο θαη αλΪ εμΪκελν ζηηο ινηπΫο ΓΔ. 

 

1.4. ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΤΓΡΔΤΖ 

3. ΓΔ Κηιθίο 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (θπβηθά κέηξα αλά 
ηεηξάκελν) 

0-40 41-80 81-160 >160 

ΣΗΜΖ ΝΔΡΟΤ (ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ) 0,30 0,35 0,46 0,51 

 
4. ΛΟΗΠΔ ΓΔ (Γαιιηθνχ, Γντξάλεο, Κξνπζίσλ, Μνπξηψλ, Πηθξνιίκλεο θαη Υέξζνπ) 

 
Σα ηΫιε χδξεπζεο ησλ παξαπΪλσ Γεκνηηθψλ ελνηάησλ ηνπ Γάκνπ Κηιθέο πνπ ζπλελψζεθαλ κε ην 
πξφγξακκα «ΚαιιηθξΪηεο» εέλαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ Κηιθέο κε αξηζκφ: 
413/2011 κε εκεξνκελέα 2/11/2011 θαη ζΫκα: «Καζνξηζκφο ηειψλ χδξεπζεο γηα ην έηνο 2012». 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΚΤΒΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 
αλά ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
(ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 

ΓΑΛΛΗΚΟ, ΓΟΨΡΑΝΖ, ΚΡΟΤΗΑ, 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ, ΥΔΡΟ, ΜΟΤΡΗΧΝ 

ΜΔΥΡΗ 500 0,22 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ 1.000 0,28 

 

 Σν πΪγην χδξεπζεο εέλαη: 

 Γηα ηελ ΓΔ Κηιθέο 2,00€ αλΪ κάλα.  

 Γηα ηηο ινηπΫο ΓΔ Κηιθέο 1,5€ αλΪ κάλα.  

 ε δεκφζηα θηέξηα θαη ζηξαηησηηθΫο κνλΪδεο δελ επηβΪιιεηαη εηδηθφ ηΫινο θαη ηΫινο απνρΫηεπζεο 

 

ε φιν ην Γήκν Κηιθίο: 

 

 Σν εηδηθφ ηΫινο ηνπ λφκνπ 1069/80 εέλαη έζν κε 80% ηεο αμέαο ηνπ λεξνχ.  

 Ο Φ.Π.Α. πνπ επηβΪιιεηαη ζηελ θαηαλΪισζε λεξνχ εέλαη 13%. 

 Ο Φ.Π.Α. ηνπ παγένπ θαη ηνπ εηδηθνχ ηΫινπο εέλαη 24%. 

 

ηα θηελνηξνθηθά πάξθα θαη θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο πνπ βξέζθνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 
απνζηΪζεηο απφ νηθηζκνχο ε ηηκά ηνπ λεξνχ θαζνξέδεηαη ζε 0,22 ΔΤΡΧ αλΪ θπβηθφ ρσξέο θιηκΪθσζε. 
 

2. Σηκνιφγεζε απνρέηεπζεο: 

 

 Σν πΪγην απνρΫηεπζεο εέλαη 2,5€ γηα ηελ πφιε ηνπ Κηιθέο θαη 2€ γηα ηνπο νηθηζκνχο  αλΪ κάλα.  

 Σν ηΫινο απνρΫηεπζεο ζηελ Γεκνηηθά Κνηλφηεηα (ΓΚ) Κηιθέο εέλαη έζν κε ην 100% ηεο αμέαο ηνπ λεξνχ. 
(απφθαζε 56/2000). 

 ηηο ΣνπηθΫο Κνηλφηεηεο (ΣΚ) Βαπηηζηά, Καζηαλεψλ, Κξεζηψλεο, ΜεγΪιεο Βξχζεο θαη Υσξπγένπ ην 
ηΫινο απνρΫηεπζεο – βηνινγηθνχ θαζνξέδεηαη ζην 60% ηεο αμέαο ηνπ λεξνχ. 
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 ηηο ΣΚ ΓξνζΪηνπ, Κνξπθάο θαη ΝΫαο Ϊληαο  ηα ηΫιε απνρΫηεπζεο εέλαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ Κηιθέο κε αξηζκφ: 415/2011 κε εκεξνκελέα 2/11/2011 κε ζΫκα: 
«Καζνξηζκφο ηΫινπο απνρΫηεπζεο γηα ην Ϋηνο 2012» θαη αλΫξρνληαη ζε 60€ αλΪ Ϋηνο πξν ΦΠΑ. 

 Ο Φ.Π.Α. ηνπ παγένπ θαη ηνπ ηΫινπο ρξάζεο ηεο απνρΫηεπζεο εέλαη 24%. 

 Σν εηδηθφ ηΫινο απνρΫηεπζεο, θαζνξέδεηαη ζην δηπιΪζην απφ ην ηΫινο γηα νηθηαθά ρξάζε, γηα ηα ρεκηθψο 
αδξαλνπνηεκΫλα ιχκαηα απφ ηηο παξαγσγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ησλ βηνηερληθψλ επηρεηξάζεσλ πνπ 
παξνρεηεχνληαη ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ αθαζΪξησλ (απφθαζε 19/2001). 

 

 

3. Σηκνιφγεζε εξγαζηψλ: 

 

3.1. ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ 

Ζ απφθξαμε πνιπθαηνηθέαο ρξεψλεηαη 90,00 ΔΤΡΧ, κνλνθαηνηθέαο 50,00 ΔΤΡΧ.  

 

3.2. ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 

 Ζ ηνπνζΫηεζε θαη ε αληηθαηΪζηαζε πδξνκΫηξνπ ρξεψλεηαη 30,00 ΔΤΡΧ καδέ κε ην πδξφκεηξν. 

 Ο επαλΫιεγρνο πδξνκΫηξνπ (κε δνθηκαζηηθφ πδξφκεηξν) ρξεψλεηαη 5,00 ΔΤΡΧ. 

 Ζ επαλαζχλδεζε κεηΪ απφ δηαθνπά ά απφ αέηεζε ηνπ δεκφηε ρξεψλεηαη 15,00 ΔΤΡΧ. 

 

3.3. ΘΡΑΤΔΗ ΑΓΧΓΧΝ - ΓΗΑΡΡΟΔ 

Οη εξγαζέεο, απνθαηΪζηαζεο δηαξξνψλ θιπ. Υξεψλνληαη κε ην πνζφ ησλ 200,00 €, αλεμαξηάησο ηνπ φγθνπ 
εξγαζέαο γηα αγσγνχο δηακΫηξνπ Ϋσο θαη 125 mm. Δθφζνλ ν αγσγφο εέλαη δηακΫηξνπ κεγαιχηεξεο ησλ 125 
mm, ην πνζφ θαζνξέδεηαη ζε 400,00 ΔΤΡΧ. 

 

3.4. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Γηα ηηο εξγαζέεο επΫθηαζεο ησλ αγσγψλ εθηφο ζρεδένπ πφιεσο επηβαξχλεηαη ν θαηαλαισηάο κε ην πνζφ 
ησλ 3,00 ΔΤΡΧ αλΪ κΫηξν. Σν κάθνο ιακβΪλεηαη απφ ηα φξηα ηνπ ζρεδένπ πφιεο.    

ε πθηζηΪκελν αγσγφ επΫθηαζεο χδξεπζεο εθηφο ζρεδένπ θΪζε λΫα ζχλδεζε ηηκνινγεέηαη κε επηπιΫνλ 100€ 
πιΫνλ ησλ ηειψλ χδξεπζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εληφο ζρεδένπ αθέλεηα 
 

4. Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα: 

4.1. ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΔΧΝ 

Σέινο (δηθαίσκα) ζχλδεζεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο (θφζηνο άδεηαο ζχλδεζεο ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΓΔΖ ΔΧ ΣΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ). 

Ζ ρξΫσζε ησλ αδεηψλ χδξεπζεο καδέ κε ηηο εξγαζέεο Ϋσο ηελ ξπκνηνκηθά γξακκά, θνζηνινγεέηαη κε βΪζε 
ηε δηΪκεηξν ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο σο εμάο: 

 

Γηάκεηξνο αγσγνχ ζχλδεζεο Σηκή ζε ΔΤΡΧ ρσξίο ΦΠΑ. 

     Έσο ½ έληζεο        300,00 (ρσξίο θξεάηην) 

     Έσο ½ έληζεο        380,00 (κε θξεάηην 40 Υ 40 θαη πδξφκεηξν) 

     Έσο ¾ έληζεο        500,00 (ρσξίο θξεάηην) 
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     Έσο ¾ έληζεο        580,00 (κε θξεάηην 40 Υ 40 θαη πδξφκεηξν) 

     Έσο 1 έληζεο  980,00 

     Έσο 2 έληζεο 1650,00 

Όηαλ δελ εθηεινχληαη εξγαζέεο γηα ηελ ζχλδεζε χδξεπζεο κε ην θεληξηθφ δέθηπν, ην πνζφ κεηψλεηαη θαηΪ 
140,00 ΔΤΡΧ. 

Όπνπ δελ ππΪξρεη ζηάιε λεξνχ, ηνπνζεηεέηαη ππνρξεσηηθά θξεάηην, έμσ απφ ην νηθφπεδν, ηνπ νπνένπ 
ην θφζηνο Ϋρεη σο εμάο: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΗΜΖ (€) 

ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 ΥΧΡΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΦΡΔΑΣΗΟ, ΚΑΠΑΚΗ) 

20,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 1/2 ‘’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 98,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 1/2’’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΥΧΡΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 71,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 3/4 ‘’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 117,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 40*40 3/4’’ ΜΔ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΥΧΡΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 84,00 

ΦΡΔΑΣΗΟ 50*50 ΥΧΡΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
(ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΦΡΔΑΣΗΟ, ΚΑΠΑΚΗ) 

60,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 50*50 2* 1/2 ‘’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 163,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 50*50 2* 3/4’’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 196,00 

ΚΟΜΠΛΔ ΦΡΔΑΣΗΟ 50*50 1‘’ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 173,00 

ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΦΡΔΑΣΗΟΤ,   

 

Σέινο (δηθαίσκα) ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο (θφζηνο άδεηαο ζχλδεζεο ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΗ 
ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΓΔΖ ΔΧ ΣΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ). 

Ζ Ϊδεηα θαη νη εξγαζέεο ζχλδεζεο απφ ηνλ θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ, κΫρξη ηε ξπκνηνκηθά γξακκά κε ην 
δέθηπν απνρΫηεπζεο, θνζηνινγεέηαη κε βΪζε ηελ νιηθά επηθΪλεηα νξφθσλ (ηεηξαγσληθΪ κΫηξα αθαηξνχληαη 
ην ππφγεην (εθφζνλ δελ παξνρεηεχεηαη),  σο αθνινχζσο: 

 

Οιηθή επηθάλεηα νξφθσλ (ηκ) Σηκνιφγεζε αλά ηεηξ. κέηξν ζε ΔΤΡΧ 

Απφ 0 Ϋσο 350 3.78 

Απφ 351 Ϋσο 500 3.47 

Απφ 501 Ϋσο 850 3.22 

Απφ 851 θαη πΪλσ 3,10 

 

Σν ειΪρηζην πνζφ θαηαβνιάο γηα ηελ Ϊδεηα ζχλδεζεο απνρΫηεπζεο, εέλαη γηα 70 ηεηξαγσληθΪ κΫηξα  
δνκεκΫλνπ ρψξνπ. 

Δθφζνλ δελ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ζχλδεζεο απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ην ηέινο απνρέηεπζεο 
κεηψλεηαη θαηά 140,00 ΔΤΡΧ.  

Γηα λα γέλνπλ νη ζπλδΫζεηο χδξεπζεο – απνρΫηεπζεο πξΫπεη λα εθδνζεέ ε Ϊδεηα (λα εμνθιεζεέ ν 
ινγαξηαζκφο). Ο ρξφλνο ζχλδεζεο εέλαη ην αξγφηεξν ζε Ϋλα κάλα απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο Ϊδεηαο, 
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εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηεέηαη επΫθηαζε δηθηχνπ. ηα ηΫιε χδξεπζεο πξνζηέζεηαη θαη ε αγνξΪ ησλ 
πδξνκΫηξσλ. (απφθαζε 51/2000). 

ε εθηφο ζρεδένπ επαγγεικαηηθΪ θηέξηα, ηα ηΫιε ζχλδεζεο απνρΫηεπζεο κεηψλνληαη ζην 60% (εμάληα ηνηο 
εθαηφλ) ησλ εθΪζηνηε ηζρπνπζψλ ηειψλ.  

Δμαηξνχληαη ηα θαηαζηάκαηα καδηθάο εζηέαζεο θαη ηα μελνδνρεέα. 

 

4.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ 

ε Πεξέπησζε ελνηθέαζεο αθηλάηνπ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα αλαγξαθάο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ελνηθηαζηά ζην 
εηδνπνηεηάξην θαη ζηελ θαξηΫια θαηαλαισηά παξΪιιεια κε ην φλνκα ηνπ ηδηνθηάηε κε θαηαβνιά εγγχεζεο 
100,00 ΔΤΡΧ γηα νηθέεο θαη 200,00 ΔΤΡΧ γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε (θΫληξα καδηθάο εζηέαζεο θαη 
δηαζθΫδαζεο θαη ρψξνη ζπλΪζξνηζεο θνηλνχ, θαζαξηζηάξηα, βελδηλΪδηθα κε πιπληάξην, πιπληάξηα πΪζεο 
θχζεσο θιπ). 

Η εγγύηση παπακπατείται άτοκα και επιστπέυεται με την εκκαθάπιση τος λογαπιασμού κατά τη λήξη τος σςμβολαίος 
ενοικίασηρ.  

ε πεξέπησζε παξαρψξεζεο αθηλάηνπ ζε ζπγγελεέο πξψηνπ βαζκνχ δελ απαηηεέηαη θαηαβνιά εγγχεζεο, 
αιιΪ παξακΫλεη ε ζπλππεπζπλφηεηα. 

ε πεξέπησζε ρξάζεο αθηλάηνπ απφ ζπγγελεέο πξψηνπ βαζκνχ, κπνξεέ λα πξνζηέζεηαη ην φλνκα ηνπ 
ρξάζηε ρσξέο ηελ θαηαβνιά εγγχεζεο. 

ΔλνηθηαζηΫο πνπ Ϋρνπλ θΪλεη αέηεζε επαλαζχλδεζεο θαη θαηΫβαιαλ ηελ εγγχεζε, κε ηελ απνρψξεζά ηνπο 
απφ ην κέζζην δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε ρσξέο λα εέλαη απαξαέηεηε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηδηνθηάηε 

ε πεξέπησζε ππνβνιάο αηηάκαηνο δηαθνπάο πδξνδφηεζεο, ην πΪγην επηκεξέδεηαη αλΪινγα κε ην ρξνληθφ 
δηΪζηεκα θαηαλΪισζεο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξΪ. 

Αληηκεηψπηζε αλεμφθιεησλ νθεηιψλ απφ ελνηθηαζηΫο 

ε πεξηπηψζεηο αληηδηθέαο κεηαμχ ελνηθηαζηψλ θαη νθεηιεηψλ ε εκπινθά ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο εμαληιεέηαη ζηα 
εμάο: 

Δθφζνλ ππΪξρεη ην φλνκα ρξάζηε, ν ηδηνθηάηεο δελ θΫξεη θακέα επζχλε γηα ην ινγαξηαζκφ. Σν ππφινηπν 
ηεο νθεηιάο εέλαη απαηηεηφ απφ ηνλ ρξάζηε θαη ε ΓΔΤΑ Κηιθέο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο ελΫξγεηεο πνπ 
πξνβιΫπεη ν ΚΔΓΔ (θψδηθαο εέζπξαμεο δεκνζέσλ εζφδσλ) γηα ηελ πιεξσκά ηνπ.  

Δθφζνλ ππΪξρεη ην φλνκα ηνπ ηδηνθηάηε ά ηξέηνπ, επεηδά ε ΓΔΤΑ Κηιθέο βξέζθεηαη αληηκΫησπε κε ζχλζεηα 
ζΫκαηα (φπσο απαηηάζεηο νηθνλνκηθΫο απφ ηδηνθηάηεο, ελνηθηαζηάξηα ζπκβφιαηα κε ζεσξεκΫλα κε Ϊιιεο 
εκεξνκελέεο απφ απηΫο πνπ δεηεέηαη λα αθαηξεζεέ ε αμέα ηνπ λεξνχ, αλαγξαθά ζηνπο ινγαξηαζκνχο λεξνχ 
νλφκαηνο δηαθνξεηηθνχ απφ ηνπ ηδηνθηάηε, απιάξσηα ελνέθηα θιπ. ε εκπινθά ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο λα 
εμαληιεέηαη ζηελ:  

Α) απαέηεζε ηεο αμέαο ηνπ λεξνχ απφ ηνλ ηδηνθηάηε 

Β) Σελ Ϋθδνζε βεβαέσζεο ηεο νθεηιάο ζε φπνηνλ Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ λα απαηηάζεη ην πνζφ ηεο νθεηιάο 
θαη λα ην απνδψζεη ζηε ΓΔΤΑ Κηιθέο.  
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4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΤΓΡΟΛΖΦΗΑ 

1. ΠαξΪλνκε ζχλδεζε (θινπά λεξνχ) θαη απνρΫηεπζεο: ΔπηβΪιιεηαη πξφζηηκν 300,00 ΔΤΡΧ. ε 
πεξέπησζε πνπ ην κΫγεζνο ηεο θινπάο εέλαη κεγΪιν, κε απφθαζε ην Γ.. κπνξεέ λα απνζηαιεέ ζηελ 
εηζαγγειέα γηα ηα πεξαηηΫξσ. 

2. Παξαβέαζε ζθξαγέδαο ά ηαηλέαο αζθαιεέαο πδξνκΫηξνπ: ΔπηβΪιιεηαη πξφζηηκν 30,00 ΔΤΡΧ  

3. ΠαξΪλνκε πδξνιεςέα απφ ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ: ΔπηβΪιιεηαη πξφζηηκν 200,00 ΔΤΡΧ 

 

4.4. ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΛΟΓΧ ΟΦΔΗΛΖ 

Ζ πδξνδφηεζε δηαθφπηεηαη φηαλ ππΪξρνπλ απιάξσηνη ινγαξηαζκνέ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ελφο Ϋηνπο,  εέηε 
ην πνζφ ηεο νθεηιάο ππεξβαέλεη ην φξην ηνπ ΚΔΓΔ (293 επξψ). 

Πξηλ ηελ δηαθνπά πδξνδφηεζεο ν θαηαλαισηάο ελεκεξψλεηαη γξαπηΪ, κΫζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

ΚΪζε ελΫξγεηα πξηλ θαη θαηΪ ηελ δηαθνπά θαηαγξΪθεηαη ζε εηδηθφ Ϋληππν, γηα λα ππΪξρεη ηζηνξηθφ ηεο 
ππφζεζεο θαη ελεκΫξσζε ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν. 

Οη πδξνλνκεέο, δχλαληαη λα κε αθαηξνχλ ην πδξφκεηξν θαηαλαισηά, εΪλ δηαπηζηψζνπλ φηη ππΪξρεη 
ζνβαξφο ιφγνο πγεέαο. Ζ ρξάζε απηάο ηεο δπλαηφηεηαο ζα γέλεηαη κε θεηδψ, πνιχ πεξηνξηζκΫλα θαη κε 
πςειφ αέζζεκα επζχλεο.  

O Πξφεδξνο επηρεέξεζεο, ηα κΫιε ηνπ Γ.. θαη ν γεληθφο δηεπζπληάο δχλαληαη λα δεηνχλ εγγξΪθσο ηελ 
αλαζηνιά δηαθνπάο πδξνδφηεζεο θΪπνηνπ θαηαλαισηά πνπ απεπζχλεηαη ζε απηνχο θαη δεηΪ δηεπθφιπλζε. 
ε απηά ηελ  πεξέπησζε αλαγξΪθεηαη επθξηλψο ζην Ϋληππν δηαθνπάο πδξνδφηεζεο φηη αλαζηΫιιεηαη ε 
δηαθνπά κε εληνιά ησλ αλσηΫξσ.   

 

4.5. ΤΝΓΔΖ ΤΓΡΔΤΖ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΧΝ. 

Γηα λα πδξνδνηεζεέ αγξνηεκΪρην επξηζθφκελν εθηφο  ηνπ ζρεδένπ πφιεο ά ηνπ νηθηζκνχ, πξΫπεη λα ππΪξρεη 
θηέζκα λφκηκα πθηζηΪκελν. Ζ χδξεπζε ζε απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο παξΫρεηαη γηα λα θαιχςεη θπξέσο ηελ 
νηθηαθά ρξάζε ηνπ λεξνχ θαη δεπηεξεπφλησο ηηο ινηπΫο ρξάζεηο. 

 

5. Δηδηθά ηηκνιφγηα: 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ (ΚΣ) 

5.1. (ΑΜΔΑ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΗ) 

Καζνξέδνληαη εηδηθΪ κεησκΫλα ηηκνιφγηα ζε εππαζεέο νκΪδεο  κε ηνπο παξαθΪησ φξνπο: 

5. Ζ κείσζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη 50% ηεο αμίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ γηα ηα πξψηα 25 
θπβηθά κέηξα θαηαλάισζεο λεξνχ ην κήλα. 

6. Ζ Ϋθπησζε δέδεηαη κφλν γηα ηελ θχξηα θαηνηθέα ηνπ δηθαηνχρνπ,  ηδηφθηεηε ά ελνηθηαδφκελε θαη κφλν 
ζε ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνέν εέλαη θαηαρσξεκΫλνο σο θαηαλαισηάο. 

7. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο Ϋρεη δηθαέσκα λα ππαρζεέ ζε κηα θαη κφλν εππαζά νκΪδα. 
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8. Ζ ηζρχο ηεο Ϋθπησζεο εέλαη εηάζηα θαη δελ κπνξεέ λα Ϋρεη αλαδξνκηθά ηζρχ. Αξρέδεη απφ ηελ 
εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ηεο αέηεζεο θαη ηζρχεη κΫρξη ηελ 30ε Απγνχζηνπ θΪζε Ϋηνπο. Γηα ηε ζπλΫρηζε 
απαηηεέηαη επαλππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

6. Έληππε αέηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθέο. 
7. Σέηινο ηδηνθηεζέαο ά ελνηθηαζηάξην ζπκβφιαην ηεο θχξηαο θαηνηθέαο. 
8. Δθθαζαξηζηηθφ ηεο δάισζεο θφξνπ εηζνδάκαηνο. 
9. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο 
10. Πηζηνπνηεηηθφ ΚΔΠΑ γηα ΑΜΔΑ 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΚΣ 

Γηα ηελ εθαξκνγά ησλ αλσηΫξσ σο νηθνλνκηθΪ αδχλακνη λννχληαη νη ππφρξενη πνπ ην νηθνγελεηαθφ εηάζην 
εηζφδεκα ηνπο: 

Γελ μεπεξλΪ ην πνζφ ησλ Ϋμη ρηιηΪδσλ (6000) επξψ, πξνζαπμαλφκελν θαηΪ εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα ηε 
ζχδπγν θαη γηα θΪζε αλάιηθν ά πξνζηαηεπφκελν παηδέ.  

Σν θαζνξηζζΫλ απηφ εηζνδεκαηηθφ φξην απμΪλεηαη θαηΪ πελάληα ηνηο εθαηφ (50%) ζηελ πεξέπησζε ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξέα 67% θαη Ϊλσ.   

Χο εηζφδεκα λνεέηαη ην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ά ηεθκαξηφ θαη ην απαιιαζζφκελν ά θνξνινγνχκελν 
κε εηδηθφ ηξφπν. 

5.2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ - ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ 

Αξηζκφο ηέθλσλ Έθπησζε 

3 40% γηα ηα πξψηα 20 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

4 50% γηα ηα πξψηα 25 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

5 60% γηα ηα πξψηα 30 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

6 70% γηα ηα πξψηα 35 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

7 80% γηα ηα πξψηα 40 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

8 90% γηα ηα πξψηα 45 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα  

9 Απαιιαγά γηα ηα πξψηα 55 θπβηθΪ κΫηξα λεξνχ ην κάλα 

9 θαη πΪλσ Γηα θΪζε πξνζηαηεπφκελν κΫινο πΫξαλ ησλ 9 πξνζηέζεληαη 10 θπβηθΪ 
κΫηξα λεξνχ αλΪ κάλα 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

4. Έληππε αέηεζε πξνο ηελ ΓΔΤΑ Κηιθέο. 
5. Σέηινο ηδηνθηεζέαο ά ελνηθηαζηάξην ζπκβφιαην ηεο θχξηαο θαηνηθέαο. 
6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο. 
 
 

α. ΛΟΗΠΔ ΔΚΠΣΧΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ. 
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Α) ε πεξέπησζε πνπ ε θαηαγεγξακκΫλε πνζφηεηα λεξνχ ζην πδξφκεηξν εέλαη ηνπιΪρηζηνλ δηπιΪζηα ηνπ 
κΫζνπ φξνπ ηεο επνρηθάο θαηαλΪισζεο ηα ηξέα ηειεπηαέα Ϋηε (πρ ζε πεξέπησζε δηαξξνάο), ε Ϋθπησζε  ζηα 
ηΫιε χδξεπζεο - απνρΫηεπζεο γέλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 
 
Ζ δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη εέλαη: 

4. Αέηεζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ πνπ πεξηγξΪθεη ην ιφγν πνπ δεηΪ κεέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 
5. Έθζεζε ηνπ αξκνδένπ ππαιιάινπ γηα ην εχινγν ηνπ αηηάκαηνο. 
6. Απφθαζε ηνπ Γ.. γηα απνδνρά ά απφξξηςε ηνπ αηηάκαηνο. 

 
Σν πνζφ κεέσζεο εέλαη 30% ηεο νθεηιάο.  
Δθφζνλ ν θαηαλαισηάο αλάθεη ζε εππαζά θαηεγνξέα πνιηηψλ (Ϊπνξνο, πνιχηεθλνο - ηξέηεθλνο, 
καθξνρξφληα Ϊλεξγνο, ΑΜΔΑ), ε Ϋθπησζε κπνξεέ λα αλΫιζεη ζην 50%.  
 
Β) ε πεξέπησζε ραιαζκΫλνπ πδξνκΫηξνπ, ν ινγαξηαζκφο κεηψλεηαη ζην κΫζν φξν ηεο επνρηθάο 
θαηαλΪισζεο ηα ηξέα ηειεπηαέα Ϋηε, ζχκθσλα κε ηελ εμάο δηαδηθαζέα: 

 Γηα πνζΪ Ϋσο 300 επξψ, κε βεβαέσζε – πηζηνπνέεζε ηνπ αξκνδένπ ηερληθνχ ππαιιάινπ ά 
πδξνλνκΫα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο ε νπνέα  ζα ζπλππνγξΪθεηαη θαη απφ κεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο 

 Γηα πνζΪ Ϊλσ ησλ 300 επξψ ε απφθαζε κεέσζεο ζα εγθξέλεηαη απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

 

β. ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΔ ΟΦΔΗΛΔ. 

Ηζρχεη ε απφθαζε 142/2017. 

ΚΪζε λνκνζεηηθά ξχζκηζε ηεο θεληξηθάο δηνέθεζεο πνπ πεξηιακβΪλεη θαη ηηο ΓΔΤΑ ζα εθαξκφδεηαη Ϊκεζα. 

 

6. Σηκνιφγεζε νξγαληζκψλ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη θνηλσθειψλ θνξέσλ.: 

 

6.1. ηα δεκφζηα θηέξηα ε ηηκά ηνπ λεξνχ Ϋρεη σο εμάο: 

Γηα ηε Γ.Δ. Κηιθέο: 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 3ν 4ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (θπβηθά κέηξα αλά ηεηξάκελν) 0-40 41-80 81-160 >160 

ΠΟΛΖ ΚΗΛΚΗ 0,84 0,98 1,29 1,43 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,72 0,84 1,10 1,22 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΥΧΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,54 0,63 0,83 0,92 

 

Γηα ηηο ινηπΫο Γ.Δ.: 

ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 1ν  2ν 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (θπβηθά κέηξα αλά εμάκελν) 0-500 >500 

 ΟΗΚΗΜΟΗ ΥΧΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,40 0,50 

 ΟΗΚΗΜΟΗ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  0,53 0,67 

 

6.2. ηξαηησηηθέο κνλάδεο 

ηηο ζηξαηησηηθΫο κνλΪδεο ηζρχεη ζηαζεξά ηηκά ρσξέο θιηκΪθην σο εμάο:  

Γηα ην Γάκν Κηιθέο: 

 Σηκή (Δ/θκ) 



 

 

37 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ (θπβηθά κέηξα αλά δίκελν) 

ΠΟΛΖ ΚΗΛΚΗ 1,12 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΜΔ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,96 

ΟΗΚΗΜΟΗ ΥΧΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,72 

 

 

7. Σηκνιφγεζε πγξψλ απνβιήησλ: 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ (€) 

Βνζξνιχκαηα νηθηαθάο πξνΫιεπζεο δεκνηψλ – 
θαηαλαισηψλ πξνεξρφκελα απφ ηα δηνηθεηηθΪ φξηα ηνπ 
Γάκνπ Κηιθέο 

Κπβηθά κέηξα 0,70 

Βνζξνιχκαηα νηθηαθάο πξνΫιεπζεο Ϊιισλ δάκσλ ηνπ 
λνκνχ Κηιθέο 

Κπβηθά κέηξα 1,20 

Απφβιεηα ηξέησλ  Κπβηθά κέηξα BOD5/300 X 1,20 

 

 Ζ ηηκνιφγεζε ησλ  ιπκΪησλ ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο ζα γέλεηαη κΫζσ ινγαξηαζκψλ 
χδξεπζεο θαη δελ ζα εηζπξΪηηεηαη απφ ηξέηνπο (κεηαθνξεέο  βνζξνιπκΪησλ). 

 Ζ ηηκνιφγεζε ησλ ππνινέπσλ ζα γέλεηαη απφ ηνπο κεηαθνξεέο. ΚΪζε Ϊιιε ξχζκηζε ζα γέλεηαη θαηφπηλ 
εηδηθάο ζπκθσλέαο κε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

 

 

8. Σηκνιφγεζε αλαιχζεσλ: 

 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΝΔΡΟΤ 

 Σηκέο ζε επξψ 

ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΟΣΑ ΓΗΑ ΗΓΗΧΣΔ 

ΡH 4   5   

ΥΡΧΜΑ 3   4   

ΘΟΛΔΡΟΣΖΣΑ 3   4   

ΑΓΧΓΗΜΟΣΖΣΑ 4   5   

ΟΛΗΚΖ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ 10   12   

ΑΒΔΣΗΟ 7   8   

ΜΑΓΝΖΗΟ 7   8   

ΥΑΛΚΟ 7   8   

ΗΓΖΡΟ 7   8   

ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ 7   8   

ΜΑΓΓΑΝΗΟ 7   8   

ΥΛΧΡΗΟΝΣΑ 7   8   

ΘΔΗΗΚΑ 7   8   

ΟΛΗΚΖ ΑΛΚΑΛΗΚΟΣΖΣΑ 6   7   

ΝΗΣΡΗΚΑ 10   12   

ΝΗΣΡΧΓΖ 10   12   

ΑΜΜΧΝΗΑΚΑ 10   12   

ΥΛΧΡΗΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ 7   8   
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ΦΘΟΡΗΟ 7   8   

ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ ΣΔΡΔΑ 3   4   

   

ΤΝΟΛΟ 133   157   

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ 100 120 

   

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ   

ΟΛΗΚΑ ΒΑΚΣΖΡΗΑ 37oC 7   8   

ΟΛΗΚΑ ΚΟΛΟΒAKTΖΡΗΟΔΗΓΖ 7   8   

ΚΟΛΟΒΑΚΖΡΗΟΔΗΓΖ KOΠΡΑΝΧΝ 7   8   

   

ΤΝΟΛΟ 21 24 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΔΚΠΣΧΖ 20 20 

 

ΑΝΑΛΤΔΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ   

BOD 20 22 

COD 20 22 

DO 5 6 

ΚΑΛΗΟ 7 8 

ΝΑΣΡΗΟ 7 8 

ΟΛΗΚΑ ΣΔΡΔΑ ΔΝ ΓΗΑΛΤΔΗ 5 6 

ΣΡΔΠΣΟΚΟΚΚΟΗ ΚΟΠΡΑΝΧΝ 7 8 

 
Μηα πιάξεο κηθξνβηνινγηθά θαη θπζηθνρεκηθά αλΪιπζε λεξνχ ζα θνζηέδεη κε ηελ Ϋθπησζε: 
 

3) Γηα ΟΣΑ 120€ ζπλ ΦΠΑ 24% θαη  
4) Γηα ηδηψηεο 140€ ζπλ ΦΠΑ 24%. Οη κεκνλσκΫλεο αλαιχζεηο ζα ηηκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

επηκΫξνπο ηηκΫο. 
 
Σα παξαπΪλσ πνζΪ πξνζαπμΪλνληαη θαηΪ 15€ φηαλ ε δεηγκαηνιεςέα γέλεηαη απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

 
 

Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ: 22-333/16.10.2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-334/16.10.2018 

Σεσνικό ππόγπαμμα έηοςρ 2019. 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.Π. 
παξνπζίαζε ηνλ πξνγξακκαηηζκό έξγσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθό πξόγξακκα 
έηνπο 2019 θαη έζεζε ηηο πξνηεξαηόηεηεο γηα ην λέν έηνο. 

Γηέλεηκε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π γξαπηή εηζήγεζε ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν ζρεδηαζκόο 
ηνπ Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2019. 
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Πηε ζπλέρεηα έγηλε δηάινγνο θαη δόζεθαλ ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο γηα θάζε θαηεγνξία 
επελδύζεσλ.  

Κεηά ηηο αλαγθαίεο πξνζζήθεο θαη ηε ζύλζεζε ησλ απόςεσλ πξνέθπςε ην ηειηθό θείκελν ηνπ 

ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηέζεθε ζε ςεθνθνξία γηα έγθξηζε. 

 

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

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθυνα: 

Ρν ηερληθό πξόγξακκα ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έηνπο 2019, ην νπνίν απνηππώλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί : 

ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΟΤ 2019 

ΚΧΓΗΚΟ ΟΜΑΓΑ ΣΗΣΛΟ 
ΠΟΟ 

ΚΧΓΗΚΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 
ΟΜΑΓΑ 

 
10.00 ΑΓΟΡΑ ΓΖΠΔΓΧΝ 10.000,00 

10.00.01 
 

ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ ΓΗΑ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ 10.000,00 
 

 
11.00 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ 

 
25.000,00 

11.00.01 
 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ - ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

20.000,00 

 

11.00.02 
 

ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 5.000,00 

 
11.02.01 ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ 2.990.991,22 

 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΔΠΔΡΑΑ 

 11.02.01.01 
 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟ ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ (Β’ 
ΦΑΖ). ΚΧΓΗΚΟ ΔΝΑΡΗΘΜΟΤ: 2018Δ27510020  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020 

1.301.991,22 

11.02.01.02 
 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΣΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ", 

1.489.000,00 
 

11.02.01.03 
 

«ΔθηΫιεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο ιεηςπδξέαο». 
(ΑΠ 38750/27-11-2017, ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΔ) 

200.000,00 
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11.02.02 ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ 668.008,78 

11.02.02.01 
 

ΑΝΟΡΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ 
Γ.ΚΗΛΚΗ 

60.000,00 

 

11.02.02.02 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ 60.000,00 

11.02.02.03 
 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ 
ΣΟΝ Γ. ΚΗΛΚΗ 

20.000,00 

11.02.02.04 
 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ 20.000,00 

11.02.02.06 
 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ - (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΟΧΝ 
- ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ) ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 

360.000,00 

11.02.02.07 
 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟ ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ (Β’ 
ΦΑΖ). ΚΧΓΗΚΟ ΔΝΑΡΗΘΜΟΤ: 2018Δ27510020  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

128.008,78 

11.02.02.08 
 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ (θαιιηεξγεηα πεγψλ)  ΓΗΑ 
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

20.000,00 
 

 
12.00 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 258.220,00 

12.00.01 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ & 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ (ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ), 
(ΤΝ.) 

218.220,00 
 

12.00.02 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 
ΠΗΝΑΚΧΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ 

30.000,00 
 

12.00.03 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ RADIOMODEM 10.000,00 
 

 
13.01 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 60.000,00 

13.01.01 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - LEASING ΟΥΖΜΑΣΧΝ 60.000,00 
 

 
61.00.01 ΜΔΛΔΣΔ ΔΡΓΧΝ 

  

 
ΜΔΛΔΣΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΑΠΌ ΔΠΑ 

 
196.363,65 

61.00.01.00 
 

«χληαμε   Γεληθψλ ρεδέσλ Ύδξεπζεο   θαη 
πινπνέεζε  ρεδέσλ ΑζθΪιεηαο Νεξνχ ΓΔΤΑ 
Κηιθέο», (ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ) 

196.363,65 
 

     

 
ΜΔΛΔΣΔ  ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΑΠΌ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ 

 
100.000,00 
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61.00.01.01 
 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 20.000,00 

 

61.00.01.02 
 

ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 20.000,00 

61.00.01.03 
 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 20.000,00 

61.00.01.04 
 

ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 20.000,00 

61.00.01.05 
 

ΛΟΗΠΔ ΜΔΛΔΣΔ (ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ) 

20.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΣΟΤ 2019 4.308.583,65 

 
ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ 2.990.991,22 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ 1.021.228,78 

  
ΜΔΛΔΣΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ 196.363,65 

  
ΜΔΛΔΣΔ ΑΠΌ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ 100.000,00 

ΤΝΟΛΟ 4.308.583,65 

 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-334/16.10.2018. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-335/16.10.2018 

Πποϋπολογιζμόρ έηοςρ 2019. 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ρν ζρέδην ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ είρε δηαλεκεζεί γηα ελεκέξσζε γξαπηά ζε θάζε κέινο ηνπ 
Γ.Π.  

Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.Π. 
παξνπζίαζε ηνπο πίλαθεο Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 
2019 θαη αλέιπζε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζε θάζε 

θσδηθό. 

Γηέλεηκε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π γξαπηή εηζήγεζε ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν 
ζρεδηαζκόο ηνπ Ρερληθνύ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2019. 

 

Πην δηάινγν πνπ αθνινύζεζε κε ηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο απαληήζεθαλ ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη δόζεθαλ ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ηεο λέαο 
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ρξνληάο θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα πινπνηεζεί ν πξνϋπνινγηζκόο θαη ην 
ηερληθό πξόγξακκα.  

Κεηά ηηο αλαγθαίεο πξνζζήθεο θαη ηε ζύλζεζε ησλ απόςεσλ πξνέθπςε ην ηειηθό θείκελν 

ηνπ Ξξνϋπνινγηζκνύ θαη ηέζεθε ζε ςεθνθνξία γηα έγθξηζε. 

 

Ρν Γ.Π. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα 
από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην N. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη ζήκεξα,  

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθυνα: 

 

Ρνλ πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019, ην 
νπνίν απνηππώλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2019 

      

ΚΧΓΗΚΟ  ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ   ΔΟΓΧΝ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2019  

  Α. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

72  ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

72-00 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 3.000,00 

72.03  ΠΧΛΖΔΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 5.000,00 

ΤΝΟΛΟ  8.000,00 

    
 

73 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

73.01.00.0 Πσιάζεηο λεξνχ  
1.010.000,00 

73.01.00.0 ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΤΠΟΝΟΜΧΝ 
430.000,00 

73.00.00.0 ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ 
20.000,00 

73.00.00.0 ΣΔΛΖ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
20.000,00 

73.01.00.0 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 
30.000,00 

73.01.00.0 ΠΑΓΗΟ ΤΓΡΔΤΖ 
650.000,00 

73.01.00.1 ΔΗΓΗΚΟ ΣΔΛΟ 80% Ν.1069/80 
730.000,00 

73.01.01.0 ΣΔΛΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΧΝ 
10.000,00 
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73.01.01.0 ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΔ & ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ  
2.000,00 

73.01.00.0 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 
5.000,00 

73.01.00.0 ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΟΓΑ (ΣΑΥ.ΣΔΛΟ θηι) 
31.312,00 

73.01.00.0 ΠΑΓΗΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
390.000,00 

ΤΝΟΛΟ   3.328.312,00 

 
74 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 

74.03.01.00 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΜΑΘΖΣΔΗΑ ΑΠΟ ΚΔΣΔΚ  18.000,00 

74.03.01.01 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΛΑΔΚ ΚΑΗ ΑΜΔΑ 

ΑΠΟ ΟΑΔΓ (13 ΑΣΟΜΑ, 20 € αλΪ εκΫξα) 
55.500,00 

74.03.01.02 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΔΗ 10.000,00 

ΤΝΟΛΟ  83.500,00 

 
54.00 & 
33.13 

Φ.Π.Α. 

54.00.73 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ Φ.Π.Α. ΔΟΓΧΝ                                        
(ΚΑΔ : 72, 73) 

688.414,88 

33.13.90 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟ ΤΜΦΖΦΗΜΟ 
ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 

912.365,20 

ΤΝΟΛΟ  1.600.780,08 

    
 

ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ  5.020.592,08 

 

Β.ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 

41 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

41.10  ΔΠΠΔΡΑΑ 3.187.354,87 

ΤΝΟΛΟ 3.187.354,87 

 
75 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΑΥΟΛΗΧΝ 

75.00.02 ΠΧΛΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΓΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 1.000,00 

75.09.00 ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ 
2.000,00 

75.11.00 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΓΧΡΔΔ 1.000,00 

ΤΝΟΛΟ  4.000,00 
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76 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

76.03.01 ΔΟΓΑ ΚΑΣΑΘΔΔΧΝ  1.000,00 

76.03.05 ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  250.000,00 

ΤΝΟΛΟ 251.000,00 

 
ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΔΟΓΧΝ  3.442.354,87 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ & ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΔΟΓΧΝ  8.462.946,95 

 
81 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ 

81.01 
ΑΝΑΛΧΖ ΑΠΟΒΔΔΧΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΧΝ 
ΠΑΓΗΧΝ 

1.250.000,00 

ΤΝΟΛΟ 1.250.000,00 

 
82  ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ  

 

82.01 ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 3.657.416,78 

ΤΝΟΛΟ 3.657.416,78 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2019 13.370.363,73 

 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΟΓΧΝ 

ΚΧΓΗΚΟ   ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΟΓΧΝ  ΠΟΑ 

  Α. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

72 ΠΧΛΖΔΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 8.000,00 

73  ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 3.328.312,00 

74 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 83.500,00 

ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ  3.419.812,00 

  Β. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ - ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ  3.187.354,87 

75 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΑΥΟΛΗΧΝ  4.000,00 

76 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  251.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΔΟΓΧΝ  3.442.354,87 

81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ 1.250.000,00 

82 ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 3.657.416,78 

54.00 & 
33.13 

Φ.Π.Α. 1.600.780,08 
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   ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2019 13.370.363,73 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΞΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2019 

Κσδηθφο   Πεξηγξαθή 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

2019  

10.00 ΑΓΟΡΑ ΓΖΠΔΓΧΝ 

10.00.01    ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΧΝ ΓΗΑ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ 
10.000,00 

 
11.00  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ 

 

11.00.01   
 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ - ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

20.000,00 

11.00.02   
 ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 5.000,00 

 
11.02.01 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΔΠΔΡΑΑ 

     ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ ΔΠΔΡΑΑ 

 

11.02.01.01   

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟ ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 
(Β’ ΦΑΖ). ΚΧΓΗΚΟ ΔΝΑΡΗΘΜΟΤ: 
2018Δ27510020  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020 1.301.991,22 

11.02.01.02   
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΣΖΛΔΔΛΔΓΥΟΤ – ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΜΟΤ ΣΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ",  1.489.000,00 

11.02.01.03   

«ΔθηΫιεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο 
ιεηςπδξέαο». (ΑΠ 38750/27-11-2017, 
ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΔ)  200.000,00 

 
11.02.02 ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ 

11.02.02.01   
ΑΝΟΡΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ 
Γ.ΚΗΛΚΗ 60.000,00 

11.02.02.02   ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΦΑΛΣΟΤ  
60.000,00 

11.02.02.03   
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ 
ΣΟΝ Γ. ΚΗΛΚΗ 20.000,00 

11.02.02.04   
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ 20.000,00 

11.02.02.06   
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ - (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΟΧΝ - ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ) 
ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 360.000,00 
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11.02.02.07   

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟ ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ 
(Β’ ΦΑΖ). ΚΧΓΗΚΟ ΔΝΑΡΗΘΜΟΤ: 
2018Δ27510020  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ 2014-2020 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 128.008,78 

11.02.02.08   
ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ (θαιιηεξγεηα πεγψλ)  
ΓΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 20.000,00 

 
12.00  ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ    

 

12.00.01   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΧΝ ΑΝΣΛΗΧΝ & 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 
(ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ), (ΤΝ.) 218.220,00 

12.00.02   
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ 30.000,00 

12.00.03   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ RADIOMODEM  
10.000,00 

12.01   
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ΟΡΓΑΝΑ 
ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΖ). 20.000,00 

12.02   ΦΟΡΖΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΥΔΗΡΟ 
5.000,00 

12.05   

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΗΚΟΤ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ, ΚΑΣΑΝΗΧΝ, 
ΓΡΟΑΣΟΤ & ΚΡΖΣΧΝΖ  15.000,00 

12.06   ΛΟΗΠΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
20.000,00 

 
13.01 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

13.01.01   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - LEASING ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
60.000,00 

 
14 ΔΠΗΠΛΑ 

14.00   ΔΠΗΠΛΑ 
10.000,00 

14.01   ΚΔΤΖ 
1.000,00 

14.02   ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ-ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΔ 
20.000,00 

14.03   Ζ/Τ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
10.000,00 

14.05   ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ 
10.000,00 

14.08   ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 
10.000,00 
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14.09   ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
20.000,00 

 
16.17   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Ζ/Τ 10.000,00 

18.11   ΓΟΜΔΝΔ ΔΓΓΤΖΔΗ (ΓΔΖ-ΟΣΔ) 
10.000,00 

  

25  ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΤΛΗΚΑ 

25.05  ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΧΗΜΑ (ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ-ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ-ΥΖΜΔΗΟΤ Κ.Σ.Λ.) 

25.05.01   
ΥΖΜΗΚΑ Δ.Δ.Λ. & ΤΛΗΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 
ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 60.000,00 

25.05.03   
ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ Δ.Δ.Λ. (ΗκΪληεο 
θέλεζεο θπζεηάξσλ, ΜεκβξΪλεο αεξηζκνχ, 
ΒΪλεο θιπ) 15.000,00 

25.05.04   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ 
60.000,00 

25.05.05   ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 
20.000,00 

25.05.06   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

60.000,00 

25.05.07   ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΧΗΜΑ 
20.000,00 

25.06 ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

25.06.01   ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 
60.000,00 

 
26 ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ 

26.12   
ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ & 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ  20.000,00 

 
45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

45.13   ΥΡΔΧΛΤΗΑ ΓΑΝΔΗΧΝ Σ.Π.Γ. 
256.000,00 

 
60 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

60.00   ΑΜΟΗΒΔ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
950.000,00 

60.01   ΑΜΟΗΒΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
60.000,00 

60.02.01   ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΠΑΡΟΥΔ  
7.000,00 

60.03   
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 
ΜΗΘ.ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 285.000,00 

60.04   
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 
ΖΜΔΡΟΜΗΘ.ΠΡΟΧΠ 25.000,00 
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61 ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ 

61.00.00   
ΑΜΟΗΒΔ  ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ Δ ΦΟΡΟ 
(ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΚΛΠ.) 20.000,00 

 
61.00.01 ΜΔΛΔΣΔ 

61.00.01.00   
«χληαμε   Γεληθψλ ρεδέσλ Ύδξεπζεο   θαη 
πινπνέεζε  ρεδέσλ ΑζθΪιεηαο Νεξνχ ΓΔΤΑ 
Κηιθέο», (ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ) 

196.363,65 

61.00.01.01   ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 
20.000,00 

61.00.01.02    ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 
20.000,00 

61.00.01.03    ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 
20.000,00 

61.00.01.04   ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 
20.000,00 

61.00.01.05   
 ΛΟΗΠΔ ΜΔΛΔΣΔ (ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ) 

20.000,00 

61.01.00   
ΑΜΟΗΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΜΖ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΧΝ Δ ΦΟΡΟ  20.000,00 

61.01.01   ΑΜΟΗΒΔ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ 
25.000,00 

61.01.02   
ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 15.000,00 

61.02   ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΗΣΧΝ 
20.000,00 

 

61.03 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡ.-
ΤΠΖΡ.ΣΡΗΣΧΝ) 
  

 
61.03.01   

ΔΚΣΤΠΧΖ ΔΜΦΑΚΔΛΧΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ 15.000,00 

61.03.02   
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Ζ/Τ, 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ & Ζ/Τ 20.000,00 

61.03.03   
ΥΖΜΗΚΟ - ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  Γ. 
ΚΗΛΚΗ 

60.000,00 

61.03.05   
ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΔ ΑΝΑΛΤΔΗ ΝΔΡΟΤ 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Δ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 20.000,00 

 
61.93 ΑΜΟΗΒΔ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ 
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61.93.01   
ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΗΓΟΠΟΗΖΣΖΡΗΧΝ - ΓΖΜΟΤ 
ΚΗΛΚΗ 20.000,00 

61.93.02   

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ, 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΒΛΑΒΧΝ, 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΚΑΗ 
ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ 60.000,00 

61.93.03   
ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΚΑΗ 
ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΤΛΛΟΓΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΟΡΤ 
ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 20.000,00 

61.93.04   
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ ΓΔ 
ΚΡΟΤΗΧΝ 60.000,00 

61.93.05   
ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ 20.000,00 

61.93.06   ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
10.000,00 

61.93.07   
ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΗΑ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ-
ΚΑΣΑΝΗΧΝ & ΑΝΣΛΗΣΗΧΝ ΤΓΡΔΤΖ 6.000,00 

61.93.08   
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΖ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ 
& ΚΑΣΑΝΗΧΝ 60.000,00 

61.93.09   ΛΟΗΠΔ ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΧΝ 
20.000,00 

61.93.10   
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΚΟΠΖ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΦΡΑΓΗΓΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΡΣΔΛΑ 
ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ Δ ΤΓΡΟΜΔΣΡΑ 60.000,00 

61.93.11   
ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 40.000,00 

 
62 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 

62.00   
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ & Δ.Δ.Λ. 1.800.000,00 

62.03   ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ-ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ 
30.000,00 

62.04   ΔΝΟΗΚΗΑ 
1.000,00 

62.05   
ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ & ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΧΝ 7.000,00 

  

62.07 
 ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ (ΚΣΗΡΗΑ-ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ-ΜΔΣΑΦ.ΜΔΧΝ-ΛΟΗΠΟΤ 
ΔΞΟΠΛ.) 

62.07.01.01   
ΔΠΗΚΔΤΔ & ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ & 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 20.000,00 

62.07.01.02   
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ (ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ & 
ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΤΓΡΔΤΖ, ΦΡΔΑΣΗΧΝ θιπ) 20.000,00 

62.07.01.03   
 ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΔ - ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΗΚΔ 
ΔΡΓΑΗΔ  20.000,00 
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62.07.01.04   
 ΔΠΗΚΔΤΔ & ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΛΟΗΠΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΝ ΔΔΛ  20.000,00 

62.07.01.05   
 ΔΠΗΚΔΤΔ & ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ 
ΓΡΑΦΔΗΧΝ  20.000,00 

62.07.01.06   
 ΔΠΗΚΔΤΔ ΑΝΣΛΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΧΝ  45.000,00 

62.07.01.07   
 ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ (ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ, ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ)  

20.000,00 

62.07.01.08    ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΔΛ  
20.000,00 

 
63 ΦΟΡΟΗ & ΣΔΛΖ 

63.03   ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΣΔΛΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 10.000,00 

63.04   ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΦΟΡΟΗ -ΣΔΛΖ 10.000,00 

 
64 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ 

64.00   
ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (ΚΑΤΗΜΑ ΚΗΝΖΖ 
ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ) 45.000,00 

64.01   ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΗΓΗΧΝ 
10.000,00 

64.02   ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 
10.000,00 

64.05   ΤΝΓΡΟΜΔ-ΔΗΦΟΡΔ 
5.000,00 

64.06   ΓΧΡΔΔ-ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 
1.000,00 

 
64.07 ΔΝΣΤΠΑ & ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 

64.07.01   ΔΝΣΤΠΑ   
15.000,00 

64.07.02   ΥΑΡΣΗΚΑ - ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 
20.000,00 

64.07.03   
ΤΛΗΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ (ραξηέ Α4 
- Α3, toner, κειΪληα θιπ) 10.000,00 

 
64.08 ΤΛΗΚΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΛΧΖ 

64.08.01   ΚΑΤΗΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ 
15.000,00 

64.08.03   ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
5.000,00 

64.09   ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ 
10.000,00 

64.90   ΓΗΚΑΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 
10.000,00 

64.92   ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ ΕΖΜΗΧΝ ΣΡΗΣΧΝ 
20.000,00 
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64.98   ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΞΟΓΑ 
20.000,00 

 
65 ΣΟΚΟΗ & ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

65.01   
ΣΟΚΟΗ & ΔΞΟΓΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΧΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 125.000,00 

65.06   
ΣΟΚΟΗ & ΔΞΟΓΑ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (ΓΔΖ) 12.000,00 

65.98   ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 
5.000,00 

66.00   ΑΠΟΒΔΔΗ ΥΡΖΖ 
1.700.000,00 

 
54.00 Φ.Π.Α. 

54.00.25   Φ.Π.Α. ΑΓΟΡΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 
75.600,00 

54.00.28   Φ.Π.Α. ΑΓΟΡΧΝ ΠΑΓΗΧΝ   
991.972,80 

54.00.29   Φ.Π.Α. ΓΑΠΑΝΧΝ - ΔΞΟΓΧΝ  
533.207,28 

 

81.00   ΔΚΣΑΚΣΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ  
50.000,00 

82.00   ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 
680.000,00 

  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ 2019 
                       

13.370.363,73    

 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-335/16.10.2018. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-336/16.10.2018 

Αποδοσή ππάξηρ επιηπόπος με απιθμό  10/2018 ηος έπγος «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 
ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ & ΚΡΟΤΙΩΝ». 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Ξαξαγηό Ησάλλε, Γηεπζπληή ηεο Ρ.. ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ πξάμε ηεο επηηξόπνπ κε αξηζκό  10/2018 
ηνπ έξγνπ «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ & ΘΟΝΠΠΗΥΛ». 

Ρν Γ.Π. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ,  
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Αποθάζιζε και εγκπίνει  

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ησάλλε Ξαξαγηνύ. 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζώο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά, ρσξίο λα ππάξρεη ε 
ζρεηηθή εηζήγεζε θαη ε ζρεηηθή Κειέηε. 

 Λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζύληαμε ηεο Κειέηεο ζε άκεζν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζην 

επόκελν Γ.Π. λα παξνπζηαζηεί ν πιήξεο θάθεινο. 

 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-336/16.10.2018. 
 
 

 

ΘΔΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-337/16.10.2018 

Απεςθείαρ ανάθεζη ππομήθεια ζυλήνυν Θεοδόζια.  

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Ξαξαγηό Ησάλλε, Γηεπζπληή ηεο Ρ.. ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηα ζσιήλσλ 

ζηελ ΡΘ Θενδνζίσλ, πνπ έρεη σο εμήο: 

Κε ηελ ππ αξ. 15-238/10-7-2018 Απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, εγθξίζεθαλ ε Κειέηε, ε 
δαπάλε θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «Δπείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ 

ύδξεπζεο Θενδόζηα», πξνϋπνινγηζκνύ 5.322,00 επξώ (πξν ΦΞΑ), κε ηξόπν εθηέιεζεο ηελ 
απεπζείαο αλάζεζε βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Λ. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη 
όηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ πξνβιεπόκελσλ ρξεκαηηθώλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο 

κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ εθηόο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο 
δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 

327 θαη 328, θαζώο επίζεο θαη όηη ε απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ 
ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηό. 

 

Ρελ Ρξίηε 10 Ηνπιίνπ 2018 απνζηάιζεθε ε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2245/10-07-2018, 
Ξξόζθιεζε ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ εηαηξία «SYSTEMA ΔΞΔ» γηα ηελ 
πξνκήζεηα «ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΠΥΙΖΛΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΘΔΝΓΝΠΗΑ» κε ιήμε πξνζεζκίαο 

ηελ 10ε Ηνπιίνπ 2018 θαη ώξα 14:00 κκ. 

Δλ ζπλερεία ε εηαηξία «SYSTEMA ΔΞΔ» θαηέζεζε ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ηελ κε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 2248/10-07-2018 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, πνπ 

έρεη σο εμήο: 
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Ρελ Ρξίηε 17 Ηνπιίνπ 2018, κε ηελ ππ΄αξ. 16-253/17-7-2018 απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο εγθξίζεθε νκόθσλα ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Δπείγνπζα 
πξνκήζεηα ζσιήλσλ ύδξεπζεο Θενδόζηα», πξνϋπνινγηζκνύ 5.322,00 (πξν ΦΞΑ)» ζηελ 
αλσηέξσ εηαηξία βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο πνζνύ 5.322,00 πιένλ Φ.Ξ.Α. 
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Κεηά ηελ αλσηέξσ απόθαζε έγθξηζεο από ην Γ.Π ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε Ρερληθή πεξεζία 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο,  απέζηεηιε ζηελ εηαηξία «SYSTEMA ΔΞΔ» ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

3392/28-09-2018 πξόηαζε βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο, δηόηη κεηά από έιεγρν 
δηαπηζηώζεθε όηη ε ελ ιόγσ πξνζθνξά ήηαλ παξά πνιύ πςειή. 

Ζ εηαηξία αληαπνθξηλόκελε ζηελ πξόηαζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θαηέζεζε ηελ κε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 3400/28-09-2018 βειηησκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο πνπ έρεη σο εμήο: 
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Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο σο άλσ βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο. 

 

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

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθυνα: 

 

 Γέρεηαη ηελ βειηησκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «SYSTEMA ΔΞΔ». 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξεία: «SYSTEMA ΔΞΔ», κε Α.Φ.Κ. : 
095667977, Έδξα: Θσλζηαληίλνπ Θαξακαλιή 142, Γ.Ν..: Ζ Θεζζαινλίθεο ηει: , κε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 4.117,50  €  (πιένλ Φ.Ξ.Α).  
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Ξξόεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο  

ζύκβαζεο. 
 

 Ρελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνύ 5.105,70€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.16 (ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΟΓΑ 

ΓΟΔΠΖΠ ΑΛΡΗΚ.ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘ/ΠΖΠ ΓΟ/ΠΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ 
(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 11.02.02.16 (ΔΘΡΑΘΡΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ 

ΑΛΡΗΚ.ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘ/ΠΖΠ ΓΟ/ΠΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 

 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-337/16.10.2018. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-338/16.10.2018 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ  με 
ηίηλο: «Ππομήθεια τςσπού καηαζκεςαζηικού αζθαληομίγμαηορ», 
πποϋπολογιζμού 700,00  Δςπώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν,  ηεο 
ΓΔΑ. Θηιθίο , ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  
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Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε 
ηνκώλ πνπ πξνέξρνληαη από επεκβάζεηο ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ ζην 

αζθαιηνζηξσκέλν νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ Θηιθίο.  

Ζ παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη όηη: 

«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ 

ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ 
να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 

3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 
ζηο ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 
α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 
γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 

δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 
4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 

ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα ςπρξνύ θαηαζθεπαζηηθνύ αζθαιηνκίγκαηνο». 
Ξξνϋπνινγηζκνύ 700,00€ (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη 

σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ''Πξνκάζεηα ςπρξνχ επηζθεπαζηηθνχ αζθαιηνκέγκαηνο''. 

2. ΚΟΠΟ: θνπφο ηνπ αηηάκαηνο εέλαη ε πξνκάζεηα ςπρξνχ επηζθεπαζηηθνχ αζθαιηνκέγκαηνο ζε 

πιαζηηθΪ δνρεέα.   

3.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:  

Σν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα Ϊκεζε απνθαηΪζηαζε κηθξψλ ηνκψλ, κεγΫζνπο φρη 

κεγαιχηεξνπ ηνπ 50Υ50 εθαηνζηψλ. Δέλαη πξαθηηθφ, ε εθαξκνγά ηνπ εέλαη Ϊκεζε (ξέρλνπκε ην 

αζθαιηφκηγκα κΫζα ζηελ ηνκά θαη ην επηπεδψλνπκε)  θαη κπνξεέ λα δνζεέ  ν δξφκνο ζε θπθινθνξέα ρσξέο 

αλακνλά. 

Λφγσ ησλ αλαγθψλ γηα άκεζε απνθαηάζηαζε ηνκψλ ζε αζθαιηνζηξσκΫλν νδηθφ δέθηπν ηνπ Γάκνπ 

Κηιθέο, ε Σερληθά Τπεξεζέα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ζα πξνβεέ ζε πξνκάζεηα ςπρξνχ επηζθεπαζηηθνχ 

αζθαιηνκέγκαηνο ζε δνρεέα. Οη ηνκΫο πξνΫξρνληαη απφ επεκβΪζεηο ησλ ζπλεξγεέσλ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.  

Σν Ϋηνηκν αζθαιηφκηγκα απφ εηδηθάο ζχλζεζεο ζπλδεηηθφ πιηθφ ζα εέλαη ζε δνρεέα.  

     

4.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπΪλε γηα ηελ πξνκάζεηα πξνυπνινγέδεηαη ζην πνζφ ησλ 700,00  Δπξψ          

πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεέ απφ ηδένπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο 

Κηιθέο. ηελ ηηκά ζα πεξηιακβΪλεηαη ε κεηαθνξΪ ησλ δνρεέσλ ηνπ πξναλαθεξζΫληνο πιηθνχ θαη ε 

απνζάθεπζά ηνπ ζε ζΫζε πνπ ζα ππνδεηρζεέ απφ ηελ ππεξεζέα.  

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 ΤΣΟΝ ΔΞΗΠΘΔΑΠΡΗΘΝ ΡΔΚ 100 7,00 700,00 
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Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_185/03-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ ΥΕΤΓΝΙΘ8-

4ΤΘ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

Αποθάζιζε ομόθυνα και 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινύο 

νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ πξνβιέπεη όηη: 

 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….» 

 

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

όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 868,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑ 

ΤΝΟΛΟ 700,00 

    Φ.Π.Α. 24% 168,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ 868,00 



 

 

58 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-338/16.10.2018. 
 
 

 

ΘΔΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-339/16.10.2018 

Απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ 

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» Πποςπολογιζμόρ: 85,00 € (πλέον ΦΠΑ). 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

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

ΓΔΑ. Θηιθίο , ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ» Ξξνππνινγηζκνύ: 85,00 € (πιένλ 

ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Πηελ κε αξηζκό 20-310/18-09-2018 Απόθαζε Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, νκόθσλα εγθξίζεθε ε 
Κειέηε, ε δαπάλε θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο ςπηπεζίαρ  κε ηίηιν: «ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ 
ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» πποϋπολογιζμού  85,00 Δςπώ ππο Φ.Π.Α., κε 

ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινύο νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ηελ δηάηαμε 
35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 ηεύρνο Β) Απόθαζε π. Νηθνλνκηθώλ θαη ην 

άξζξν 32 ηνπ  λόκνπ 4412/2016, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινύο 
νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη  ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 γ) ηνπ 
λόκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη όηη «ζην 

κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε 
γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. 
 
Ρελ Ρξίηε 02 Νθησβξίνπ 2018 απνζηάιζεθε ε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3444/02-10-2018, 

Ξξόζθιεζε ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ επηρείξεζε «ΞΑΟΗΠΖΠ ΓΟΖΓΝΟΖΠ 
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΡΑΣΝΓΟΑΦΥΛ & ΔΚΞΝΟΗΑ» γηα ηελ ππεξεζία «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 

ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΥΛ ΚΔΠΥΛ». 

Δλ ζπλερεία ε αλσηέξσ επηρείξεζε θαηέζεζε ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ηελ κε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 3465/03-10-2018 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο θαη 

ζπληάρζεθε ην παξαθάησ Ξξαθηηθό Δ.Γ. πνπ έρεη σο εμήο: 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζάκεξα ηελ Σεηάξηε 03 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα 14:00 ιάμεο 

επέδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ ππεξεζηψλ (βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 1-9/16-01-2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ζέκα «πγθξφηεζε επηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ θαη επηηξνπψλ παξαιαβήο, ζε εηήζηα βάζε 
(άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016)» κε ΑΓΑ: 7Η5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινχκελεο απφ: 
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4. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Π.Δ. Οηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ 
ηαθηηθνχ κέινπο Αζιαλίδε Υξήζηνπ, Π.Δ. Σνπνγξάθν Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 

5. Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε, Σ.Δ. Σνπνγξάθν Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπξηαδίδε 
Μηραήι, Π.Δ.Οηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

6. Γηνβαλνχδε Υξήζην, Π.Δ. Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξψηξηα ηελ Σξηαληαθπιιίδνπ 
Διενλψξα, Γ.Δ. Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  

 
παξνπζηΪζηεθε ν παξαθΪησ ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ αλΪδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζέαο: 

 
«ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ ΣΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» 
 

Πξνυπνινγηζκνχ 85,00 (πιένλ Φ.Π.Α. 24%) 
 
 
Ζ επηηξνπά δηαγσληζκνχ Ϋρνληαο ππφςε ηελ κε αξ.:20-310/18-09-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο, 
απΫζηεηιε κε email Πξφζθιεζε Τπνβνιάο ΠξνζθνξΪο (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 120 θαη 328 ηνπ Ν.4412)  ζε Ϋλαλ (1) 
Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα κε αξ.πξ.: 3444/02-10-2018. 
 
Ο Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο πνπ ππΫβαιιε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ εέλαη ν εμάο: 
 

Α/Α Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΠΑΡΗΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 3465/03-10-2018 

 
 
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, κνλνγξΪθηεθε απφ ηα κΫιε ηεο Δ.Γ. θαη θαηαρσξάζεθε κεηΪ απφ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν ζε 
πέλαθα ν νπνένο Ϋρεη σο εμάο: 
 

Α/Α Δπηρείξεζε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1. ΠΑΡΗΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 85,00 € 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρεέξεζε κε ηελ επσλπκέα «ΠΑΡΗΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ»  κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 85,00€ (πιένλ ΦΠΑ 24%). 
 

ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ ζπληΪρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, θαη πξνηεέλεη πξνο ην Γ.. ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο λα εγθξέλεη ην 
απνηΫιεζκα θαη λα θαηαθπξψζεη ηελ αλΪζεζε ηεο ππεξεζέαο: «ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΑΝΑΛΟΓΗΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ & 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα «ΠΑΡΗΖ 
ΓΡΖΓΟΡΗΟ» κε ζπλνιηθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 85,00 € (πιΫνλ ΦΠΑ). 
 
 
Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018 

 

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

 

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

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθυνα: 
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 Σελ απεπζεέαο αλΪζεζε ηεο ππεξεζέαο κε ηέηιν: «ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ 

ΜΔΧΝ» Πξνππνινγηζκφο: 85,00 € (πιΫνλ ΦΠΑ), ζηελ αηνκηθά επηρεέξεζε:  «ΞΑΟΗΠΖΠ ΓΟΖΓΝΟΖΠ 
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΡΑΣΝΓΟΑΦΥΛ & ΔΚΞΝΟΗΑ», κε Α.Φ.Μ.: 054474757, κε Έδξα: Πφληνπ 61, Β’ ΚΣΔΟ 
Θεζζαινλέθεο,  Γ.Ο.Τ.: Κηιθέο, κε ζπλνιηθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ: 85,00 €  (πιΫνλ Φ.Π.Α 24%). 
 

 Γεζκεύεη πίζησζε  105,40 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ & 

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

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΥΛ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ 

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

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-339/16.10.2018. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 8ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-340/16.10.2018 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ςπηπεζίαρ  με ηίηλο: 
«Έκδοζη ένθεηος ενηύπος ζηη Γ.Δ. Γαλλικού», πποϋπολογιζμού 360,00 Δςπώ, 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

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

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

ΓΔΑ. Θηιθίο , ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ 
θαηαλαισηώλ γηα ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ 2018/1 ν νπνίνο ζα απνζηαιεί κε 4.000 έλζεηα 
έληππα καδί κε ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

Ζ παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη όηη: 

«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ 
ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ 

να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 
3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 

ζηο ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 
α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 
β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 

γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 
δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 
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Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 

ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Έθδνζε έλζεηνπ εληύπνπ ζηε Γ./Δ. Γαιιηθνύ», πξνϋπνινγηζκνύ 
360,00 Δπξώ, (πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο 

εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΔΚΓΟΖ ΔΝΘΔΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΖ Γ.Δ.ΓΑΛΛΗΚΟΤ 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεέ πξνζθνξΪ 

3. ΚΟΠΟ:  Έθδνζε Ϋλζεηνπ Ϋληππνπ ζηε Γ.Δ. Γαιιηθνχ γηα ελεκΫξσζε   θαηαλαισηψλ . 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:   Ζ  ΓΔΤΑ ζΫινληαο λα ελεκεξψζεη ηνπο θαηαλαισηΫο γηα ηελ Ϋθδνζε ινγαξηαζκνχ 2018/1 

ζα απνζηεέιεη 4.000 Ϋλζεηα Ϋληππα καδέ κε ηελ Ϋθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ .Ζ εξγαζέα ζα εθηειεζηεέ απφ 

ζπγθεθξηκΫλε εηαηξέα κε ηελ νπνέα Ϋρεη ζπλαθζεέ ζχκβαζε γηα ηελ εθηχπσζε θαη εκθαθΫισζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο   ηνπ Ϋηνπο 2018. 

 
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:    H δαπΪλε γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε εξγαζέα  πξνυπνινγέδεηαη ζην πνζφ ησλ  
360,00  Δπξψ  πιένλ Φ.Π.Α ζπλνιηθνχ θφζηνπο 446,40 Δπξψ θαη ζα θαιπθζεέ απφ ηδένπο πφξνπο ηεο 

 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_149/25-07-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ Υ40ΤΝΙΘ8-

Π3Ζ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
Αποθάζιζε ομόθυνα και 

 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Νηθνλνκηθή πεξεζία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Έθδνζε έλζεηνπ εληύπνπ ζηε Γ.Δ. 

Γαιιηθνύ», πξνϋπνινγηζκνύ 360,00 Δπξώ, (πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ λόκνπ 4412/2016) κεηά από  

πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζε νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Δγθξίλεη ηελ  δέζκεπζε πίζησζεο πνζνύ 446,40 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 64.07.01 (ΔΛΡΞΑ) 

θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
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 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο λα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  

θαη λα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 64.07.01 (ΔΛΡΞΑ) θαη ηνπ Θ.Α. 

54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε 

ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-340/16.10.2018. 
 
 

 
 
Αίηημα ηηρ ανάδοσος εηαιπίαρ «ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ηος έπγος 
«ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Γ. ΝΔΑ ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» για 
διεκπεπαίυζη διοικηηικών διαδικαζιών. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, Ζιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ην κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3470/4-10-2018 αίηεκα 
ηεο αλάδνρνπ εηαηξίαο «ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ» ηνπ έξγνπ: «ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΥΛ Ρ.Γ. ΛΔΑΠ ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» γηα δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ, πνπ έρεη σο εμήο:  

 

ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Σ.Δ. ΝΕΑ ΑΝΣΑ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 

ΘΕΜΑ: Απασχόληση υπαλλήλου στη Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς  

   
Όπωσ γνωρίηετε με τθν Αρ. Πρωτ. 2456/6-8-2015 Σφμβαςθ θ εταιρία μασ ανζλαβε τθν εκτζλεςθ του ζργου 
«Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Τ.Δ. Νζασ Σάντασ Διμου Κιλκίσ». Η παραπάνω ςφμβαςθ, πζραν τθσ 
καταςκευισ του ζργου και τθσ εξάμθνθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, περιλαμβάνει και κανονικι λειτουργία 
τθσ εγκατάςταςθσ για διάςτθμα είκοςι τεςςάρων μθνϊν. 
Για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα παρακαλοφςαμε όπωσ επιτρζψετε θ  
υπάλλθλοσ τθσ εταιρία μασ Ιωάννα Σαράφθ να εργάηεται ςτο κτίριο διοικθτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. 
Κιλκίσ ϊςτε να εκτελεί τισ ανατεκειμζνεσ ςε αυτι εργαςίεσ ζχοντασ άμεςθ πρόςβαςθ ςτα απαραίτθτα 
ςτοιχεία και ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 
 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

 
 Ρελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 Ρελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2456/6-08-2015 Πύκβαζε κεηαμύ ηεο αλαδόρνπ Δηαηξίαο 

«ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ» θαη ηεο ΓΔΑ Θηιθίο,    

 Ρελ αλσηέξσ αίηεζε ηεο Δηαηξίαο «ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ», 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα  
 

 
 Ρελ εθηέιεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ εξγαζηώλ ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο «ΚΖΣΑΛΗΘΖ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ» από ηελ ππάιιειν ηεο εηαηξίαο Ησάλλα Παξάθε έρνληαο άκεζε 

πξόζβαζε ζηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.  

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-341/16.10.2018. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 10ν - ΑΠΟΦΑΖ 22-342/16.10.2018 
 
Δληαίν Μηζζνιφγην.  

Ο  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ  ζΫκα ηεο εκεξεζέαο δηΪηαμεο Ϋζεζε ππφςε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνλ ηέηιν ηνπ ζΫκαηνο. 

Αξρηθψο εέρε ηεζεέ ην ζΫκα πξνο ζπδάηεζε ζε πξνεγνχκελε ζπλεδξέαζε Γ ην νπνέν κε ηελ 20-301/18-9-
2018 απφθαζά ηνπ, αλΫβαιε ηε ιάςε απφθαζεο θαη φξηζε ην Ννκηθφ χκβνπιν ηεο Δπηρεέξεζεο, θ. 
ηακΪηην Καληαξηδά λα κειεηάζεη ηα Ϊξζξα 24 θαη 27 ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ θαη λα απνθαλζεέ επέ ηνπ 
ζΫκαηνο. 

ΔλεκΫξσζε γηα ην παξαπΪλσ ζΫκα Ϋγηλε απφ ηνλ Κπξηαδέδε Μηραάι, Οηθνλνκνιφγν θαη Γηεπζπληά 
Γηνηθεηηθάο & Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο ηεο ΓΔΤΑ. Κηιθέο , ν νπνένο Ϋζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ παξαθΪησ 
γξαπηά εηζάγεζε:  

Κχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη χκβνπινη, 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο γηα ηελ κηζζνδνζέα ησλ ππαιιάισλ ηεο κε ζρΫζε εξγαζέαο Ηδησηηθνχ Γηθαένπ Ανξέζηνπ 
Υξφλνπ, κΫρξη ζάκεξα εθαξκφδεη ηελ Απφθαζε 308/2017 ηεο 18εο επηεκβξένπ 2017 ηνπ Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθεένπ Κηιθέο επέ ηεο αγσγάο γηα ηελ επέιπζε Γηαδηθαζέαο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ,  κε αξηζκφ 
θαηΪζεζεο 101/30-07-2014, ε νπνέα αθνινπζεέ ηελ απφ 4 Ηνπιένπ 2014 ιεθζεέζα Απφθαζε κε αξηζκφ 
103/2014 επέ ηεο ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ  πΪιη ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθεένπ Κηιθέο. Οη 
ελ ιφγσ απνθΪζεηο αθνξνχλ 19 ππαιιάινπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο, ελψ αθφκε ηξεέο ππΪιιεινη θαηΫζεζαλ 
αγσγά αξγφηεξα, νη δχν ζε απφ θνηλνχ δηαδηθαζέα θαη Ϋλαο κεκνλσκΫλνο. Ζ αγσγά ησλ δχν απφ θνηλνχ 
απνξξέθζεθε απφ ην ΜνλνκειΫο Πξσηνδηθεέν Κηιθέο ελψ απηά ηνπ ελφο Ϋγηλε δεθηά. 

Ζ αλσηΫξσ απφθαζε 308/2017 θαηαηΫζεθε ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζηηο 31 Ηαλνπαξένπ 2018 θαη Ϋιαβε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 254. Δπέ ηεο απφθαζεο δελ αζθάζεθε Ϋθεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. (απφ 
ην ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ Ϋρεη εθδνζεέ ε απφθαζε 113/2017 ε νπνέα απνξξέπηεη ηελ αέηεζε 
αλαέξεζεο απφ Ϊιιε Γ.Δ.Τ.Α.) 

 

Σν δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο Ϋρεη σο εμάο : 

ΓΗΘΑΕΔΗ ανηιμωλία ηων διαδίκων. 
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ΓΔΣΔΡΑΗ ηην αγωγή. 

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

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

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

ΘΖΟΠΔΗ ηην απόθαζη πποζωπινά εκηελεζηή. 

ΠΚΤΖΦΗΕΔΗ ζηο ζύνολό ηοςρ μεηαξύ ηων διαδίκων ηα δικαζηικά έξοδα. 

Ζ Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο εθθαζαξέδεη ηηο απνδνρΫο ησλ εξγαδνκΫλσλ  κΫρξη ζάκεξα 
ζχκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ησλ αλσηΫξσ απνθΪζεσλ.  

Δπεηδά φκσο ηειεπηαέσο αλΫθπςε ζΫκα εθαξκνγάο ηνπ λΫνπ εληαένπ κηζζνινγένπ ηνπ Ν.4354/2015, κε ην 
ζθεπηηθφ φηη ηα αζθαιηζηηθΪ κΫηξα πνπ θαηΫζεζαλ νη εξγαδφκελνη άηαλ ελαληένλ ηνπ Ν.4024/2011 θαη ηνπ 
Ν.4093/2012, ελψ ν Ν.4354/2015 εέλαη κεηαγελΫζηεξνο, θαιεέζηε λα απνθαζέζεηε εΪλ νη απνθΪζεηο ηνπ 
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθεένπ Κηιθέο εέλαη ζε ηζρχ ά πξΫπεη λα εθθαζαξηζηεέ ε κηζζνδνζέα ζην κΫιινλ ά θαη 
αλαδξνκηθψο κε βΪζε ηνλ Ν.4354/2015. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη επεηδά ην ζΫκα πξνυπνζΫηεη λνκηθΫο 
γλψζεηο δεηάζεθε απφ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο Γ.Δ.Τ..Α Κηιθέο ζρεηηθά γλσκνδφηεζε.  

Χο νηθνλνκηθά ππεξεζέα ν ιφγνο πνπ δελ εθθαζαξέζακε ηελ κηζζνδνζέα κΫρξη ηψξα κε ηελ εθαξκνγά ηνλ 
Ν.4354/2015 εέλαη φηη ζηελ απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθεένπ Κηιθέο ηεο 18εο επηεκβξένπ 2017 δελ 
αλαθΫξεηαη θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα εθαξκνγάο ηεο θαη ελψ κΪιηζηα άηαλ άδε ζε εθαξκνγά ν Ν.4354/2016 
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξένπ 2016. 

Δλ ζπλερεέα πάξε ηνλ ιφγν ν Γεληθφο Γηεπζπληάο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο, θ. Ζιέαο Αβξακέδεο, ν νπνένο Ϋζεζε 
ππφςε ηνπ Γ.. ηελ εμάο γξαπηά εηζάγεζε:  

χκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 20-301/18-9-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζπδεηήζεθε ην ζέκα 
εθαξκνγήο λένπ κηζζνινγίνπ, ζχκθσλα κε ην Ν. 4354/2015 (176 /Α΄) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β’ «Μηζζνινγηθέο 
ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ θαη 
δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.), θαζψο 
θαη ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ηνπ θεθ. Α΄ ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο. 

Καηά ηνλ αλσηέξσ λφκν, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη ΓΔΤΑ εληάζζνληαη ζηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. 
(άξζξν 7 – πεδίν εθαξκνγήο).  

Γηα ην ιφγν απηφ εηζεγνχκαη πξνο ην Γ  

 τθν εφαρμογι των διατάξεων που προβλζπουν οι ρυκμίςεισ του παραπάνω νόμου αναδρομικά από  
1/1/2016, με παράλλθλθ εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ (ςυμψθφιςμό καταβλθκζντων μιςκϊν με 
καταβλθτζουσ) και εφόςον προκφψει  επιςτροφι αχρεωςτιτωσ καταβλθκειςϊν αποδοχϊν, να εφαρμοςτεί 
το άρκρο 24 του ιδίου νόμου.   

 Σθ χοριγθςθ ανκυγιεινοφ επιδόματοσ και ςτουσ υδρονομείσ, επειδι αςχολοφνται και με υδραυλικζσ 
εργαςίεσ χωρίσ χριςθ μθχανιματοσ ζργου, όπωσ και οι λοιποί εργαηόμενοι ςτθν τεχνικι υπθρεςία. (άρκρο 
18 του ωσ άνω νόμου), 

 Για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ να γίνει ακριβισ εφαρμογι του άρκρου 9 παράγραφοσ 3α και 3β  του 
ιδίου νόμου ωσ προσ τθν κατάταξθ ςε μιςκολογικά κλιμάκια. 
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ΣΫινο ηνλ ιφγν πάξε ν Γηεπζπληάο Σερληθάο Τπεξεζέαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο, θ. ΗσΪλλεο Παξαγηφο ν νπνένο 
Ϋζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηελ εθαξκνγά  ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξΪιιεια κε ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 
4354/2015,  ην νπνέν Ϊξζξν αλαθΫξεηαη ζηελ πξνζσπηθά δηαθνξΪ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ, ζηελ παξνχζα ζπλεδξέαζε ηΫζεθε ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ ε γλσκνδφηεζε ηνπ 
Ννκηθνχ πκβνχινπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο πνπ Ϋρεη σο εμάο: 

 
Πξνο 

ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 
Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Γ.Δ.Τ.Α.Κ.) 

Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Σ Ζ  Ζ 
ηακαηίνπ Καληαξηδή, Γηθεγφξνπ ΑΜ-ΓΚ:65 

 
 

ΘΔΜΑ: Μηζζνδνζία κεηά ηελ έθδνζε ησλ ππ΄αξ.182/17, 308/17 θαη 329/17 απνθάζεσλ Μνλ/ινχο 
Πξση/θείνπ Κηιθίο εηδηθήο δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ν.4354/2015. 

 
 
 

Κηιθίο, 11 Οθησβξίνπ 2018 
 

Δπί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο πνπ κνπ εηέζε απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑΚηιθίο, έρσ ζρεκαηίζεη ηελ εμήο γλψκε 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη βάζεη ησλ θαησηέξσ αλαθεξνκέλσλ ηξηψλ απνθάζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 
Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο θαη ησλ ηξηψλ απνθάζεσλ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ 
ηέζεθαλ ππ'φςηλ κνπ: 

Δπί αγσγήο δεθαελλέα ππαιιήισλ ηεο ΓΔΤΑΚ (Οπξαλία Καζθακαλίδνπ θιπ) κε ζχκβαζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εμεδφζε ε ππ΄ αξ. 308/2017 απφθαζε Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ 
Κηιθίο-δηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε αγσγή, ππνρξεψζεθε ε ελαγφκελε 
ΓΔΤΑΚ λα απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ησλ ελαγφλησλ κε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηνπο, φπσο απηέο είραλ 
δηακνξθσζεί ηελ 31-10-2012 θαη απαγνξεχζεθε ζηελ ελαγνκέλε λα ρνξεγήζεη εμνπζηνδφηεζε ζηελ Δληαία 
Αξρή πιεξσκψλ γηα ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ελαγφλησλ. Δπίζεο απεηιήζεθε ελαληίνλ ηεο 
ελαγνκέλεο ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ επξψ γηα θάζε κεληαία παξάβαζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο απφθαζεο 
γηα θάζε ελάγνληα. 

Η παξαπάλσ απφθαζε είλαη ακεηάθιεηε, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε έρεη θεξπρζεί πξνζσξηλψο εθηειεζηή 
ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο δηαθνξάο θαη είλαη άκεζα εθαξκνζηέα. 

Δπί αγσγήο ηνπ ππαιιήινπ ηεο ΓΔΤΑΚ Υξήζηνπ Γηνβαλνχδε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηρείξεζε κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εμεδφζε ε ππ΄ αξ. 329/2017 απφθαζε Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο-δηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε αγσγή, ππνρξεψζεθε ε 
ελαγφκελε λα απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ελάγνληνο κε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηνπ, φπσο απηέο είραλ 
δηακνξθσζεί ηελ 31-10-2012 θαη απαγνξεχζεθε ζηελ ελαγνκέλε λα ρνξεγήζεη εμνπζηνδφηεζε ζηελ Δληαία 
Αξρή πιεξσκψλ γηα ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ελάγνληνο. Η παξαπάλσ απφθαζε θεξχρζεθε 
πξνζσξηλψο εθηειεζηή. Δπίζεο απεηιήζεθε ελαληίνλ ηεο ελαγνκέλεο ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ επξψ γηα 
θάζε κεληαία παξάβαζε ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο απφθαζεο. 

Η παξαπάλσ απφθαζε είλαη ακεηάθιεηε, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε έρεη θεξπρζεί πξνζσξηλψο εθηειεζηή 
ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο δηαθνξάο θαη είλαη άκεζα εθαξκνζηέα. 

Δπί αγσγήο ησλ δχν ππαιιήισλ ηεο ΓΔΤΑΚ Ηιία Αβξακίδε θαη Κσλ/λνπ Κνξθνηίδε, κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εμεδφζε ε ππ΄ αξ. 182/2017 απφθαζε Μνλνκεινχο 
Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο-δηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, κε ηελ νπνία έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε αγσγή, 
απνξξίθζεθαλ σο κε λφκηκν θαη σο αφξηζην κέξνο ησλ αηηεκάησλ πνπ αθνξνχζε ηελ απνδνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ησλ ελαγφλησλ κε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ηνπο φπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί ηελ 31-10-
2012 θαη απαγνξεχζεθε ζηελ ελαγνκέλε λα ρνξεγήζεη εμνπζηνδφηεζε ζηελ Δληαία Αξρή πιεξσκψλ γηα ηελ 
πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ελαγφλησλ. Η παξαπάλσ απφθαζε θεξχρζεθε πξνζσξηλψο εθηειεζηή θαηά 
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ην κέξνο ηεο αγσγήο πνπ έγηλε δεθηφ, ελψ ε ΓΔΤΑΚ απνθάζηζε λα κελ αζθήζεη έθεζε, νη ελάγνληεο φκσο 
έρνπλ δηθαίσκα λα αζθήζνπλ έθεζε γηα ην κέξνο ηεο αγσγήο πνπ απνξξίθζεθε. 

Οη αλσηέξσ απνθάζεηο εθδφζεθαλ βάζεη αγσγψλ πνπ αζθήζεθαλ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 
ησλ απνθάζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη αθνξνχζαλ ηηο κεηψζεηο απνδνρψλ βάζεη ησλ Ν.4024/11 θαη 
Ν.4093/12, νπφηε ε εθηειεζηφηεηα θαη ην δεδηθαζκέλν αθνξνχλ ηε κε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ λφκσλ 
ζηνπο ελάγνληεο εξγαδνκέλνπο. Αληηζέησο ε εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ (δεχηεξν εληαίν κηζζνιφγην) 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4354/2015, πνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο αλακθηζβήηεηα θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ 
ΓΔΤΑ απφ 1-1-2016, δελ ηέζεθε ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ κε ηηο αλσηέξσ αγσγέο ή κε κεηαγελέζηεξεο (εμ 
φζσλ γλσξίδσ) θαη δελ θξίζεθε δηθαζηηθψο, ψζηε ην δεδηθαζκέλν λα εθηείλεηαη θαη΄άξζξα 321 επ. ΚΠνιΓ 
θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4354/15. 

Καηά ζπλέπεηα ε Δπηρείξεζε νθείιεη δηα ηεο αξκφδηαο Γλζεο Οηθνλνκηθψλ λα πξνβεί ζε εμέηαζε ησλ 
απνδνρψλ πνπ θαηέβαιε ηα πξνεγνχκελα έηε δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ 1-1-
2016 ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηξεηο απνθάζεηο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο θαη λα 
αλαδεηήζεη ηηο δηαθνξέο πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ ζε ζρέζε κε ηηο εθεμήο κεησκέλεο απνδνρέο πνπ 
ζα έπξεπε λα είραλ ιάβεη δπλάκεη ηνπ Ν.4354/15. 

Οη απνδνρέο πνπ ηνπο θαηαβιήζεθαλ πξνζσξηλψο κέρξη 31-12-2015 δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ηαπηίδνληαη κε ηηο απνδνρέο πνπ ζα έπξεπε λα ιάβνπλ δπλάκεη ησλ εθηειεζηψλ 
απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, νπφηε δελ ηίζεηαη ζέκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ απφ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο. 

Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο Ηιία Αβξακίδε θαη Κσλ/λν Κνξθνηίδε, ησλ νπνίσλ ε αγσγή 
έρεη απνξξηθζεί ελ κέξεη σο αφξηζηε θαηά ην αίηεκα ηεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ πνπ ειάκβαλαλ ζηηο 31-
10-2012, ε αλαδήηεζε ησλ δηαθνξψλ ησλ απνδνρψλ, ζα πξέπεη λα αλαηξέμεη ζην ρξφλν εθαξκνγήο απφ 
ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηεο ππ΄ αξ. 194/2014 απφθαζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο. 

Ο αλσηέξσ ππνινγηζκφο ησλ δηαθνξψλ ησλ απνδνρψλ ζα δηελεξγεζεί θαηφπηλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
Ν.4354/2015 θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 27 πνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη φρη δπλεηηθή. 

Δηδηθφηεξα: 
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 πεξίπη.ζη' Ν.4354/15,  νη εξγαδφκελνη ησλ ΓΔΤΑ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ λφκνπ. 
ην άξζξν 13 νξίδεηαη: Οη κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ ππαιιήινπ απνηεινχληαη απφ ην βαζηθφ 

κηζζφ, ηα επηδφκαηα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 15, 16, 17, 18 θαη 19 ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο 
ρνξήγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή δηάθνξά ηνπ άξζξνπ 27. 

Δπίζεο ζην άξζξν 27 ηνπ Ν.4354/2015 νξίδεηαη: 
1. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ πξνθχπηνπλ βαζηθφο κηζζφο ή ηαθηηθέο 

κεληαίεο απνδνρέο ρακειφηεξεο απφ απηέο πνπ δηθαηνχληαλ ν ππάιιεινο ζηηο 31.12.2015, ε δηαθνξά δηαηεξείηαη σο 

πξνζσπηθή. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε νηθνγελεηαθή παξνρή θαη ην 

επίδνκα ζέζεο επζχλεο. Σν επίδνκα απηφ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο, κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηηο απνδνρέο ηνπ ππαιιήινπ ηνλ ηειεπηαίν κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο αιιά δελ πξνβιέπεηαη ε εθ λένπ ρνξήγεζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. Η λέα απηή 

πξνζσπηθή δηάθνξά κεηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε κειινληηθή αχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπ ππάιιεινπ πιελ ηεο 

ρνξήγεζεο επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο θαη ηεο πξνσζεκέλεο εμέιημεο. Σπρφλ αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο ζέζεο επζχλεο 

θαηαβάιιεηαη ζην αθέξαην. 

2. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ πξνθχπηεη βαζηθφο κηζζφο πςειφηεξνο 

απφ απηφλ πνπ ειάκβαλε ν ππάιιεινο ζηηο 31,12.2015, ε αχμεζε πνπ πξνθχπηεη ρνξεγείηαη ζε ηζφπνζεο δφζεηο ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκά ηεζζάξσλ (4) εηψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ινηπέο ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ ππάιιεινπ, 

πιελ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, ζπγθξίλνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1. Σπρφλ αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο ζέζεο 

επζχλεο θαηαβάιιεηαη ζην αθέξαην. 

Σέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 29 θαζνξίδεηαη: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 νξίδεηαη φηη ε επζχλε γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο αλήθεη ζηνπο εθθαζαξηζηέο ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ. 

Δπηπιένλ, ζηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη φηη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ λφκνπ, δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Δηζνδεκαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ, κέζσ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ, θαζψο θαη κε ηε 



 

 

67 

 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ ηεο ζε ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειεγθηηθνχο 

θνξείο. 

χκθσλα κε ην δηαηαθηηθφ ησλ ππ΄ αξ. 308/17 θαη 329/17 εθηειεζηέσλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 
Κηιθίο, ε ελαγνκέλε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο αληίζηνηρνπο ελάγνληεο εξγαδνκέλνπο ηηο 
απνδνρέο φπσο απηέο είραλ δηακνξθσζεί ζηηο 31-10-2012. Οη αλσηέξσ απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
δηαηαθηηθφ ησλ δχν ζεηηθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηνπο δεθαελλέα εξγαδνκέλνπο θαη ηνλ 
Υξ.Γησβαλνχδε, ήηνη βαζηθφο κηζζφο θαη επηδφκαηα, πξνθχπηνπλ επζέσο απφ ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο 
ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2012 φπσο είραλ εγθξηζεί πηζαλφηαηα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Δπηηξφπνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ λ.Κηιθίο, κε φπνην επίδνκα πεξηιακβαλφηαλ ηφηε, φπσο απηέο ζπλέρηζαλ λα 
θαηαβάιινληαη ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα δπλάκεη ησλ πξνζσξηλήο ηζρχνο ππ΄αξ.103/2014 θαη 
193/2014 απνθάζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κέρξη ηελ 31-12-2015, πνπ απνηειεί ην θξίζηκν ρξνληθφ ζεκείν 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4354/15 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο. 

Αληηζέησο γηα ηνπο Η.Αβξακίδε θαη Κ.Κνξθνηίδε, πνπ απεξξίθζε σο αφξηζηε ε αγσγή ηνπο θαηά ην 
κέξνο ηεο ζπλέρηζεο θαηαβνιήο ησλ απνδνρψλ φπσο είραλ δηακνξθσζεί ζηηο 31-10-2012, ε θαηαβνιή ηνπο 
δπλάκεη ηεο ππ΄αξ. 194/2014 απφθαζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, δελ απνηειεί πιένλ 
λφκηκε αηηία, θαζφηη είρε ην ραξαθηήξα πξνζσξηλήο ξχζκηζεο θαηάζηαζεο θαη είρε ηζρχ κέρξη ηελ έθδνζε 
απφθαζεο επί αγσγήο εηδηθήο δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ, ε δε ζρεηηθή ππ΄αξ. 182/2017 απφθαζε 
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο δηαδηθαζίαο εξγ.δηαθνξψλ, ήηαλ απνξξηπηηθή ζ΄απηφ ην αίηεκα, αζρέησο 
εάλ ε απφξξηςε αθνξνχζε ιφγνπο δηθνλνκηθνχο εμαηηίαο ανξηζηίαο  ηνπ δηθνγξάθνπ. Δπνκέλσο εηδηθψο γηα 
ηνπο αλσηέξσ δχν ππαιιήινπο, πιένλ ηνπ ελδερφκελνπ ζέκαηνο επηζηξνθήο ηεο δηαθνξάο αλψηεξσλ 
θαηαβιεζέλησλ κηζζψλ απφ ηνπο κεησκέλνπο πνπ ίζσο ζα έπξεπε λα ηνπο είραλ θαηαβιεζεί εθφζνλ δελ 
είρε ελδηακέζσο εθδνζεί απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν ππνινγηζκφο ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο 
θαη΄άξζξν 27 ζα πξαγκαηνπνηεζεί επί ηε βάζεη ησλ ίζσο κεησκέλσλ απνδνρψλ πνπ ζα έπξεπε λα 
ειάκβαλαλ ζηηο 31-12-2015 εάλ δελ είρε εθδνζεί απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη φρη βάζεη ησλ 
απνδνρψλ πνπ πξαγκαηηθψο ηνπο θαηεβιήζεζαλ ζηηο 31-12-2015, θαζφηη πξνθχπηεη ζήκεξα φηη ε απφθαζε 
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ λνκηκνπνηνχζε ηελ πξνζσξηλή θαηαβνιή ηνπο ηνλ Γεθέκβξην 2015, δελ ηζρχεη, 
θαζφζνλ ηζρχεη ε λεψηεξε απνξξηπηηθή απφθαζε πνπ έθξηλε ηελ δηαθνξά θαη δελ ξχζκηζε απιψο ηελ 
θαηάζηαζε πξνζσξηλά. 

Η επηζηξνθή ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ηκεκαηηθψο, κε παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 
1/10 ησλ απνδνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 Ν.4354/15. 

 
Η παξνχζα απνηειεί γλψκε ηνπ ζπληάμαληνο βαζηδφκελε ζηελ νηθεία λνκνζεζία θαη ζηα έγγξαθα πνπ 

ηέζεθαλ ζηε δηάζεζή κνπ, δχλαηαη λα πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηελ εληνιέα κνπ 
ΓΔΤΑΚηιθίο θαη δελ απνηειεί δεκφζην έγγξαθν θαζψο αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, 
γη΄απηφ θαη δελ δχλαηαη λα ρνξεγεζεί ζε ηδηψηε. 

Δάλ παξφια ηαχηα βξεζεί γηα νηνλδήπνηε ιφγν ζηελ θαηνρή ηξίηνπ πξνζψπνπ, απαγνξεχεηαη ξεηψο ε 
ρξήζε ηεο είηε εμσδίθσο, είηε δηθαζηηθψο, ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ ζπληάθηε. 

 
 

ν Ννκηθφο χκβνπινο 
ηνπ Γήκνπ Κηιθίο 

 
 

ηακάηηνο Καληαξηδήο 
ΓΙΚΗΓΟΡΟ 

 
 

 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηΪ απφ δηαινγηθά ζπδάηεζε θαη αθνχ Ϋιαβε ππφςε :  
 

 Τθν με αρικμό 20-301/18-9-2018 Απόφαςθ Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ με τίτλο: «Εφαρμογι νζου μιςκολογίου», 

 Το Ν. 4354/2015 (176 /Αϋ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, 

των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, των Νομικϊν 

Προςϊπων Δθμοςίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
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 Το Ν. 3429/2005(Αϋ 314) 

 Τθν γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβοφλου Σταματίου Κανταρτηι, 

 
 

Απνθάζηζε νκφθσλα θαη εγθξίλεη  
 

 

 Αποδζχεται τθν από 11-10-2018  γνωμοδότθςθ του νομικοφ ςυμβοφλου. 
 

 Διαπιςτϊνει ότι ςφμφωνα με το άρκρο 29 Ν.4354/15 και τθ ςχετικι γνωμοδότθςθ νομ.ςυμβοφλου, δεν 
απόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Διοικθτικοφ ςυμβουλίου να αποφαςίςει τθν εφαρμογι του ενιαίου 
μιςκολογίου  και των δικαςτικϊν αποφάςεων, αλλά ο μόνοσ αρμόδιοσ είναι ο εκκακαριςτισ των αποδοχϊν 
των υπαλλιλων.  
 

 

 

Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ: 22-342/16.10.2018 

 
 

 
ΘΔΜΑ 11ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-343/16.10.2018 
 
 
1. Έγκπιζη ππυηοκόλλυν οπιζηικήρ παπαλαβήρ: 

 
 ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ  ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 

ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ππεξεζίαο 3455/03-10-2018. 

 
   
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΝΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ ηκήκαηνο ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ  ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 

ΦΟΔΑΡΗΥΛ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 3455/03-10-
2018: 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

H Δπηηξνπά Γηαγσληζκψλ Τπεξεζηψλ - Δξγαζηψλ γηα ην 2018, φπσο απηά νξέζηεθε απφ ηελ 1-9/16-01-

2018 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, απνηεινχκελε απφ ηνπο Γηνβαλνχδε Υξάζην ΠΔ Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ,  Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, ΠΔ Οηθνλνκνιφγν θαη Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε, ΣΔ Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ,  

 

Βεβαηψλεη φηη  



 

 

69 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαιψο νη εξγαζέεο απνθξΪμεσλ δηθηχνπ απνρΫηεπζεο, φπσο απηΫο 

παξνπζηΪδνληαη αλαιπηηθΪ ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα. 

 

A/A 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΠΔΜΒΑΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

1 06/09/2018 ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 19 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

2 06/09/2018 ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ 17 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

3 06/09/2018 ΓΖΜΑΓΖ 18 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

4 07/09/2018 ΟΤΛΟΦ ΠΑΛΜΔ ΜΔ ΠΟΝΣΟΤ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

5 07/09/2018 ΟΤΛΟΦ ΠΑΛΜΔ ΜΔ ΠΟΝΣΟΤ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

6 07/09/2018 ΡΟΓΟΠΖ 6 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

7 08/09/2018 ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ (ΕΧΟΠΑΕΑΡΟ) 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

8 08/09/2018 ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ (ΕΧΟΠΑΕΑΡΟ) 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

9 08/09/2018 ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΒΟΓΗΑΣΕΖ 4 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

10 08/09/2018 ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΒΟΓΗΑΣΕΖ 4 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

11 10/09/2018 Γ’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

12 10/09/2018 Γ’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

13 10/09/2018 Γ’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

14 10/09/2018 Γ’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

15 11/09/2018 ΔΠΣΑΝΖΟΤ 1 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

16 11/09/2018 ΧΚΡΑΣΟΤ 14 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

17 11/09/2018 ΓΟΗΡΑΝΖ 38 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

18 12/09/2018 ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΖ 24 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

19 12/09/2018 ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 29 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

20 12/09/2018 ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

21 13/09/2018 ΠΑΠΑΘΔΟΦΗΛΟΤ 3 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

22 13/09/2018 Β’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

23 13/09/2018 21
Ζ

 ΗΟΤΝΗΟΤ 133 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

24 14/09/2018 ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ 1 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

25 14/09/2018 5
ν
 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ 

26 14/09/2018 ΘΖΒΧΝ 3 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 
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27 15/09/2018 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΜΔ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

28 15/09/2018 ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΡΧΜΤΛΗΑ ΜΔ Κ.ΓΑΡΔΦΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

29 16/09/2018 Β’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

30 16/09/2018 Β’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

31 16/09/2018 Β’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

32 16/09/2018 Β’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

33 17/09/2018 Κ. ΜΑΚΟΤΛΖ 25 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

34 17/09/2018 ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ 2 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

35 17/09/2018 ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ (ΤΦΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ) 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

36 18/09/2018 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 37 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

37 18/09/2018 Ν. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΜΔ ΠΟΔΗΓΧΝΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

38 18/09/2018 ΚΑΡΑΟΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 16 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

39 19/09/2018 ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΖ ΜΔ ΣΗΡΟΓΗΑΝΝΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

40 19/09/2018 ΗΑΚΚΑ ΣΑΤΡΟ ΠΡΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

41 19/09/2018 Κ.ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ 43 – ΖΠΔΗΡΟΤ 7 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

42 20/09/2018 ΜΠΡΟΣΑ ΣΟ 2
ν
 ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ 

43 20/09/2018 ΑΡΚΑΓΗΑ 7 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

44 20/09/2018 ΑΡΚΑΓΗΑ 7 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

45 21/09/2018 Γ’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

46 21/09/2018 Γ’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

47 21/09/2018 Γ’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

48 21/09/2018 Γ’ ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

49 22/09/2018 ΑΡΓ. ΚΤΠΡΑΗΟΤ 2 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

50 22/09/2018 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΜΔ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

51 22/09/2018 ΜΗΛΣΗΑΓΟΤ 15 ΓΧΝΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

52 22/09/2018 ΜΗΛΣΗΑΓΟΤ 15 ΓΧΝΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

53 23/09/2018 ΥΧΡΤΓΗ ΠΡΟ ΔΚΚΛΖΗΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

54 24/09/2018 ΚΡΖΣΧΝΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

55 25/09/2018 ΚΡΖΣΧΝΖ ΚΟΝΣΑ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

56 25/09/2018 ΚΡΖΣΧΝΖ ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 
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ΓΗΚΣΤΟΤ 

57 26/09/2018 
ΥΧΡΤΓΗ (ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ 

ΗΑΧΝΑ) 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

58 27/09/2018 ΓΡΟΑΣΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

59 28/09/2018 ΚΡΖΣΧΝΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

60 28/09/2018 ΚΡΖΣΧΝΖ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

61 29/09/2018 ΥΧΡΤΓΗ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

62 30/09/2018 
ΚΡΖΣΧΝΖ ΚΟΝΣΑ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΧΝ 

ΗΑΥΧΒΑΓΧΝ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

63 30/09/2018 
ΚΡΖΣΧΝΖ ΜΔΣΑ ΣΟ ΠΡΑΣΖΡΗΟ 1

νο
 

ΓΡΟΜΟ ΑΡΗΣΔΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

64 01/10/2018 
ΥΧΡΤΓΗ ΜΔΣΑ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΓΔΞΗΑ ΣΟΝ 

ΓΡΟΜΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

65 01/10/2018 
ΥΧΡΤΓΗ ΜΔΣΑ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΓΔΞΗΑ ΣΟΝ 

ΓΡΟΜΟ 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

66 02/10/2018 ΚΡΖΣΧΝΖ (ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ) 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

67 02/10/2018 ΚΡΖΣΧΝΖ (ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ) 
ΑΠΟΦΡΑΞΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

Απφ ηα παξαπΪλσ θαη βΪζεη ηεο ππνγξαθεέζαο ζχκβαζεο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ 1207/26-4-2018) 

πξνθχπηεη φηη Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ 52 επεκβάζεηο εληφο Κηιθίο θαη 15 επεκβάζεηο εθηφο Κηιθίο, 

ζχκθσλα κε ην Σ.Π.Τ. 347/03-10-2018. 

Ζ βεβαέσζε απηά ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα θΪζε λφκηκε ρξάζε. 

 

Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο 

 

 

ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 

 

 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο 

 

 

ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

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

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθόιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ  ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 3455/03-10-2018. 
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2. Έγκπιζη ππυηοκόλλυν οπιζηικήρ παπαλαβήρ: 

 
 ηεο ππεξεζίαο: «ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΘΝΙΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΗΥΟΝΚΔΛΥΛ ΠΡΔΟΔΥΛ ΠΔ ΓΔΗΓΚΑΡΑ 

ΛΔΟΝ ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ππεξεζίαο 152/19-01-2018. 

 
   
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΝΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ ηεο ππεξεζίαο: 

«ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΘΝΙΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΗΥΟΝΚΔΛΥΛ ΠΡΔΟΔΥΛ ΠΔ ΓΔΗΓΚΑΡΑ ΛΔΟΝ ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ» 
κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 152/19-01-2018: 

 
 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΘΝΙΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΗΥΟΝΚΔΛΥΛ ΠΡΔΟΔΥΛ ΠΔ ΓΔΗΓΚΑΡΑ ΛΔΟΝ 

ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ» 
 

 
Νι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδέδεο Μηραάι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Αζιαλέδεο Υξάζηνο ΠΔ ΣνπνγξΪθνο Μεραληθφο 

θαη Καπαζαθαιέδεο Παλαγηψηεο ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Ξαπαλαβήρ πηπεζιών – Δπγαζιών ηηρ 

Ρεσνικήρ πηπεζίαρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλΪδνρνο ηεο αλσηΫξσ ππεξεζέαο «ΑΓΘΟΝΙΑΚΞ Α.Δ.,  εθηέιεζε θαιψο ηελ ππεξεζέα ηνπ  ζχκθσλα 

κε ηελ Απφθαζε ΑλΪζεζεο ΠξνΫδξνπ.  5798/21-12-2017 φπσο αλαγξΪθεηαη ε ππεξεζέα ζην Σ.Π.Τ. 0009978/19-01-

2018. 

 
Ζ επηηξνπά παξαιαβάο: 

 
 
 

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

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθόιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο                   
ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 
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Ρν Γ.Π. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο: «ΑΛΑΙΠΔΗΠ ΘΝΙΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΑΗΥΟΝΚΔΛΥΛ 
ΠΡΔΟΔΥΛ ΠΔ ΓΔΗΓΚΑΡΑ ΛΔΟΝ ΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 152/19-01-2018. 
 
 
 
 
3. Έγκπιζη ππυηοκόλλυν οπιζηικήρ παπαλαβήρ: 

 

 ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΓΗΑΛΝΚΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΡΖΠ ΓΔΑ 
ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ ΘΗΙΘΗΠ» κε αξηζκό πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 

1413/11-05-2018 θαη 2809/23-08-2018. 
 
   
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΝΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιισλ ηκήκαηνο ηεο 

εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΓΗΑΛΝΚΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ 
ΘΗΙΘΗΠ» κε αξηζκό πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 1413/11-05-2018 θαη 2809/23-
08-2018.: 

 
 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : 
 «Γιανομή λογαπιαζμών ύδπεςζηρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ ζηην πόλη ηος Θιλκίρ» 

 

 

Νι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδέδεο Μηραάι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο θαη 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Ξαπαλαβήρ πηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ  ΓΔΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

ν αλΪδνρνο ηεο αλσηΫξσ εξγαζέαο  «Λαδαξέδεο Κ. Θεφθηινο» κε Α.Φ.Μ.: 120051080, ΓΟΤ ΚΗΛΚΗ,  εθηέιεζε θαιψο 

ηελ εξγαζέα ηνπ γηα ηελ Γιανομή λογαπιαζμών ύδπεςζηρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ ζηην πόλη ηος Θιλκίρ, (11.490 ηεκΪρηα) ζηα 
πιαέζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΠΤ 000205/23-08-2018. 
 
 

Οη βεβαηνχληεο 
 

 

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 

 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο 
Τπεξεζέαο 
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Πύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 

νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

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

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΓΗΑΛΝΚΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ ΠΡΖΛ ΞΝΙΖ ΘΗΙΘΗΠ» κε αξηζκό πξσηνθόιισλ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 
1413/11-05-2018 θαη 2809/23-08-2018. 
 
 
 
 
4. Έγκπιζη ππυηοκόλλυν οπιζηικήρ παπαλαβήρ: 

 

 ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 3343/25-09-2018  

 
   
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΝΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ ηκήκαηνο ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» κε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 3343/25-09-2018: 
 
 

ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» 

 

 
Νι κάηωθι ςπογεγπαμμένοι: Κπξηαδέδεο Μηραάι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα ΓΔ ΤπΪιιεινο 

Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο θαη Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηηρ επιηποπήρ Ξαπαλαβήρ πηπεζιών – 

Δπγαζιών ηηρ Γιοικηηικήρ πηπεζίαρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλΪδνρνο ηεο αλσηΫξσ ππεξεζέαο «CPI COMPUTER PERIPHERALS INTERNATIONAL,  εθηέιεζε θαιψο 

ηελ ππεξεζέα ηνπ  φπσο αλαγξΪθεηαη ε εξγαζέα ζην Σ.Π.Τ. 35958/25-09-2018. 
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Ζ επηηξνπά παξαιαβάο: 
 

 

 
 

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

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθόιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 
ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 3343/25-09-
2018. 
 
 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-343/16.10.2018. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 12ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-344/16.10.2018 
 
Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ  με ηίηλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΑΡΟΥΟΜΔΣΡΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN», πποϋπολογιζμού 
1.000,00Δςπώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΩΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Θπξηαθίδε Σξηζηόθνξν, Απνζεθάξην ηεο 

ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε 
πξνβιεκαηηθώλ πδξνκέηξσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  

Κπξηαδέδεο Μηραάι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιέδνπ Διεσλφξα 
 
 
 
 

ΓΔ ΤπΪιιεινο Γηνηθεηηθάο Τπεξεζέαο 

Καζθακαλέδνπ Οπξαλέα 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 
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Ζ παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη όηη: 

«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ 

ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ 
να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 

3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 
ζηο ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 

α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 
β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 
γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 

δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 
4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΑΟΝΣΝΚΔΡΟΝ ΓΟΔΠΖΠ ΡΞΝ WOLTMAN», 
πξνϋπνινγηζκνύ 1.000,00Δπξώ, (πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή 

Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 

1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΟΥΟΜΔΣΡΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΤΠΟΤ WOLTMAN  

 
Ζ ππεξεζέα πξΫπεη λα πξνβεέ ζηελ Ϊκεζε πξνκάζεηα παξνρφκεηξνπ χδξεπζεο ηχπνπ woltman.  
Ζ ελ ιφγσ πξνκάζεηα θξέλεηαη επηβεβιεκΫλε γηα ηελ Ϊκεζε αληηθαηΪζηαζε πξνβιεκαηηθψλ 
πδξνκΫηξσλ πνπ εέλαη ηνπνζεηεκΫλα ζηελ πεξηνρά επζχλεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο.   

 
2.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:  
H ζπγθεθξηκΫλε δαπΪλε πξνυπνινγέδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.000,00 Δπξψ πιΫνλ Φ.Π.Α ζα θαιπθζεέ 
απφ ηδένπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθάο Δπηρεέξεζεο Ύδξεπζεο ΑπνρΫηεπζεο Κηιθέο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  ελ’ 
ελεξγεέα Πξνυπνινγηζκφ πνπ Ϋρεη εγθξηζεέ κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 278/2017 Απφθαζε Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθέο. 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

Α/Α Δίδνο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα  

Σηκή / 
κνλάδνο ζε €      
(ρσξίο ΦΠΑ) 

θφζηνο ζε 
€ (ρσξίο 

ΦΠΑ) 

1 Παξνρφκεηξν ηχπνπ woltman , DN 
100 ,16atm. 

ΣΔΜΑΥΗΑ 2 500,00 1.000,00 

χλνιν ρσξίο ΦΠΑ 1.000,00 

ΦΠΑ 24% 240,00 

χλνιν € κε ΦΠΑ 24% 1.240,00€ 

 

3. ΆΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: ρεηηθφ CPV: [38411000-9]-Τδξφκεηξα 
 

Με δεδνκΫλν φηη: 
Δέλαη επιφγσο αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ νη παξνπζηαδφκελεο βιΪβεο αθνχ δελ εέλαη γλσζηΫο εθ ησλ 
πξνηΫξσλ, 
Δέλαη νηθνλνκηθΪ αζχκθνξν θαη δελ εμππεξεηεέ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο ηεο επηρεέξεζεο λα 
δεζκεχνληαη νη πφξνη ηεο γηα λα δεκηνπξγεέηαη απφζεκα πιάξνπο ζεηξΪο εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα 
φινπο ηνπο ηχπνπο πδξνκΫηξσλ, 
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Δέλαη θαηεπεέγνπζα ε αλΪγθε εθηΫιεζεο ηεο σο Ϊλσ πξνκάζεηαο ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ ε ζσζηά 
θαηακΫηξεζε ηεο θαηαλΪισζεο κεγΪισλ παξνρψλ πφζηκνπ λεξνχ. 
Πξνηεέλεηαη ε απ επζεέαο αλΪζεζε γηα ηελ σο Ϊλσ πξνκάζεηα ,δηφηη ε ζπλνιηθά δαπΪλε δελ ππεξβαέλεη 
φξην ησλ (€20,000 ρσξέο ΦΠΑ) πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ Άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412/2016.  
Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαέηεηεο δηθΫο ζαο ελΫξγεηεο πξνθεηκΫλνπ λα πινπνηεζεέ ε πξνηεηλφκελε 
πξνκάζεηα. 
 

 
 

 
 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_187/10-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 6Θ7ΦΝΙΘ8-

Κ5Υ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
Αποθάζιζε ομόθυνα και 

 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΑΟΝΣΝΚΔΡΟΝ 

ΓΟΔΠΖΠ ΡΞΝ WOLTMAN», πξνϋπνινγηζκνύ 1.000,00Δπξώ, (πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%), κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412), πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

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

όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 1.240,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 25.05.08  θαη ηνπ 

Θ.Α. 54.00 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-344/16.10.2018. 
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ΘΔΜΑ 13ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-345/16.10.2018 

Απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΝΣΤΠΩΝ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ» πποϋπολογιζμού  355,00 Δςπώ ππο Φ.Π.Α. 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

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

ΓΔΑ. Θηιθίο , ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«ΔΛΡΞΑ-ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ  Ζ/ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΝ  &  Ζ/» 
Ξξνππνινγηζκνύ: 355,00 € (πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο 

εμήο: 

Πηελ κε αξηζκό 18-271/07-08-2018 Απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, νκόθσλα εγθξίζεθε ε 
Κειέηε, ε δαπάλε θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΛΡΞΥΛ 

ΠΡΖ ΓΔΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ» πξνϋπνινγηζκνύ  355,00 Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α., κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Λ. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη 
όηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνύλ λα πξνζθεύγνπλ εθηόο 

από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνύ 
δηαγσληζκνύ θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζώο επίζεο 

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

Ρελ Ξέκπηε 11 Νθησβξίνπ 2018 απνζηάιζεθε ε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3543/11-10-2018, 
Ξξόζθιεζε ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ επηρείξεζε «SOFTWORKS Α.Δ.» γηα ηελ 

ππεξεζία «ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΛΡΞΥΛ ΠΡΖ ΓΔΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ». 

Δλ ζπλερεία ε αλσηέξσ επηρείξεζε θαηέζεζε ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ηελ κε 
αξηζκό πξσηνθόιινπ 3548/11-10-2018 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο θαη 

ζπληάρζεθε ην παξαθάησ Ξξαθηηθό Δ.Γ. πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 

 

ην Κηιθέο θαη ζηα γξαθεέα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο ζάκεξα ηελ Πέκπηε 11 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα 14:00 ιάμεο 

επέδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο δηαγσληζκνχ ππεξεζηψλ (βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 1-9/16-01-2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ζέκα «πγθξφηεζε επηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ θαη επηηξνπψλ παξαιαβήο, ζε εηήζηα βάζε 
(άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016)» κε ΑΓΑ: 7Η5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινχκελεο απφ: 

 
7. Κπξηαδίδε Μηραήι, Π.Δ. Οηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξψηξηα ηελ 

Νάζθα Διηζάβεη,  Γ.Δ.Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
8. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Π.Δ. Οηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξψηξηα ηελ Καξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα, 

Γ.Δ. Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
9. Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα, Γ.Δ. Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αλαπιεξψηξηα ηελ 

Παηζνχξα Κπξηαθή, Γ.Δ. Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
παξνπζηΪζηεθε ν παξαθΪησ ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ αλΪδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζέαο: 

 
«ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ» 

 
Πξνυπνινγηζκνχ 355,00 (πιένλ Φ.Π.Α. 24%) 
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Ζ επηηξνπά δηαγσληζκνχ Ϋρνληαο ππφςε ηελ κε αξ.:18-271/07-08-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο, 
απΫζηεηιε κε email Πξφζθιεζε Τπνβνιάο ΠξνζθνξΪο (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 120 θαη 328 ηνπ Ν.4412)  ζε Ϋλαλ (1) 
Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα κε αξ.πξ.: 3543/11-10-2018. 
 
Ο Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο πνπ ππΫβαιιε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ εέλαη ν εμάο: 
 

Α/Α Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 SOFTWORKS Α.Δ. 3548/11-10-2018 

 
 
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, κνλνγξΪθηεθε απφ ηα κΫιε ηεο Δ.Γ. θαη θαηαρσξάζεθε κεηΪ απφ ινγηζηηθφ Ϋιεγρν ζε 
πέλαθα ν νπνένο Ϋρεη σο εμάο: 
 

Α/Α Δπηρείξεζε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1. SOFTWORKS Α.Δ. 355,00 € 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρεέξεζε κε ηελ επσλπκέα «SOFTWORKS Α.Δ.»  κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 355,00€ (πιένλ ΦΠΑ 24%). 
 

ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ ζπληΪρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, θαη πξνηεέλεη πξνο ην Γ.. ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθέο λα εγθξέλεη ην 
απνηΫιεζκα θαη λα θαηαθπξψζεη ηελ αλΪζεζε ηεο ππεξεζέαο: «ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ» 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα «SOFTWORKS Α.Δ.» κε ζπλνιηθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 355,00 € (πιΫνλ ΦΠΑ). 
 
 
Ζ απφθαζε απηά πάξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018 

 

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

 

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

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθυνα: 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΛΡΞΥΛ ΠΡΖ ΓΔΛΗΘΖ 

ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ» πξνϋπνινγηζκνύ  355,00 Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α., ζηελ εηαηξία:  «SOFTWORKS 
Α.Δ.», κε Α.Φ.Κ.: 999717306, κε Έδξα: Γ. Φξαληδή 1θαη Κ. Τειινύ 30, Θεζζαινλίθεο,  

Γ.Ν..: ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 355,00€ (πιένλ Φ.Ξ.Α 
24%). 
 

 Γεζκεύεη πίζησζε  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 πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 64.07.01 (ΔΛΡΞΑ), ηνπ Θ.Α. 61.03.02 

(ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Ζ/, ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΓΗΘΡΝ & Ζ/) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 
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(ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 
δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-345/16.10.2018. 
 

 

ΘΔΜΑ 14ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-346/16.10.2018 

Απεςθείαρ ανάθεζη έπγος με ηίηλο «ΔΠΔΚΣΑΔΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΣΙ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ 

ΓΑΛΙΚΟΤ», , πποϋπολογιζμού 20.000,00 ππο ΦΠΑ. 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Ησάλλε Ξαξαγηό, Γηεπζπληή ηεο Ρ. ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο,  ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 
«ΔΞΔΘΡΑΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΘΡΥΛ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 
ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΠΡΗΠ Γ.Δ. ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ ΘΑΗ ΓΑΙΗΘΝ», , πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00 πξν ΦΞΑ 

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

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθυνα: 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο θαζώο δελ ζπληάρζεθε νύηε παξνπζηάζηεθε Ξξόζθιεζε 
Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο από ην αξκόδην Ρκήκα ηεο Δπηρείξεζεο. 

 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-346/16.10.2018. 
 

 

ΘΔΜΑ 15ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-347/16.10.2018 

Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ  με ηίηλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 
πποϋπολογιζμού 1.300,00 Δςπώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θ. Ζιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ αλάγθε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.300,00 Δπξώ, 

(πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ» 

 
θνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο θαη εγθαηάζηαζε  ηνπ ζηνλ επάλσ φξνθν ηνπ 
θεληξηθνχ θηηξίνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 
Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθνχ κεραλήκαηνο, επηηνίρην, inverter,ςχμε/ 
ζέξκαλζε, νλνκαζηηθήο απφδνζε 24000 btu /hr,πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε αλάγθε ζε ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ρψξνπ. 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Σύπνο ζπζθεπήο Μνλάδα 
κέηξεζεο 

ΠΟΟΣΖΣΑ Σηκή ύλνιν €  

Κιηκαηηζηηθφ inverter,επηηνίρην, 
ςχμε / ζέξκαλζε, νλνκαζηηθήο 
απφδνζεο 24000 btu/hr. 

ηεκάρην 1 1.300,00 1.300,00 

 χλνιν € 1.300,00 

 ΦΠΑ 24% 312,00 

 χλνιν κε ΦΠΑ 24% 1.612,00€ 

 Η δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.300,00€ Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ  ηδίνπο πφξνπο ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  
 
ρεηηθφ CPV: 42512200-0 (Κιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα πξνζαξκνδφκελα επί ηνίρνπ) 
 
Παξαηεξήζεηο: 

 Σν θιηκαηηζηηθφ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα  θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε. 

 Η παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ θιηκαηηζηηθνχ ζα γίλεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο αλάζεζεο. 

 Η κνλάδα ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε επζχλε θαη έμνδα δηθά ηνπ, ζα 
παξαιεθζεί δε κεηά απφ 10 κέξεο ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

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

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

 
 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_190/15-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 970ΑΝΙΘ8-

Μ1, θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε – Ρερληθή Έθζεζε 

αποθάζιζε ομόθυνα και : 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηνηθεηηθή ππεξεζία 

ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΝ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.300,00 Δπξώ, (πιένλ Φ.Ξ.Α. 

24%), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε βάζε ην άξζξν 328 ηνπ 

Λ.4412/2016 κεηά από  πξόζθιεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  
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 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Λ. 1069/80, 
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Λ.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 1.612,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη λα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-347/16.10.2018. 
 

 

 

ΘΔΜΑ 16ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-348/16.10.2018 

Έγκπιζη Μελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ςπηπεζίαρ  με ηίηλο: 
«Γιαμόπθυζη εζυηεπικών σώπυν ζηο κηίπιο ηηρ Γ.Δ.Τ.Α. Κιλκίρ», πποϋπολογιζμού 

2.994,00€, (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θ. Ζιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην θηίξην ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο», πξνϋπνινγηζκνύ 2.994,00€ 
(πιένλ Φ.Π.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
Πξνο: Οηθνλνκηθά Τπεξεζέα 

ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

Θέκα: Γηακφξθσζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζην θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

ΚΟΠΟ 

θνπφο ηνπ ελ ιφγσ αηηάκαηνο εέλαη ε πξαγκαηνπνέεζε ησλ αλαγθαέσλ εξγαζηψλ θαη πξνκάζεηαο πιηθψλ γηα ηελ 
δηακφξθσζε  ρψξσλ  ηνπ θηηξένπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθέο ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο επέ ηνπ 1

Ο
 ρικ. Κηιθέο Ξεξφβξπζεο, 

πξνθεηκΫλνπ απηνέ νη ρψξνη λα μαλαγέλνπλ ιεηηνπξγηθνέ.  
 

 ην ρψξν ηεο απνζάθεο γηα ιφγνπο ππεξεζηαθάο νξγΪλσζεο  ζα πξΫπεη ν ρψξνο λα δηακνξθσζεέ 
θαηΪιιεια, γηα λα πεξηνξηζηεέ ε πξφζβαζε ζε απηφλ θαη λα εέλαη θαιχηεξνο ν Ϋιεγρνο ησλ πιηθψλ. Γηα ην ιφγν 
απηφ πξΫπεη λα γέλνπλ  εξγαζέεο ηνπνζΫηεζεο δηαρσξηζηηθνχ ηκάκαηνο απφ γπςνζαλέδα δηπιάο φςεο, δέπια 
ζηελ θνηλά εέζνδν γηα ηελ απνζάθε θαη ηνλ ρψξν γξαθεέσλ ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο θαη ηνπ ΓΓ. 
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 ηνλ  εκηψξνθν κεηαμχ γξαθεέσλ ηερληθάο ππεξεζέαο θαη γξαθεένπ Γεληθνχ δηεπζπληά ππΪξρεη ρψξνο 
γξαθεένπ  πνπ ρξεηΪδεηαη ελέζρπζε ηεο κφλσζεο θαη αλαδηακφξθσζε γηα λα γέλεη ιεηηνπξγηθφο. Οη εξγαζέεο  
πνπ απαηηνχληαη εέλαη ζεξκνκφλσζε ηεο νξνθάο κε πεηξνβΪκβαθα θαη ηνπνζΫηεζε γπςνζαλέδαο, ζχκθσλα 
κε ηελ θιέζε ηεο ζηΫγεο, ζπαηνπιαξέζκαηα θαη ρξσκαηηζκνέ ρψξνπ θιπ.  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 Ζ δαπΪλε αθνξΪ ηηο εξγαζέεο θαη ηελ  πξνκάζεηα ησλ πιηθψλ,  ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: Γχν ρηιηΪδσλ 
ελληαθνζέσλ ελελάληα ηεζζΪξσλ  επξψ (2.994,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α) 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Όια ηα απαηηνχκελα πιηθΪ γηα ηηο παξαπΪλσ εξγαζέεο ζα εέλαη δαπΪλε ηνπ αλαδφρνπ. 

 ρεηηθφ CPV: [98342000-2] Τπεξεζέεο δηακφξθσζεο ρψξνπ εξγαζέαο. 

Γηα ηελ θΪιπςε ηεο αλσηΫξσ δαπΪλεο, παξαθαινχκε ηε δΫζκεπζε πέζησζεο ηνπ πνζνχ. 
 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_189/15-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 9Φ29ΝΙΘ8-

9Α7, θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε – Ρερληθή Έθζεζε 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει ομόθυνα: 

 Δγθξίλεη Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην 

θηίξην ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο», πξνϋπνινγηζκνύ 2.994,00€, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Λ.4412, πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 3.712,56€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.00.01 

(ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ 

ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο λα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη λα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 11.00.01 

(ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ - ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ 

ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-348/16.10.2018. 
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Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

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

 
 

 
 

16 Νθησβξίνπ 2018 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθέο 

Σα ΜΫιε Τπνγξαθά 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο 

Πύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 
 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθόο  

Πύκβνπινο, Κέινο 
 

 
 

ΑΠΧΝ 

Γεκάηξηνο 
ηζκαλέδεο, 
Γάκαξρνο Κηιθέο, 
Πξφεδξνο 
 
 

Πνθία Καπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο 
Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο 
Πύκβνπινο, Κέινο  

  

 Γεώξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο 
Γεκνηώλ, Κέινο  

 
 
 
 

 Παξαγηφο ΗσΪλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκΫλσλ, ΜΫινο 
 

 
 
 

 


