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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

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

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  8/2018 

Ρεο κε αξηζκό 8/2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 17 Απξηιίνπ 2018 θαη 
ώξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Ρξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ύζηεξα από 

ηελ κε αξηζκό   1019/11-04-2018, 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). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα πέληε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
4) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
5) Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
2) Μαπξνπνχινπ νθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-101/17-4-2018. 
 
Καηαθύξωζε Γηαγωληζκνύ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίωλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίωλ θηλεηήξωλ γηα ην 
έηνο 2018 (πλνπηηθόο Γηαγωληζκόο)»  ( Άξζξν 316, Ν. 4412/16 ). 
 
 
Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΞΟΩΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018 (πλνπηηθφο 
Γηαγσληζκφο)»πνπ έρεη σο εμήο : 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

mailto:info@deyak.gr
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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 Προμικειασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «Προμικεια υποβρυχίων αντλιϊν και 
υποβρυχίων κινθτιρων για το ζτοσ 2018  
(υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ)». 

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

 59.995,00  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 12.00.01 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

410/16-2-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
εταιρεία . ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ 

Ημερομθνία : 10-4-2018 

8 Αρ. Πρωτ. του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ   

Α.Π. 1007/10-4-2018 

9 Θμερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

10-4-2018, θμζρα: Σρίτθ.  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 10-4-2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.,   ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ  , παρευρζκθςαν οι: 

1.  Κορκοηίδης Κων/νος Ηλεκηρολόγος Μητανικός Π.Ε. ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς,  
2. Αβραμίδης Ηλίας Υημικός  Μητανικός, Γενικός Διεσθσνηής  ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 
3. Νάζκα Ελιζάβεη Διοικηηικός σπάλληλος ΔΕ,  ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 

 

  

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 

(ΕΔΔΑΠ), για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ: 

1..ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ  (ΑΦΜ: 094490579)   

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφι και ςτθ 

δθμόςια αποςφράγιςθ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 

προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 

και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

1. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αρ. Πρωτ. 83698/ 26-2-2018. 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα με αρ. πρωτ. 64691578/4-4-2018. 
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3. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου τθσ Δζςποινασ Αιβαηίδου για γενικι χριςθ, με αρ. πρ.36487/23-3-2018. 

4. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου τθσ Μαρίασ ταχτάρθ για γενικι χριςθ, με αρ. πρ.42796/10-04-2018. 

5. Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου του  Νικολάου Παςιατά για γενικι χριςθ, με αρ. πρ.42362/05-04-2018. 

6. Γενικό Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ με αρικμό Πρωτ. 480017.682126/01-11-2017. 

7. Ζγγραφο του τμιματοσ Εμπορίου και Σουριςμοφ, με κζμα «Ανάκλθςθ και διαβίβαςθ δεδομζνων Ανϊνυμθσ 

Εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΘ.» με αρικ. Πρωτ. 4628/19-4-2013. 

8. Πιςτοποιθτικό περί μθ πτωχεφςεωσ, από Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ, για τθν εταιρεία . ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ, 

με αρ. πιςτοποιθτικοφ 1671/2018. 

9. Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικόγραφου αίτθςθσ πτϊχευςθσ διλωςθ παφςθσ πλθρωμϊν, για τθν 

εταιρεία . ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ, με αρ. πιςτοποιθτικοφ 5945/2018. 

10. Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ,  για τθν εταιρεία . ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ, με αρ. 

πιςτοποιθτικοφ 5943/2018. 

11. Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ δικόγραφου αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ ειδικισ εκκακάριςθσ,  

για τθν εταιρεία . ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ, με αρ. πιςτοποιθτικοφ 5948/2018. 

12. Πιςτοποιθτικό Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Θεςςαλονίκθσ, εγγραφισ τθσ εταιρείασ . ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ, με 

αρ. πρωτ. 162706/09-01-2018. 

13. Τπεφκυνθ διλωςθ νόμιμου εκπρόςωπου τθσ εταιρείασ . ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ, με θμερομθνία 05-04-2018. 

 
 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλιρθσ 

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

διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:   

  

α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία ςφμβαςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24 %) 

Αξία με ΦΠΑ 

1 
. ΑΙΒΑΗΙΔΘ Α.Ε.Β.Ε. 

(ΑΦΜ 094490579) 
31.381,00 7.531,44 38.912,44 

 

διότι είναι θ εταιρεία που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα (βάςθ μόνο τιμισ) από οικονομικισ άποψθσ 

προςφορά. 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
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 Σα πρακτικά τθσ Ε.Δ. αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ , αξιολόγθςθσ προςφορϊν και τελικισ 
κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ «Προμικεια υποβρυχίων αντλιϊν και υποβρυχίων κινθτιρων για το ζτοσ 2018 
(υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ)». 

 

 Σουσ Φακζλουσ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, κακϊσ  διαπιςτϊκθκε ότι: (i) οι φάκελοι των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλιρεισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν Διακιρυξθ, και (ii) 
όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν Διακιρυξθ. 
 

 Κατακυρϊνει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ «Προμικεια υποβρυχίων αντλιϊν και υποβρυχίων κινθτιρων 
για το ζτοσ 2018 (υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ)», προχπολογιςμοφ 59.995,00€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 12.00.01 
(ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΚΙΝΘΣΘΡΩΝ) ςτθν εταιρεία: «. ΑΙΒΑΗΙΔΘ ΑΕΒΕ», με 
Α.Φ.Μ.: 094490579, Δ.Ο.Τ.: ΦΑΕ Θεςςαλονίκθσ, Διεφκυνςθ: Ηάππα, Ωραιόκαςτρο Θεςςαλονίκθσ, Σ.Κ. 57013, με 
ςυνολικι προςφορά 31.381,00€ (πλζον ΦΠΑ). 

 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 

 Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ  κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τουσ κωδικοφσ  
Κ.Α.12.00.01 (ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΚΙΝΘΣΘΡΩΝ) και του Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 

 

 Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρκρο 316 - Κατακφρωςθ - φναψθ 
ςφμβαςθσ) 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-101/17-4-2018. 
 
 
 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-102/17-4-2018. 
 
Καηαθύξωζε απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΩΝ». 
 
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΜΟΤΡΗΩΝ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
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 Σο κζμα αναβάλλεται. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-101/17-4-2018. 
 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-103/17-4-2018. 
 
Καηαθύξωζε απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ». 
 
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΗΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Σο κζμα αναβάλλεται. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-103/17-4-2018. 
 
 
 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-104/17-4-2018. 
 
Καηαθύξωζε απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΩΝ». 
 
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΩΝ» πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

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

 

 Σο κζμα αναβάλλεται. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-104/17-4-2018. 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-105/17-4-2018. 
 
Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΓΑΛΛΗΚΟΤ». 
 
Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ 
επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. 
ΓΑΛΛΗΚΟΤ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 12 Απξηιίνπ 2018 θαη ώξα 10:00   
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ηα ηεχρε 
θαη ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 12 Απξηιίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ έξγσλ (βάζει ηης σπ’ αριθμ. 1-9/16-01-2018 απόθαζης 

ηοσ Δ.. ηης Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς με θέμα «Σσγκρόηηζη επιηροπών Διαγωνιζμού και επιηροπών παραλαβής, ζε 

εηήζια βάζη (άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016)» με ΑΔΑ: 7Ι5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινχκελεο απφ: 

4. Παραγιό Ιωάννη, Πολιηικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηης Επιηροπής, με 
αναπληρωηή ηον  Αζλανίδη Υρήζηο, Σοπογράθο Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 

5. Γιοβανούδη Υρήζηο, Π.Ε. Πολιηικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς με αναπληρωηή ηον Αβραμίδη 
Ηλία, Γενικό Διεσθσνηή ηης Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς, Υημικό Μητανικό  

6. Αποζηολίδη Νικόλαο, Π.Ε. Υημικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς με αναπληρωηή ηον 
Καπαζακαλίδη Παναγιώηη, Σοπογράθο Μητανικό Σ.Ε. ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΓΑΛΛΗΚΟΤ» 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 59.891,20 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 
 



 

 

7 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1
ε
   ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ & ΗΑ ΔΣΔ «ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ» 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  23824     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/2113/03-03-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 21/03/2020, 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο κεηξώνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνύ & 
Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 522554.743418/22-01-2018, 

 Σν ππ’ αξηζκ. 107/17-03-2015 πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξωηνδηθείνπ Κηιθίο, 

 Καηαζηαηηθό ζύζηαζεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ 
.Δ.Σ.Δ. – ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Σ.Δ.» κε εκεξνκελία 07/11/2008, 

 1ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία 
«ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ .Δ.Σ.Δ. – ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Σ.Δ.» κε εκεξνκελία 
19/01/2009, 

 2ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία 
«ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ .Δ.Σ.Δ. – ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Σ.Δ.» κε εκεξνκελία 
10/06/2013, 

 Αλαθνίλωζε θαηαρώξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ ηεο εηεξόξξπζκεο 
εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Σ.Δ.», κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ .Δ.Σ.Δ.» θαη αξ. Γ.Δ.ΜΖ.: 123373135000, ηεο ππεξεζίαο γεληθνύ 
εκπνξηθνύ κεηξώνπ ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο, κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 1642/12-06-2013, 

 3ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία 
«ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ .Δ.Σ.Δ. – ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Σ.Δ.» κε εκεξνκελία 
11/11/2013, 

 Αλαθνίλωζε θαηαρώξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ ηεο εηεξόξξπζκεο 
εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Σ.Δ.», κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ .Δ.Σ.Δ.» θαη αξ. Γ.Δ.ΜΖ.: 123373135000, ηεο ππεξεζίαο γεληθνύ 
εκπνξηθνύ κεηξώνπ ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο, κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 3126/15-11-2013, 

 4ε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία 
«ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ .Δ.Σ.Δ. – ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Σ.Δ.» κε εκεξνκελία 
18/09/2014, 

 Αλαθνίλωζε θαηαρώξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ., ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ ηεο εηεξόξξπζκεο 
εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Σ.Δ.», κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΗΛΚΗ .Δ.Σ.Δ.» θαη αξ. Γ.Δ.ΜΖ.: 123373135000, ηεο ππεξεζίαο γεληθνύ 
εκπνξηθνύ κεηξώνπ ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο, κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 2565/22-09-2014 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2341029110 – Email: gerpa66@gmail.com  
 

2
ε
   ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11282     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο, 

mailto:gerpa66@gmail.com
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 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/8662/05-09-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 04/09/2020, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341097557 – Email: chrischar@ath.forthnet.gr    
 
 
 

3
ε
   ΣΟΜΖ ΑΝΩΝ. ΣΔΥΝ. ΚΑΣ/ΚΖ – ΒΗΟΜΖΥ. – ΔΜΠΟΡΗΚΖ – ΞΔΝΟΓ. ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  30870     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/25041/06-03-2018 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 05/03/2021, 

 Πξαθηηθό δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο «ΣΟΜΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» κε δ.η. «ΣΟΜΖ 
ΑΣΔ» (Πξαθηηθό Νν 7 ηεο 10εο Απξηιίνπ 2018) πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαγωληζκνύο 
ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη εμνπζηνδόηεζεο γηα ππνγξαθέο δηθαηνινγεηηθώλ, νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο θηι.  

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο κεηξώνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο 
κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 550807.783777/06-03-2018, 

 Πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο ηνπ Σκήκαηνο κεηξώνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 566410.806375/03-04-2018, 

 Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηνπ Σκήκαηνο κεηξώνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Πέιιαο κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 566395.806353/29-03-2018, 

 Καηαρώξεζε ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών ζηνηρείωλ ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ 
επωλπκία «ΣΟΜΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» ηνπ Σκήκαηνο κεηξώνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 
Πέιιαο κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 894507/21-08-2017, 

 Μεηνρνιόγην ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΣΟΜΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2381022179 – Email: ate.tomh.d@gmail.com  
 

4
ε
   ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11768     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/24633/19-12-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 09/02/2021, 

 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Μεηαιιηλνύ Αζαλαζίνπ, 

 Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο ηεο ΑΑΓΔ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 64522582/01-03-2018 θαη ηζρύ 
κέρξη 01/05/2018, 

 Βεβαίωζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ΔΦΚΑ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 000/Π/72927/07-03-
2018 (αξηζκόο πξωηνθόιινπ: 105208) θαη ηζρύ κέρξη 06/09/2018 (ζπκκεηνρή ζε 
δεκνπξαζίεο), 

mailto:chrischar@ath.forthnet.gr
mailto:ate.tomh.d@gmail.com
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 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο εηζθνξώλ ηνπ ηέωο ηνκέα κεραληθώλ & 
ΔΓΔ – λπλ ΔΦΚΑ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 44705/06-12-2017 θαη ηζρύ κέρξη 06/06/2018 γηα ην 
Πηπίλε Υαξάιακπν, Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό πνπ ζηειερώλεη ηελ επηρείξεζε «ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ» βάζεη ηεο αλωηέξω βεβαίωζεο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π ηεο 
επηρείξεζεο, 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο δηεύζπλζεο εηζθνξώλ ηεο 
πεξηθεξεηαθήο κνλάδαο ΔΦΚΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 8660/22-12-2017 
θαη ηζρύ κέρξη 22/06/2018 γηα ην Μεηαιιηλό Αζαλάζην ηνπ Νηθνιάνπ, Πνιηηηθό Μεραληθό, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2310922835 – Email: metallinos.athanasios@gmail.com  
 

5
ε
   ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  24647     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1042/12-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/2481/28-06-2016 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 27/06/2019, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341026148 – Email: sgamanatidis@hotmail.com   

 

6
ε
   ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  10414     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1043/12-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/4115/03-03-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 02/03/2020, 

 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Πεϊηζίλε Βαζηιείνπ, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2310270638 – Email: vpeit@tee.gr  

 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δηαπίζηωζε όηη όινη νη δηαγωληδόκελνη 
πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 ηεο δηαθήξπμεο. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ.1, εδάθην γ ηεο δηαθήξπμεο, απνζθξαγίζηεθαλ νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  
επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, θαηά αλνίγκαηφο ηνπο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 
 
 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ & ΗΑ ΔΣΔ «ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 43% 

mailto:metallinos.athanasios@gmail.com
mailto:sgamanatidis@hotmail.com
mailto:vpeit@tee.gr
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ΚΗΛΚΗ» 

2 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

35% 

3 

ΣΟΜΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 
12% 

4 
ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

54% 

5 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

46% 

6 
ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

44% 

 
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, 
ζε πίλαθα θαηά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο από ηε κηθξόηεξε πξνζθνξά) (άξζξν 4, παξ. 1, εδάθην δ ηεο 
δηαθήξπμεο), ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 

ΣΟΜΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 
12% 

2 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

35% 

3 

ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ & ΗΑ ΔΣΔ «ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΚΗΛΚΗ» 43% 

4 
ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

44% 

5 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

46% 

6 
ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

54% 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ζεκείν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

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

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ»  κε 
κέζε ηεθκαξηή έθπηωζε 54% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018 
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Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 

 Σο πρακτικό τθσ Ε.Δ. του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 
ΓΑΛΛΙΚΟΤ» προχπολογιςμοφ 59.891,20 € (χωρίσ Φ.Π.Α. 24%). 
 

 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ 
Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΤ», προχπολογιςμοφ 59.891,20€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.22 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΣΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΤ) ςτην εταιρεία: : «ΜΕΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ», με Α.Φ.Μ.: 044518369, 
Δ.Ο.Τ.: Θεςςαλονίκησ Σ’, Διεφθυνςη: Π. Σραϊανοφ 23,  Σ.Κ. 54453, με μζςη τεκμαρτή ζκπτωςη 54% επί του 
προχπολογιςμοφ του ζργου και ςυνολική προςφορά 27.549,95 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Θ χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.22 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΤ) και του Κ.Α.54.00.28 
(ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Θ απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, βάςει του Άρκρου 100, του Ν.4412/2016. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-105/17-4-2018. 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΖ 10-151/15-5-2018  – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
ειεθηξνινγηθώλ  πιηθώλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθώλ  πηλάθωλ έηνπο 2018». 

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

Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν Μερληθν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ  πηλάθσλ έηνπο 
2018», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα  30 Απξηιίνπ 2018  θαη ψξα 10:00 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηα ηεχρε θαη 
ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Γεπηέξα  30 Απξηιίνπ 2018  θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   
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Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο: 

7. Κορκοηίδη Κων/νο Ηλεκηρολόγο Μητανικό ηης  ΔΕΤΑ Κιλκίς  
8. Αβραμίδη Ηλία Υημικό Μητανικό, Γενικό Διεσθσνηή  ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 
9. Νάζκα Ελιζάβεη Διοικηηικό σπάλληλο ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 
 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν : 

«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ  πηλάθσλ , έηνπο 2018». 

 
 

Προϋπολογισμού     59.990,00  Εσρώ (τωρίς  Φ.Π.Α. 24%), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πξνζθνξψλ  απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.), κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ θαη αθνινχζσο  θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν έθαζηεο πξνζθνξάο. 
 

1
ε
 Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ  ΗΚΔ, (αξηζκόο πξωηνθόιινπ πξνζθνξάο 1254/30-4-2018) 

 Αξηζκφο ΓΔΜΖ : 14678835000 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο – ΣΔΤΓ (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016) ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα Π. ηακπνπιεο & ηα ΗΚΔ 

2. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα Μαξία ηακπνπιή κε αξ. πξ. 2385/17.04.2018 
3. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα Παλαγηψηε ηακπνπιή κε αξ. πξ. 2382/17.04.2018 
4. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο Α/Α 515/27-04-2018 ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα Π. 

ηακπνπιεο & ηα ΗΚΔ 
5. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο γηα Παλαγηψηε ηακπνπιή κε αξ. πξ. 

524827/19.04.2018 
6. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο γηα Μαξία ηακπνπιή κε αξ. πξ. 524703/19.04.2018 
7. Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ Δπηκειεηήξην Κηιθίο – Τπεξεζία ΓΔΜΖ,  κε αξ. πξση. 

574961.818946/ 23-04-2018 θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 
8. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ Παλαγηψηε ηακπνπιή φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιηζκνχ, ηνπ άξζξνπ 22 ηεο δηαθήξπμεο. 
9. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηεο Μαξίαο ηακπνπιή φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιηζκνχ, ηνπ άξζξνπ 22 ηεο δηαθήξπμεο. 
10. Πηζηνπνηεηηθφ  Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο γηα εηαηξεία Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ ΗΚΔ, αξηζκ.189/20-4-

2018. 
11. Πηζηνπνηεηηθφ  Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο γηα εηαηξεία  Π. ηακπνπιεο & ηα ΗΚΔ  αξηζκ.83/20-4-2018. 
12. Πηζηνπνηεηηθφ  Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο αξηζκ.130/2018 γηα  Δηαηξία Π. ηακπνπιεο & ηα ΗΚΔ. 
13. Πηζηνπνηεηηθφ απφ Δπηκειεηήξην Κηιθίο Σκήκα Μεηξψνπ, κε αξηζ. Πξση. 17573/ 25-04-2018. 
14. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ Παλαγηψηε ηακπνπιή 
15. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηεο Μαξίαο ηακπνπιή 
16. χζηαζε θαη Καηαζηαηηθφ ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο (Η.Κ.Δ.) κε ηελ επσλπκία «Π. 

ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ ΗΚΔ». 
17. Αλαθνίλσζε απφ Δπηκειεηήξην Κηιθίο Σκήκα Μεηξψνπ, κε αξηζ. Πξση. 1117426/ 22-12-2017. 
18.  Αλαθνίλσζε απφ Δπηκειεηήξην Κηιθίο Σκήκα Μεηξψνπ, κε αξηζ. Πξση. 1096223/ 21-11-2017. 
19. Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο Π. ηακπνπιεο & ηα ΗΚΔ 

απφ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε  Γ.Ο.Τ Κηιθίο  κε Αξηζκφ Γήισζεο. 3761/ 27-12-2017. 
20. Βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Παλαγηψηε ηακπνπιή θαη ηεο 

Μαξίαο ηακπνπιή απφ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε  Γ.Ο.Τ Κηιθίο  κε Αξηζκφ Γήισζεο. 3761/ 27-12-
2017. 

21. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Παλαγηψηε ηακπνπιή Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί 
γλψζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηζρχο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θιπ. 
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22. Τπεχζπλε δήισζε ηεο Μαξίαο ηακπνπιή Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί 
γλψζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηζρχο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θιπ. 

23. Φάθεινο Σερληθήο πξνζθνξάο 
24. Φάθεινο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 

FAX  Αιιεινγξαθίαο κε ηελ ΓΔΤΑΚ : 2341075386 
 

2
ε
 ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ ΑΔ (αξηζκόο πξωηνθόιινπ πξνζθνξάο 1255/30-4-2018) 

 Αξηζκφο ΓΔΜΖ : 57755404000 

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

1. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο – ΣΔΤΓ (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016) ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ ΑΔ 

2. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Αξ. Φπιινπ 2807/16-06-1993 
3. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Αξ. Φπιινπ 3546/08-06-2001 
4. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Αξ. Φπιινπ 11430/24-12-2001 
5. Καηαζηαηηθφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ  ΣΔΥΝΗΚΖ – ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ – 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔ». 
6. Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππάξηζκ.345 ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο «ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ 

ΑΔ» ζηνλ δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ  
πηλάθσλ , έηνπο 2018» 

7. Αλαθνίλσζε , ΔΜΠΟΡΗΚΟ &ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ, κε αξηζκ. 
Πξση. 4930/04-04-2017. 

8. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί γλψζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, 
ηζρχο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θιπ. 

9. Φάθεινο Σερληθήο πξνζθνξάο 
10. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 
FAX  Αιιεινγξαθίαο κε ηελ ΓΔΤΑΚ : 2310 752054 
 

ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθαλ νη θάθεινη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 

ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αθνινχζσο  αξηζκήζεθαλ αλά θχιιν, θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πίλαθα , ν  νπνίνο έρεη 

σο εμήο:  

 

1. Σερληθή πξνζθνξά Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ ΗΚΔ  

χλνιν θχιισλ ηερληθήο πξνζθνξάο 598 (θχιια) 

2. Σερληθή πξνζθνξά ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ ΑΔ 

χλνιν  θχιισλ ηερληθήο πξνζθνξάο 248 (θχιια) 

 

ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαηαρσξήζεθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν 

νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ ΗΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 37.638,07 

ΦΠΑ 24 % 9.033,13 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 46.671,20 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ΠΟΛΤΕΩΖ ΝΗΚΟ ΑΔ 

ΤΝΟΛΟ 48.593,98 

ΦΠΑ 24 % 11.662,56 
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 60.256,54 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαη δηαπίζησζε φηη θαη νη δχν εηαηξείεο ηεξνχλ  ηηο ηππηθέο 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ ππέβαιαλ. 
Καηφπηλ ε Δ.Γ.,   έιεγμε ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ,  εάλ δειαδή ηα πξνζθεξφκελα 
πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο. Μεηά ηνλ παξαπάλσ έιεγρν 
δηαπηζηψζεθε φηη,  νη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ, απφ φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο   είλαη 
ζχκθσλεο κε ην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο. 
Σέινο ε Δ.Γ.,  έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη,  θαη νη δχν  εηαηξείεο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ Η.Κ.Δ.» κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 37.638,07 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 
 Σο πρακτικό τθσ Ε.Δ. του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικϊν  υλικϊν για  

ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν  πινάκων ζτουσ 2018» προχπολογιςμοφ 59.990,00 € (χωρίσ Φ.Π.Α. 24%). 
 

 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικϊν  
υλικϊν για  ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν  πινάκων ζτουσ 2018», προχπολογιςμοφ 59.990,00€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 
25.05.07 (ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ) ςτθν εταιρεία: : «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΘ & ΙΑ Ι.Κ.Ε.», με Α.Φ.Μ.: 
999811823, Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ, Διεφκυνςθ: Ελ. Βενιηζλου 100, Κιλκίσ,  Σ.Κ. 61100, με ςυνολικι προςφορά 37.638,07 
€ (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Θ χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 25.05.07 (ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) 
του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Θ απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, βάςει του Άρκρου 100, του Ν.4412/2016. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-106/17-4-2018. 
 
 
 
ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-107/17-4-2018. 
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Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ» 
 
Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ Παξαγηφ Ησάλλε, Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ 
επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. 
ΓΟΪΡΑΝΖ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 12 Απξηιίνπ 2018 θαη ώξα 12:00    
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ηα ηεχρε 
θαη ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 12 Απξηιίνπ 2018 θαη ψξα 12:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ έξγσλ (βάζει ηης σπ’ αριθμ. 1-9/16-01-2018 απόθαζης 

ηοσ Δ.. ηης Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς με θέμα «Σσγκρόηηζη επιηροπών Διαγωνιζμού και επιηροπών παραλαβής, ζε 

εηήζια βάζη (άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016)» με ΑΔΑ: 7Ι5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινχκελεο απφ: 

10. Παραγιό Ιωάννη, Πολιηικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηης Επιηροπής, με 
αναπληρωηή ηον  Αζλανίδη Υρήζηο, Σοπογράθο Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 

11. Γιοβανούδη Υρήζηο, Π.Ε. Πολιηικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς με αναπληρωηή ηον Αβραμίδη 
Ηλία, Γενικό Διεσθσνηή ηης Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς, Υημικό Μητανικό  

12. Αποζηολίδη Νικόλαο, Π.Ε. Υημικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς με αναπληρωηή ηον 
Καπαζακαλίδη Παναγιώηη, Σοπογράθο Μητανικό Σ.Ε. ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ» 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 59.891,20 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 (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   

1
ε
   ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11282     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/8662/05-09-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 04/09/2020, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341097557 – Email: chrischar@ath.forthnet.gr   

mailto:chrischar@ath.forthnet.gr
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2
ε
   ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  12522     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/18351/06-09-2016 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 10/09/2019, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2341029110 – Email: gerpa66@gmail.com  

3
ε
   ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  10414     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1047/12-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/4115/03-03-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 02/03/2020, 

 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Πεϊηζίλε Βαζηιείνπ, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2310270638 – Email: vpeit@tee.gr  
 
 
 
 
 

4
ε
   ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11768     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1050/12-04-2018), 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/24633/19-12-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 09/02/2021, 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο δηεύζπλζεο εηζθνξώλ ηεο 
πεξηθεξεηαθήο κνλάδαο ΔΦΚΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 8660/22-12-2017 
θαη ηζρύ κέρξη 22/06/2018 γηα ην Μεηαιιηλό Αζαλάζην ηνπ Νηθνιάνπ, Πνιηηηθό Μεραληθό, 

 Βεβαίωζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ΔΦΚΑ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 000/Π/72927/07-03-
2018 (αξηζκόο πξωηνθόιινπ: 105208) θαη ηζρύ κέρξη 06/09/2018 (ζπκκεηνρή ζε 
δεκνπξαζίεο), 

 Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο ηεο ΑΑΓΔ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 64522582/01-03-2018 θαη ηζρύ 
κέρξη 01/05/2018, 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ηνπ ηκήκαηνο δηαρείξηζεο εηζθνξώλ ηνπ ηέωο ηνκέα κεραληθώλ & 
ΔΓΔ – λπλ ΔΦΚΑ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 44705/06-12-2017 θαη ηζρύ κέρξη 06/06/2018 γηα ην 
Πηπίλε Υαξάιακπν, Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό πνπ ζηειερώλεη ηελ επηρείξεζε «ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ» βάζεη ηεο αλωηέξω βεβαίωζεο εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π ηεο 
επηρείξεζεο, 

 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Μεηαιιηλνύ Αζαλαζίνπ, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

mailto:gerpa66@gmail.com
mailto:vpeit@tee.gr
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FAX: 2310922835 – Email: metallinos.athanasios@gmail.com  

5
ε
   ΝΟΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΗΟ ΣΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11414     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο, (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1052/12-04-
2018), 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/12066/04-07-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 14/07/2020, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2333027111 – Email: notoanto@hotmail.com  

6
ε
   ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  24647     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1053/12-04-2018), 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/2481/28-06-2016 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 27/06/2019, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341026148 – Email: sgamanatidis@hotmail.com   

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δηαπίζηωζε όηη όινη νη δηαγωληδόκελνη 
πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 ηεο δηαθήξπμεο. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ.1, εδάθην γ ηεο δηαθήξπμεο, απν-ζθξαγίζηεθαλ νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  
επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, θαηά αλνίγκαηφο ηνπο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

56% 

2 
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ 

57% 

3 
ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

40% 

4 
ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

55% 

5 
ΝΟΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΗΟ ΣΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ 

12% 

6 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

58% 

 
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, 
ζε πίλαθα θαηά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο από ηε κηθξόηεξε πξνζθνξά) (άξζξν 4, παξ. 1, εδάθην δ ηεο 
δηαθήξπμεο), ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

mailto:metallinos.athanasios@gmail.com
mailto:notoanto@hotmail.com
mailto:sgamanatidis@hotmail.com
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1 
ΝΟΣΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΗΟ ΣΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ 

12% 

2 
ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

40% 

3 
ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

55% 

4 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

56% 

5 
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ 

57% 

6 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

58% 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ζεκείν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

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

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ»  κε κέζε 
ηεθκαξηή έθπηωζε 58% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Σο πρακτικό τθσ Ε.Δ. του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ» 
προχπολογιςμοφ 59.891,20€ (χωρίσ Φ.Π.Α. 24%). 
 

 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ 
Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ», προχπολογιςμοφ 59.891,20€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.27 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ 
Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ) ςτην εταιρεία: : «ΑΜΑΝΑΣΙΔΗ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟ», με Α.Φ.Μ.: 062952970, Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ, 
Διεφθυνςη: Ν. Παναγιώτου 58, Κιλκίσ,  Σ.Κ. 61100, με μζςη τεκμαρτή ζκπτωςη 58% επί του προχπολογιςμοφ 
του ζργου και ςυνολική προςφορά 25.154,30 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Θ χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.27 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΧΕΡΟΤ) και του Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Θ απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, βάςει του Άρκρου 100, του Ν.4412/2016. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-107/17-4-2018. 
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ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-108/17-4-2018. 
 
Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ» 
 
Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ απφ Παξαγηφ Ησάλλε, Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ 
επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. 
ΓΟΪΡΑΝΖ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 05 Απξηιίνπ 2018 θαη ώξα 10:00   
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ηα ηεχρε 
θαη ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 05 Απξηιίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ έξγσλ (βάζει ηης σπ’ αριθμ. 1-9/16-01-2018 απόθαζης 

ηοσ Δ.. ηης Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς με θέμα «Σσγκρόηηζη επιηροπών Διαγωνιζμού και επιηροπών παραλαβής, ζε 

εηήζια βάζη (άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016)» με ΑΔΑ: 7Ι5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ) απνηεινχκελεο απφ: 

13. Παραγιό Ιωάννη, Πολιηικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηης Επιηροπής, με 
αναπληρωηή ηον  Αζλανίδη Υρήζηο, Σοπογράθο Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 

14. Γιοβανούδη Υρήζηο, Π.Ε. Πολιηικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς με αναπληρωηή ηον Αβραμίδη 
Ηλία, Γενικό Διεσθσνηή ηης Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίς, Υημικό Μητανικό  

15. Αποζηολίδη Νικόλαο, Π.Ε. Υημικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς με αναπληρωηή ηον 
Καπαζακαλίδη Παναγιώηη, Σοπογράθο Μητανικό Σ.Ε. ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑΡΡΟΩΝ ΣΖ Γ.Δ. ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ» 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 59.891,20 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 (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1
ε
   ΛΑΕΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  1741     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ    ΣΑΞΖ: 1ε 

 Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 994/05-04-2018), 
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 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/5691/19-04-2016 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 01/04/2019, 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2310653051 – Email: alazoudis@yahoo.gr    

2
ε
   ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  10414     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 995/05-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/4115/03-03-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 02/03/2020, 

 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Πεϊηζίλε Βαζηιείνπ, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2310270638 – Email: vpeit@tee.gr  

3ε   ΑΚΚΟ Υ. & ΗΑ Δ.Δ. 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ: 24187    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ  ΣΑΞΖ:2
ε
  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 996/05-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/12150/16-06-2015 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 21/05/2018 

 ύζηαζε Δηεξόξξπζκεο Δηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «άθθνο Υ. & ΗΑ Δ.Δ» κε εκεξνκελία 
01/02/2009 

 Σξνπνπνίεζε εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «ΑΚΚΟ Υ. & ΗΑ Δ.Δ» κε ΑΦΜ 
998068840 Δθρώξεζε εηαηξηθώλ κεξίδωλ θαη αιιαγή ζθνπνύ κε εκεξνκελία 17/05/2012 

 Σν κε αξηζκ. πξωηνθόιινπ 4573/09-09-2014 έγγξαθν ηνπ Πξωηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, 

 Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηνπ Σκήκαηνο κεηξώνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ 
Δκπνξηθνύ & Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 
496609.706163/01-12-2017 

 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ άθθνπ Υξήζηνπ 

 Γεληθό Πηζηνπνηεηηθό Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Σκήκαηνο κεηξώνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνύ & 
Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 496609.706161/01-12-2017 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2310574911 – Email: sakkosvchristos@gmail.com  

4
ε
   ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11768     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 997/05-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/24633/19-12-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 09/02/2021, 

 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Μεηαιιηλνύ Αζαλαζίνπ, 

 Απνδεηθηηθό Δλεκεξόηεηαο ηεο ΑΑΓΔ κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 64522582/01-03-2018 θαη ηζρύ 
κέρξη 01/05/2018, 

mailto:alazoudis@yahoo.gr
mailto:vpeit@tee.gr
mailto:sakkosvchristos@gmail.com
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 Βεβαίωζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ΔΦΚΑ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 000/Π/337756/09-
11-2017 (αξηζκόο πξωηνθόιινπ: 508885) θαη ηζρύ κέρξη 08/05/2018 (ζπκκεηνρή ζε 
δεκνπξαζίεο), 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
FAX: 2310922835 – Email: metallinos.athanasios@gmail.com  

5
ε
   ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  12522     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 2ε 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 998/05-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/18351/06-09-2016 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 10/09/2019, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2341029110 – Email: gerpa66@gmail.com  

6
ε
   ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  11282     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 999/05-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/8662/05-09-2017 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 04/09/2020, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341097557 – Email: chrichar@ath.forthnet.gr    

7
ε
   ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ ΜΔΔΠ:  24647     ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ      ΣΑΞΖ: 1ε 

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

 Αίηεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο (κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1000/05-04-2018), 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξηζκό πξωηνθόιινπ Γ15/2481/28-06-2016 κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο 27/06/2019, 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
FAX: 2341026148 – Email: sgamanatidis@hotmail.com   

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δηαπίζηωζε όηη όινη νη δηαγωληδόκελνη 
πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 24 ηεο δηαθήξπμεο. 
ηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ.1, εδάθην γ ηεο δηαθήξπμεο, απν-ζθξαγίζηεθαλ νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  
επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, θαηά αλνίγκαηφο ηνπο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 
ΛΑΕΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ  

30% 

2 
ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ  

51% 

mailto:metallinos.athanasios@gmail.com
mailto:gerpa66@gmail.com
mailto:chrichar@ath.forthnet.gr
mailto:sgamanatidis@hotmail.com
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3 
ΑΚΚΟ Υ. & ΗΑ Δ.Δ. 

38% 

4 
ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  

43% 

5 
ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ 

28% 

6 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

28% 

7 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

43% 

 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, 
ζε πίλαθα θαηά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο από ηε κηθξόηεξε πξνζθνξά) (άξζξν 4, παξ. 1, εδάθην δ ηεο 
δηαθήξπμεο), ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1,2 

ΠΑΤΛΗΓΖ ΓΔΡΑΗΜΟ ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΑΥΟΤ 
28% 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
28% 

3 
ΛΑΕΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ  

30% 

4 
ΑΚΚΟ Υ. & ΗΑ Δ.Δ. 

38% 

5,6 

ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  
43% 

ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 
43% 

7 
ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ  

51% 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4.1 ζεκείν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. 
Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

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

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΠΔΪΣΗΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ»  κε 
κέζε ηεθκαξηή έθπηωζε 51% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018 

 

 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
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 Σο πρακτικό τθσ Ε.Δ. του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. 

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ» προχπολογιςμοφ 59.891,20€ (χωρίσ Φ.Π.Α. 24%). 
 

 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ 
Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ», προχπολογιςμοφ 59.891,20€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.26 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ) ςτην εταιρεία: : «ΠΕΪΣΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΠΕΣΡΟΤ», με 
Α.Φ.Μ.:04317330, Δ.Ο.Τ.: Δ’ Θεςςαλονίκησ, Διεφθυνςη:Φιλίππου 99, Σ.Κ. 54635, με μζςη τεκμαρτή ζκπτωςη 
51% επί του προχπολογιςμοφ του ζργου και ςυνολική προςφορά 29.346,69 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Θ χρθματοδότθςθ του ζργου κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ Κ.Α. 11.02.02.26 (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ) και του 
Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Θ απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, βάςει του Άρκρου 100, του Ν.4412/2016. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-108/17-4-2018. 
 
 
 
 
 

3ε Αλακόξθωζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018.  

 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ αλαγθαηφηεηα αλακφξθσζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Διοικητική & Οικονομική Τπηρεςία τησ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ 

Κιλκίσ 16 Μαρτίου 2018 

Αρικμόσ Πρωτοκόλλου : 1087 

Ειςήγηςη για την 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2018 

Κφριε Πρόεδρε  και κ.κ. Μζλθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ, 

εξαιτίασ του ότι ο Προχπολογιςμόσ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ εγκρίκθκε πριν τθν ζγκριςθ τθσ επιχοριγθςισ μασ για το 
φαινόμενο τθσ λειψυδρίασ, ο Προχπολογιςμόσ ζτουσ 2018 αναμορφϊνεται ωσ εξισ : 

Εγγράφεται ςτο ςκζλοσ τον Εςόδων ο Κωδικόσ 41.10.3 με περιγραφι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ ΛΕΙΨΤΔΡΙΑ με 
ποςό 200.000,00 € (διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ) 

Εγγράφεται ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα ο  Κωδικόσ 11.02.01.10 με περιγραφι ΕΡΓΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ 
ΛΕΙΨΤΔΡΙΑ με ποςό 200.000,00 € (διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ)   
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Εγγράφεται ςτο ςκζλοσ τον Εξόδων ο Κωδικόσ 11.02.01.10 με περιγραφι ΕΡΓΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ 
ΛΕΙΨΤΔΡΙΑ με ποςό 200.000,00 € (διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ)   

Παρακαλϊ για τθν ζγκριςθ τθσ ωσ άνω αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2018. 

Με Εκτίμθςθ  

 

Ο Διευκυντισ τθσ  

Διοικθτικισ & Οικονομικισ Τπθρεςίασ 

Κυριαηίδθσ Ν. Μιχαιλ 

Οικονομολόγοσ 

 

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

1. Σελ παξ 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07, 
2. Σν έγγξαθν ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, 
3. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 
4. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 
5. Σελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ έηνπο 2018 κε εγγξαθή ηνπ παξαθάησ λένπ θσδηθνχ θαη 
πνζνχ σο εμήο : 
 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΠΝΓΩΛ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΘΩΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ € 

41.10.3  ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖ ΦΑΗΛΝΚΔΛΝ ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ 200.000,00 

 

Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018 κε εγγξαθή ηνπ παξαθάησ λένπ θσδηθνχ θαη 
πνζνχ σο εμήο : 
 

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΘΩΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ € 

11.02.01.10 ΔΟΓΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΑΗΛΝΚΔΛΝ ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ 200.000,00 

 

Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2018 κε εγγξαθή ηνπ παξαθάησ λένπ θσδηθνχ θαη 
πνζνχ σο εμήο : 
 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΜΝΓΩΛ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΘΩΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ € 

11.02.01.10 ΔΟΓΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΦΑΗΛΝΚΔΛΝ ΙΔΗΤΓΟΗΑΠ 200.000,00 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-109/17-4-2018. 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-110/17-4-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ Γ.Δ.Τ.Α.Κ. ΣΟ ΓΗΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 
ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ELQA. Πξνϋπνινγηζκόο 950,00€ (πιένλ ΦΠΑ) 

 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. απφ εμσηεξηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
 

 
ΔΗΖΓΖΖ 

 
Θέκα: πκκεηνρή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζην πξόγξακκα εμωηεξηθνύ ειέγρνπ 
πνηόηεηαο ELQA «Δμωηεξηθόο Έιεγρνο Πνηόηεηαο Δξγαζηεξίωλ». 
 

χκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ Γ1(δ)/ΓΠ νηθ.67322/6.9.2017 (ΦΔΚ 3282/Β/2017) γηα ηελ 
"πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 98/83/ΔΔ ηεο 
ΔΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2015/1787 ΔΔ”, «ηα εργαζηήρια ηοσ δημοζίοσ και εσρύηεροσ 
δημοζίοσ ηομέα (εργαζηήρια ΔΕΥΑ, OTA κ.α.) ζσμμορθώνονηαι με ηις απαιηήζεις διαπίζηεσζης καηά ηο 
πρόησπο EN ISO/IEC17025, ηο αργόηερο έως 19/9/2022. Καηά ηη μεηαβαηική περίοδο ζσμμόρθωζης, ηα ως 
άνω εργαζηήρια θα πρέπει να διαθέηοσν ζύζηημα αναλσηικού ποιοηικού ελέγτοσ ηο οποίο περιοδικά 
θα σποβάλλεηαι ζε έλεγτο από θορέα μη σπαγόμενο ζηο εργαζηήριο». 

Καηά ηε ζπκκεηνρή ζε δηεξγαζηεξηαθφ ζρήκα ειέγρνπ ηθαλφηεηαο, ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ δηεμάγεηαη απφ έλαλ εμσηεξηθφ θνξέα. Ο θνξέαο απνζηέιιεη αλά 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξφηππα δείγκαηα πξνο αλάιπζε ζηα ζπκκεηέρνληα εξγαζηήξηα. Ζ επίδνζε ηνπ 
θάζε εξγαζηεξίνπ αμηνινγείηαη βάζεη ησλ απνθιίζεσλ ησλ κεηξήζεσλ απφ ηηο ηηκέο-ζηφρνπο (Ε-score), ηηο 
απνδεθηέο δειαδή κέζεο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγαζηεξίσλ ζε θάζε παξάκεηξν. 
ην ηέινο θάζε δηεξγαζηεξηαθνχ ζρήκαηνο, ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ ζε θάζε εξγαζηήξην. Ζ 
εμσηεξηθή αμηνιφγεζε καδί κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, απνηεινχλ ηνπο δπν βαζηθνχο κεραληζκνχο 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

ηελ Διιάδα, νη δχν πάξνρνη δηεξγαζηεξηαθψλ ζρεκάησλ ειέγρνπ ηθαλφηεηαο είλαη ην ΣΔΗ Θεζζαιίαο 
κε ηα πξνγξάκκαηα ELQA (Δμσηεξηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο Δξγαζηεξίσλ) θαη ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 
Κξάηνπο. Ο δεχηεξνο θνξέαο, πξαγκαηνπνηεί κφλν κία εηήζηα δηαλνκή δηεξγαζηεξηαθνχ ζρήκαηνο γηα 
κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο ζε πφζηκν λεξφ, ε νπνία έρεη παξέιζεη γηα ην έηνο 2018. 
Αληίζεηα, ην δηεξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα ELQA πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαλνκέο αλά έηνο, ζηηο νπνίεο κπνξεί 
λα ζπκκεηάζρεη ην εξγαζηήξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. εκεηψλεηαη δε, φηη ην εξγαζηήξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. ζπκκεηείρε 
κε επηηπρία ζηα δηεξγαζηεξηαθά πξνγξάκκαηα ELQA ησλ εηψλ 2012, 2013, 2014, 2015 θαη 2016. ην ελ 
ιφγσ πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ, κεηαμχ άιισλ, πεξί ηα 28 εξγαζηήξηα Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο 
Απνρέηεπζεο ηεο Διιάδαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
ζην δηεξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα ELQA, ζηνρεχνληαο  
α) ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε κηθξνβηνινγηθέο θαη 
θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο θαη 
β) ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζην δηεξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα ELQA αλέξρεηαη ζηα 950 επξψ, πξν ΦΠΑ 
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χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζπληάρζεθε Σερληθή Έθζεζε θαη έρεη σο εμήο: 
 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  

 
θνπφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. απφ εμσηεξηθφ θνξέα. 

Ο εμσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο, δειαδή ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

απνηειεζκάησλ, δηεμάγεηαη απφ έλαλ εμσηεξηθφ θνξέα θαη βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ελφο ηθαλνχ 

αξηζκνχ εξγαζηεξίσλ πνπ αλαιχνπλ ην ίδην δείγκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

αμηνινγείηαη ε επίδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ζπκκεηέρνληα. Ζ 

εμσηεξηθή αμηνιφγεζε πνηφηεηαο καδί κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, απνηεινχλ ηνπο δπν βαζηθνχο 

κεραληζκνχο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ Γ1(δ)/ΓΠ νηθ.67322/6.9.2017 (ΦΔΚ 3282/Β/2017), 

ηα εξγαζηήξηα ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα αλαιπηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν 

πεξηνδηθά ζα ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν απφ θνξέα κε ππαγφκελν ζην εξγαζηήξην. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

ζην δηεξγαζηεξηαθφ πξφγξακκα ELQA, κε θνξέα πινπνίεζεο ην ΣΔΗ Λάξηζαο, ζηνρεχνληαο  

α) ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ αλαιχζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζε 

κηθξνβηνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο θαη  

β) ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

 

Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ν αθφινπζνο:              

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ Α. Σ. 
ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ Γ.Δ.Τ.Α.Κ. ΣΟ 

ΓΗΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ELQA 

1.1 950,00 

ΤΝΟΛΟ  950,00 

Φ.Π.Α. (24%) 228,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1178,00 

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

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
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 Tθν ςυμμετοχι εργαςτθρίου ΔΕΤΑΚ ςτο διεργαςτθριακό πρόγραμμα εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου ELQA με 

φορζα υλοποίθςθσ το ΣΕΙ Θεςςαλίασ (πρϊθν ΣΕΙ Λάριςασ). 

 

 Θ οικονομικι διαχείριςθ του προγράμματοσ κα υλοποιθκεί από το Κζντρο Σεχνολογικισ Ζρευνασ Θεςςαλίασ, 

με ΑΦΜ: 999679440, Ζδρα: Π.Ε.Ο. Λάριςασ – Σρικάλων, Σ.Κ. 41110. 

 

 Θ χρθματοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  πιςτϊςεισ 

του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ ΣΡΙΣΩΝ) και του 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του  

οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 

 

 Εγκρίνει και δεςμεφει πίςτωςθ  950,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ ΣΡΙΣΩΝ) και του Κ.Α. 

54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2018. 

 

 Θ χρθματοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τθν  πίςτωςθ 

του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΕ ΑΜΟΙΒΕ ΣΡΙΣΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ)  

του οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 

 

 Σο Δ.. ψθφίηει τθν ςχετικι πίςτωςθ. 

 

  

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-110/17-4-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-111/17-4-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο κε δηαδηθαζία απ’ επζείαο 
αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα γηα επηζθεπή Ζ/Μ Δμνπιηζκνύ κεραλεκάηωλ ηωλ 
Δ.Δ.Λ. Κηιθίο». Πξνϋπνινγηζκόο 2.300,50 € (πιένλ Φ.Π.Α.) 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο κε 
δηαδηθαζία απ’ επζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα γηα επηζθεπή Ζ/Μ Δμνπιηζκνχ 
κεραλεκάησλ ησλ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο», Πξνυπνινγηζκνχ 2.300,50 € (πιένλ Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ  

 
θνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε πξνκήζεηα θαη επηζθεπή κε απεπζείαο αλάζεζε Ζ/Μ Δμνπιηζκνχ ζε δηάθνξα 

κεραλήκαηα ησλ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο θαη Γξνζάηνπ. Παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο Πξνυπνινγηζκφο απηψλ. 

ηελ ΔΔΛ Κηιθίο, ηα δηάθνξα ελ ιεηηνπξγία κεραλήκαηα απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηα νπνία 

ιφγσ ηεο πνιπεηνχο θαη αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ππέζηεζαλ θζνξά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ρξήδνπλ άκεζεο 

επηζθεπήο. 
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Με ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε πεξηγξάθεηαη  πνζφ δαπάλεο  2.300,50 επξώ  ρσξίο Φ.Π.Α.  γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαη επηζθεπή ησλ εμαξηεκάησλ ησλ θάησζη κεραλεκάησλ : 

1)ΑΝΣΛΗΔ ΛΑΠΖ (Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ) 

2)ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΔ (Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ) 

3)ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ (Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ-ΓΡΟΑΣΟΤ) 

4)ΦΤΖΣΖΡΔ ΑΔΡΗΜΟΤ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ (Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ) 

5)HUBER ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΩΝ (Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ) 

6)ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ (Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ) 

7)ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ ΣΑΗΝΗΟΦΗΛΣΡΟΠΡΔΑ (Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ) 

8)ΓΔΦΤΡΑ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΘΗΕΖΖ (Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ) 

9)ΣΤΜΠΑΝΟ ΥΟΝΓΡΩΝ ΔΥΑΡΗΜΑΣΩΝ (Δ.Δ.Λ. ΓΡΟΑΣΟΤ) 

 

 

Ο Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν αθφινπζνο:   

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΚΑΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/
Α 

ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ-ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΜΑΥΗΑ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ) 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΣΛΗΔ ΛΑΠΖ 

1 θήλεο 10x40x1,5 mm 1ηεκ. 6,00   6,00 

ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΔ 

2 
Μνχθα INOX Φ 19 κε ζθελφηνπν 6 mm–θφιιεζε ζηνλ 
άμνλα  

1 ηεκ 140,00 140,00 

ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ 

3 Αληαιιαθηηθφ ρνξηνθνπηηθνχ 1 ηεκ. 15,00 15,00 

ΦΤΖΣΖΡΔ ΑΔΡΗΜΟΤ 

4 Άλνηγκα ζθελφηνπνπ πιαζηηθήο θηεξσηήο 1 ηεκ 15,00 15,00 

5 Ηκάληεο 10x1600 mm 3 ηεκ 8,50 25,50 

ΜΔΗΩΣΖΡΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΩΝ ΖUBER 

1 Γξαλάδη ειηθνεηδέο , βακκέλν 1 ηεκ. 100,00 100,00 

2 Γξαλάδη ειηθνεηδέο , βακκέλν 1 ηεκ. 90,00 90,00 

3 Ρνπιεκάλ 6211 2 ηεκ. 33,00 66,00 

4 Σζηκνχρεο 55x110x10 4 ηεκ. 12,50 50,00 

5 Ρνπιεκάλ 6205 1 ηεκ. 8,00 8,00 

6 Ρνπιεκάλ 6305 1 ηεκ. 11,00 11,00 

7 Ρνπιεκάλ καθαξνλσηφ 20x30 1 ηεκ. 19,00 19,00 

8 Φιάληδα 1 ηεκ. 15,00 15,00 

9 Δμαγσγή – ηνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ - ιίπαλζε 1 ηεκ. 180,00 180,00 

1
0 

Δμαγσγή θνριηψλ βάζεο κεησηήξα 
1 ηεκ. 40,00 40,00 

     

ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ 

1 πγθφιιεζε θνριία  INOX 1 ηεκ. 75,00 75,00 

     

ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΠΟΛΤΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΖ ΣΑΗΝΗΟΦΗΛΣΡΟΠΡΔΑ 

1 πγθφιιεζε θνριία  INOX 1 ηεκ. 75,00 75,00 

ΓΔΦΤΡΑ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΑΘΗΕΖΖ 

1 Διαζηηθή ξφδα 1 ηεκ. 210,00 210,00 

2 Καηαζθεπή δάληαο (πιατλά – άμνλαο) 1 ηεκ. 410,00 410,00 
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3 Πξνζαξκνγή ζηε βάζε 1 ηεκ. 200,00 200,00 

ΜΔΗΩΣΖΡΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ Δ.Δ.Λ. ΓΡΟΑΣΟΤ 

1 Κνξψλα νξεηράιθηλε 1 ηεκ. 280,00 280,00 

2 Ρνπιεκάλ (6210 – 6310 – 6306) 4 ηεκ. 30,00 120,00 

3 Σζηκνχρεο 3 ηεκ. 10,00 30,00 

4 Δξγαζία 1 ηεκ. 120,00 120,00 

                                                                                                                      ΤΝΟΛΟ 2.300,50 

                                                                                                                     ΦΠΑ 24% 552,12 

                                                                                                  ΤΝΟΛΟ + ΦΠΑ 24% 2.852,62 

 
 
Δπηζπλάπηνληαη ηξείο (3) πξνζθνξέο: 
   
1) αξεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο, Μεραλνπξγείν-Αληαιιαθηηθά, 1ν ρικ Κηιθίο-Δπθαξπίαο, ΑΦΜ: 
043838078, ΓΟΤ: Κηιθίο, Σει.: 2341023328. 
 
2) Παπαδφπνπινο άββαο, Δπηζθεπέο Ζιεθηξ/ξσλ-Δπαγσγηθψλ Ζι. Δξγαιείσλ-Πεξηειίμεηο-Δκπνξία, 
Παπαινπθά 7–Κηιθίο, ΑΦΜ: 067295690, ΓΟΤ: Κηιθίο, Σει.: 23410 76233. 

 

3) Αξακπαηδήο Νηθ. Παλαγηψηεο, Αληαιιαθηηθά Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ-Απηνθηλήησλ, 21εο Ηνπλίνπ 
375–Κηιθίο, Σει.: 23410 28617, ΑΦΜ: 059843476. 
 
 

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

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ Δ.Γ. ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΣΩΝ Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα Παξαζθεπή 13 Απξηιίνπ 2018 θαη ψξα 12:00. 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 1-9/16-1-2018  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην 

δηελέξγεηαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα «Πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα επηζθεπή Ζ/Μ 

Δμνπιηζκνχ κεραλεκάησλ ησλ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο» 

 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξφληεο: 

 
1) Παξαγηφο Ησάλλεο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

2) Απνζηνιίδεο Νηθφιανο ΠΔ Υεκηθφο Μεραληθφο 

3) Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

 
Ζ Δπηηξνπή παξάιαβε ηηο πξνζθνξέο πνπ  είραλ απνζηαιεί ζηελ ππεξεζία θαη θαηαρσξήζεθαλ 

ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, άξζξν 330 παξάγξαθνο3,«Ωο ρξφλνο έλαξμεο 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο λνείηαη ε 

εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή 

ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε.»  κε πξφζθιεζε ηξηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
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πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα κε αξ.πξ.1080/2018 Παπαδφπνπινπ Κσλ. άββα, 1081/2018 

Αξακπαηδή Νηθ. Παλαγηψηε θαη ,1082/2018 αξεγηαλλίδε Δπζηάζηνπ. 

 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη θαηαρσξήζεθαλ, 

κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 
 

Α/Α Πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή Ζ/Μ Δμνπιηζκνύ 
κεραλεκάηωλ ηωλ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 
ρωξίο ΦΠΑ(€) 

1 Αξ.Πξωη.: 1080/2018 Παπαδόπνπινπ Κωλ. άββα  2.522,50€ 

2 Αξ.Πξωη.:1081/2018 Αξακπαηδή Νηθ. Παλαγηώηε 2.621,00€ 

3 Αξ.Πξωη.:1082/2018 αξεγηαλλίδε Δπζηάζηνπ 2.300,50€ 

 
 

Πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε: «αξεγηαλλίδε Δπζηάζηνπ» κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2.300,50 € (πιένλ ΦΠΑ) . 

 

Σν πξαθηηθφ πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018. 
 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

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

 Σο Πρακτικό Ε.Δ. αξιολόγθςθσ προςφορϊν τθσ προμικειασ με τίτλο : «Προμικεια για επιςκευι Θ/Μ 
Εξοπλιςμοφ μθχανθμάτων των Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ» 
 

 Εξουςιοδοτεί  τον Γενικό Διευκυντι τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ, να προβεί ςε απευκείασ ανάκεςθ μονομελοφσ οργάνου 
τθσ ωσ άνω προμικειασ ςτθν επιχείρθςθ: «αρθγιαννίδθσ Ευςτάκιοσ» με Α.Φ.Μ.: 043838078, Ζδρα: 1ο χλμ 
Κιλκίσ-Ευκαρπίασ, Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ, με ςυνολικι οικονομικι προςφορά : 2.300,50€ (πλζον Φ.Π.Α.) για το ζτοσ 
2018. 
 

 Εγκρίνει και δεςμεφει πίςτωςθ ποςοφ 2.852,62€ ςε βάροσ του Κ.Α. 12.05 (ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ & 
ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΕΛ ΚΙΛΚΙ,ΚΑΣΑΝΙΩΝ,ΔΡΟΑΣΟΤ & ΚΡΘΣΩ) και του Κ.Α.  54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2018. 
 

 Θ χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ  κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τθν  
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 12.05 (ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΕΛ 
ΚΙΛΚΙ,ΚΑΣΑΝΙΩΝ,ΔΡΟΑΣΟΤ & ΚΡΘΣΩ) και του Κ.Α.  54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, 
όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
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 Σο Δ.. ψθφίηει τθν ςχετικι πίςτωςθ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-111/17-4-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΖ 8-112/17-4-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο κε δηαδηθαζία απ’ επζείαο 
αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΤΓΡΟΜΟΝΩΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΤΛΟΥΩΡΗΟΤ». 
Πξνϋπνινγηζκνύ 1.500,00 (πιένλ ΦΠΑ) 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γηνβαλνχδε Υξήζην, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε 
δαπάλεο κε δηαδηθαζία απ’ επζείαο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΤΓΡΟΜΟΝΩΖ 
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΤΛΟΥΩΡΗΟΤ», Πξνυπνινγηζκνχ 1.500,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

1. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΤΓΡΟΜΟΝΩΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΤΛΟΥΩΡΗΟΤ 

2. ΚΟΠΟ& ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Καηά ηελ επηζθεπή θαη ζηεγάλσζε εζσηεξηθά ηεο δεμακελήο Μπινρσξίνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ 
πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ πξαλνχο ηνπ ιφθνπ ππήξρε νπή πηζαλφηαηα απφ 
εγθαηαιεηκκέλν αγσγφ.  

Δπίζεο ζε πξφζζεηεο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ήηαλ εκθαλέο φηη ππήξραλ ζεκεία φπνπ ζε πεξίπησζε 
βξνρνπηψζεσλ εηζέξξεαλ λεξά κέζα ζηε δεμακελή κε απνηέιεζκα λα ζνιψλεη ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ 
κεηά απφ θάζε λεξνπνληή. 

Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ εγθαηαιείθζεθε ε δεμακελή, ελψ απνηειεί κηα ζνβαξή 
ππνδνκή ε νπνία αλ αμηνπνηεζεί ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα πδξνιεςίαο ζην Μπινρψξη. 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζηεγάλσζε ησλ ξσγκψλ είλαη επάιεηςε κε κνλσηηθφ πιηθφ (3 
επαιείςεηο ηνπιάρηζηνλ), ζηεγάλσζε ζηα ζεκεία εηζφδνπ ησλ ζσιήλσλ, ζηηο ηξείο πιεπξέο, ηελ 
άλσ πιεπξά θαη ηηο δχν πιατλέο. 

3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ ΤΝΟΛΟ 
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(τωρίς ΦΠΑ) 

1. 
Δξγαζίεο πδξνκφλσζεο εμσηεξηθήο 

δεμακελήο   
1 1500,00€ 1500,00€ 

 
 
Ζ δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1500,00Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα   θαιπθζεί 
απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, 
 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

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

 Σθν  απευκείασ ανάκεςθ τθσ ωσ άνω εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ «ΣΑΣΙΔΘ ΚΤΡΙΑΚΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ», με 
Α.Φ.Μ.: 050880572, Ζδρα: Μυλοχϊρι Κιλκίσ, Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ,  με ςυνολικι οικονομικι προςφορά: 1.500,00€ 
(πλζον Φ.Π.Α.), για το ζτοσ 2018. 

 

 Δεςμεφει τθν δαπάνθ ποςοφ των 1.500,00€ (πλζον ΦΠΑ) ςε βάροσ του Κ.Α. 11.02.02.04 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ 
ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2018. 
 

 Εξουςιοδοτεί τθν Πρόεδρο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ να προβεί ςε απευκείασ ανάκεςθ μονομελοφσ οργάνου 
 

 Θ χρθματοδότθςθ τθσ εργαςίασ  κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τθν  πίςτωςθ 
του προχπολογιςμοφ 11.02.02.04 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ) και του 54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τθν ςχετικι πίςτωςθ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-112/17-4-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
 
 
 
 
ΘΔΚΑ 4ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 8-113/17-4-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

Έγθξηζε πξωηνθόιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  «ΔΙΔΓΣΝΠ ΝΟΘΩΡΩΛ ΔΙΔΓΘΡΩΛ 
ΣΟΖΠΖΠ 2009».  
 
Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ζέκα έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν 
νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο: «ΔΙΔΓΣΝΠ ΝΟΘΥΡΥΛ ΔΙΔΓΘΡΥΛ ΣΟΖΠΖΠ 2009» 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1

ν
 ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο  

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΟ: 23410 29320  
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: info@deyak.gr  Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 
                             

    Κηιθίο, 29 Γεθεκβξίνπ 2017  
                                                               Αξηζ. πξση.: 5928       

 
ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 
 «ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΥΡΗΗ 2009» 

 

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

θαη Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, μέλη της επιτροπής Παραλαβής Τπηρεσιών – Δργασιών 

της Γιοικητικής Τπηρεσίας της ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνοσμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΥΡΖΖ 2009» ΟΛ A.E. ,  

εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία ηνπ  ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε κε αξηζ. ΑΓΑΜ_17SYMV002073341 φπσο 

αλαγξάθεηαη ε εξγαζία ζην Σ.Π.Τ. Γ00015/29-12-2017 

 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 
 

 

Πύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, πξσηόθνιιν 
παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζεί από ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

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

εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

 
 
 

  

mailto:info@deyak.gr
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Ρελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο: «ΔΙΔΓΣΝΠ ΝΟΘΥΡΥΛ ΔΙΔΓΘΡΥΛ ΣΟΖΠΖΠ 2009» 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 8-113/17-4-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 
 
 
ΘΔΚΑ 5ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 8-114/17-4-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

Έλαξμε Ππλεξγαζίαο κε ηελ Ρξάπεδα EUROBANK ERGASIAS AE γηα ηελ Απνδνρή θαη 
Δθθαζάξηζε (Πύκβαζε acquiring) θαη πξνκήζεηα ηεξκαηηθνύ Δμνπιηζκνύ (POS) γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε Ππλαιιαγώλ κε θάξηεο (πηζηωηηθέο/ρξεωζηηθέο/ 
πξνπιεξωκέλεο ) 
 
Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Ξξντζηάκελν Νηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 
ππεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππ όςηλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. 

ηhλ έλαξμε Ππλεξγαζίαο κε ηελ Ρξάπεδα EUROBANK ERGASIAS AE γηα ηελ Απνδνρή θαη 
Δθθαζάξηζε (Πύκβαζε acquiring) θαη πξνκήζεηα ηεξκαηηθνύ Δμνπιηζκνύ (POS) γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε Ππλαιιαγώλ κε θάξηεο (πηζησηηθέο/ρξεσζηηθέο/ πξνπιεξσκέλεο ). 
 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ Θπξηαδίδε Κηραήι. 
 

 Ρελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ρξάπεδα EUROBANK ERGASIAS AE γηα ηελ απνδνρή θαη 
εθθαζάξηζε θαξηώλ (Πύκβαζε acquiring), θαζώο θαη ηελ πξνκήζεηα ηεξκαηηθνύ 
εμνπιηζκνύ (POS), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε Ππλαιιαγώλ κε θάξηεο (πηζησηηθέο ή 

ρξεσζηηθέο) από ηελ εηαηξία «ΘΆΟΛΡΙΗΛΘ Α.Δ.» (ζην εμήο «cardlink») 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Θπξηαδίδε Κηραήι όπσο επ’ νλόκαηη θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

λα ππνγξάςεη κε ηελ Ρξάπεδα EUROBANK ERGASIAS AE ζρεηηθή ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο, 
γηα ηελ απνδνρή θαη εθθαζάξηζε θαξηώλ (Πύκβαζε acquiring) θαζώο θαη κε ηελ εηαηξία 

cardlink, ηνπο όξνπο πξνκήζεηαο θαη ρξήζεο εμνπιηζκνύ (pos) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ζπλαιιαγώλ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ κε θάξηεο θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό κε απηέο 
έγγξαθν πξνβαίλνληαο ηαπηόρξνλα ζε θάζε δήισζε ‘ε απνδνρή πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο εληνιήο απηήο. 
 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 8-114/17-4-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
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ΘΔΚΑ 6ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 8-115/17-4-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 
Ξξόζβαζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηελ πεξεζία  Internet Banking ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο 
ΡΟΑΞΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS AE. 
 
Ζ Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΘΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γηεπζπληή Νηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 
ππεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Κηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππ όςηλ ησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. 
ηελ πξόζβαζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηελ πεξεζία  Internet Banking ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο 

ΡΟΑΞΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS AE. 
 

Ζ ηξάπεδα «EUROBANK ERGASIAS AE» παξέρεη ζε εηαηξίεο, επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο ηε 
δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ κέζσ Internet Banking. Ζ απόθηεζε ηνπ 
Internet Banking είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ΓΔΑ Θηιθίο, θαζώο πιένλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

εμππεξεηνύλ κεγάιν εύξνο θαηαλαισηώλ.  
 

Ξαξαθαιείηαη ην Γ.Π. γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, θαζώο επίζεο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ internet Banking, έληππα 

ηεο Ρξάπεδαο, ηνπο εηδηθνύο όξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπο Γεληθνύο Όξνπο Ππλαιιαγώλ ηεο, 

 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ Θπξηαδίδε Κηραήι. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Θπξηαδίδε Κηραήι γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

 Λα απνθηήζεη ε ΓΔΑ Θηιθίο ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ πεξεζία  Internet Banking 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο ΡΟΑΞΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS AE. 

 

 Νξίδεη ηνλ Θπξηαδίδε Κηραήι Δηδηθό Δθπξόζσπν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έλαληη ηεο Ρξάπεδαο θαη 
ηνπ δίλεη ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα όπσο, ην όλνκα γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο,  λα ρεηξίδεηαη όια γεληθώο ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηελέξγεηα 
ζπλαιιαγώλ κέζσ ηνπ Internet Banking (δπλάκελνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε  ζε θάζε 

ζπλαθή κε ηα ζέκαηα απηά ελέξγεηα, ππνγξάθνληαο θαη θάζε αλαγθαίν έγγξαθν όπσο 
επίζεο θαη ηα εμήο: 

 

1. Λα ππνγξάςεη ηελ αίηεζε πξόζβαζεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζην Internet Banking θαη λα 
απνδερζεί ηνπο εηδηθνύο όξνπο ζπλεξγαζίαο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε απηή. 
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2. Λα νξίδεη ην/α θπζηθό/ά πξόζσπν/α πνπ ζα έρεη/νπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην Internet 
Banking θαη δηελέξγεηαο ζπλαιιαγώλ, ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

ρξήζηεο. Νη ρξήζηεο ελεξγώληαο ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζα 
έρνπλ ζην εηδηθόηεξεο εληνιέο θαη πιεξεμνπζηόηεηεο  

2.1 Θα παξαιάβνπλ ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ζην Internet Banking θαη ζα 

ππνγξάςνπλ ηε ζρεηηθή απόδεημε παξαιαβήο ηνπο, 

2.2 Θαηά ηελ πξώηε είζνδό ηνπο ζην Internet Banking ζα απνδεδεηρζνύλ ειεθηξνληθά 
ηνπο Γεληθνύο Νξνύο Ππλαιιαγώλ ηεο Ρξάπεδαο («ΓΝΠ»), από ηνπο νπνίνπο ζα 

δηέπεηαη ε πξόζβαζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζην Internet Banking  θαη ε δηελέξγεηα 
ζπλαιιαγώλ κέζσ απηνύ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο όξνπο ησλ αηηήζεσλ. 

 2.3 Θα πξνβαίλνπλ ζε θάζε, ελέξγεηα ε πξάμε πνπ ηνπο αθνξά σο ρξήζηεο  θαη 
αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ Internet Banking θαη ζηνπο «ΓΝΠ» 

3. Λα απελεξγνπνηεί /απελελεξγνπνηεί ηνλ/ηνπο Σξήζηεο. 
 

4. Λα πξνζδηνξίδεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ην είδνο ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ην πνζνηηθό ηνπο 
όξην αλά Σξήζηε, εκεξνινγηαθή ήκεξα θαη ζπλαιιαγή, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν 

δηελέξγεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ από ηνπο Σξήζηεο (από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα). 
 

5. Λα πξνζδηνξίδεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ην είδνο ησλ εθάζηνηε ηεξνύκελσλ ζηελ Ρξάπεδα 

ινγαξηαζκώλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, επί ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγνύληαη ζπλαιιαγέο. 
 

6. Ρελ επηθνηλσλία κε ηελ Ρξάπεδα 

 

 Ρν ΓΠ. απνδέρεηαη εηδηθόηεξα όηη ν/νη Σξήζηεο/εο πνπ νξίδεη ν Δηδηθόο Δθπξόζσπνο θαη ην 
δηθαηώκαηα ηνπο ζην Internet Banking δελ ζα παύεη/νπλ γηα θαλέλα ιόγν (όπσο 

ελδεηθηηθά, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ζύλζεζεο ηνπ ΓΠ ή εθινγήο λένπ ΓΠ ή παύζεσο, 
γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ηνπ Δηδηθνύ Δθπξνζώπνπ αλαθιήζεώο ηνπ Σξήζηε/ώλ πνπ ζα ηζρύεη 
από ηελ επόκελε εξγάζηκε ήκεξα απηήο πνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ Ρξάπεδα γξαπηή δήισζε 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ε νξηζηηθή απελεξγνπνίεζε ηνπ/ηνπο. 
 

 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 8-115/17-4-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 
 
 
ΘΔΚΑ 7Ν - Απόθαζε  8-116/174-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 

Σνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήηωλ ηεο Δηαηξίαο Ξαξαγωγήο Θαπληθώλ Ξξνϊόληωλ 

(Ρζηγάξωλ) ΟΗΑΙ ΡΝΚΞΑΘΝ Α.Δ. (REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ πεξηνρή  Άγηνο 

Ξαληειεήκνλαο Θηιθίο, ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Θηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 26ν ρικ ηεο 

Ξ.Δ.Ν. Θεζζαινλίθεο-Θηιθίο, ζηελ ΔΔΙ Θηιθίο. 
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Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθόιαν, Σεκηθό Κεραληθό ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηελ ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ ηεο 

Δηαηξίαο Ξαξαγσγήο Θαπληθώλ Ξξντόλησλ (Ρζηγάξσλ) ΟΗΑΙ ΡΝΚΞΑΘΝ Α.Δ. (REAL TOBACCO SA), κε 

έδξα ηελ πεξηνρή  Άγηνο Ξαληειεήκνλαο Θηιθίο, ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Θηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 

26ν ρικ ηεο Ξ.Δ.Ν. Θεζζαινλίθεο-Θηιθίο, ζηελ ΔΔΙ Θηιθηο, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε : 

 

Θέμα: Ειζήγηζη για έκδοζη άδειας διάθεζης σγρών αποβλήηων, ηης Εηαιρίας Παραγωγής Καπνικών 

Προϊόνηων (Τζιγάρων) ΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ Α.Ε. (REAL TOBACCO SA), με έδρα ηην περιοτή  Άγιος 

Πανηελεήμονας Κιλκίς, ηοσ Καλλικραηικού Δήμοσ Κιλκίς,  η οποία εδρεύει ζηο 26ο τλμ ηης Π.Ε.Ο. 

Θεζζαλονίκης-Κιλκίς, ζηην ΕΕΛ Κιλκίς.         

 

 

Ιακβάλνληαο ππόςε:  

 

α) Ρελ κε αξηζ. πξωη.: 1002/05-04-2018, αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάηωλ 

(πγξώλ απνβιήηωλ), ηεο Δηαηξίαο Ξαξαγσγήο Θαπληθώλ Ξξντόλησλ (Ρζηγάξσλ) ΟΗΑΙ ΡΝΚΞΑΘΝ Α.Δ. 

(REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ πεξηνρή  Άγηνο Ξαληειεήκνλαο Θηιθίο, ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ 

Θηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 26ν ρικ ηεο Ξ.Δ.Ν. Θεζζαινλίθεο-Θηιθίο, ζηελ ΔΔΙ Θηιθίο.         

β) Ρηο Ξ.Ξ.Γ. (Ξξόηππεο Ξεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο).  

γ) Φωηνγξαθηθό πιηθό ηνπ ζηεγαλνύ βόζξνπ.  

δ) Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ αθνξά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο Δηαηξίαο Ξαξαγσγήο Θαπληθώλ 

Ξξντόλησλ (Ρζηγάξσλ) ΟΗΑΙ ΡΝΚΞΑΘΝ Α.Δ. (REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ πεξηνρή  Άγηνο 

Ξαληειεήκνλαο Θηιθίο, ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Θηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 26ν ρικ ηεο Ξ.Δ.Ν. 

Θεζζαινλίθεο-Θηιθίο, ζηελ ΔΔΙ Θηιθίο. 

ε) Ρα MSDS (πνηνηηθά ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) ησλ ιπκάησλ πνπ ζα εηζέξρνληαη γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ζηελ Δ.Δ.Ι. Θηιθίο. 

ζη) Ρελ κε ππ αξηζ. πξωη.: 174670 (855)/Θηιθίο, 12 Απξηιίνπ 2018, Αξ. Φαθ. : Φ 14.1937, άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 δ) Φωηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ ION VAVA, εθπξνζώπνπ ηεο σο άλσ επηρείξεζεο.  
 

πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ πεξεζία καο θαη θαηόπηλ απηνςίαο, εηζεγνύκαη ηελ  έθδνζε  άδεηαο 

δηάζεζεο πγξώλ απνβιήηωλ ηεο ελ ιόγσ Δπηρείξεζεο, ζηελ Δ.Δ.Ι (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο 

Ιπκάησλ) Θηιθίο, γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.   

 

Ξξνηείλεηαη ε έθδνζε ηεο άδεηαο δηάζεζεο ησλ πγξώλ απνβιήησλ ζηελ ΔΔΙ Θηιθίο, επεηδή ε έρνπλ 

εθδνζεί όιεο νη απαηηνύκελεο άδεηεο θαη έρεη ειεγρζεί από ηηο ππεξεζίεο ηεο ΞΔ Θηιθίο ε ηήξεζε ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο άλσ επηρείξεζεο. 

Ζ δηάζεζε ησλ ιπκάησλ θαη απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα θάησζη:  

• Ζ πνηόηεηα ηωλ ιπκάηωλ θαη απνβιήηωλ ζα παξαθνινπζείηαη κε αλαιύζεηο πνπ ζα 

γίλνληαη από ηελ εηαηξεία ζαο ζηελ έμνδν ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην έηνο. Ρα 

απνηειέζκαηα ηωλ ρεκηθώλ αλαιύζεωλ θαηαρωξνύληαη ζε βηβιίν. 

• Ξξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη δελ επηηξέπεηαη ε απόξξηςε ηιύνο θαη ζηεξεώλ ππνιεηκκάησλ  ζην 

ζπγθξόηεκα ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ (Huber) ηεο Δ.Δ.Ι (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ) 

Θηιθίο.   

• Ζ Γ.Δ..Α Θηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο πνηόηεηαο απηώλ, νπνηαδήπνηε 

κέξα θαη ώξα (είηε ζηελ Δπηρείξεζε είηε ζηελ έμνδν ηνπ Βπηίνπ (όρεκα κεηαθνξάο ιπκάησλ θαη 

απνβιήησλ)).  
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• Νη ππεύζπλνη ηεο Δπηρείξεζεο  νθείινπλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 

αξκνδίσλ πεξεζηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ ιπκάησλ θαη απνβιήησλ θαη λα 

δηεπθνιύλνπλ θαηά ην δπλαηό ην έξγν ηνπο. Πε πεξίπησζε νηνδήπνηε πξνβιήκαηνο ν 

ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ακέζωο κε Fax ή κε έγγξαθν ηελ ππεξεζία καο, 

αλαθέξνληαο ηνπο ιόγνπο, θαζώο θαη ηνλ ρξόλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

• Πε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ όγθνπ ησλ απνβιήησλ ή κεηαβνιήο ησλ πνηνηηθώλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθώλ (παξαθνινύζεζε κέζσ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ), ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα 

επεξεάδεηαη ε απόδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δ.Δ.Ι Θηιθίο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα 

ελεκεξώλεη ηνλ Ιεηηνπξγό απηήο. 

 

 

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

ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην Λ. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-
06-95), 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 

• Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθνιάνπ. 

 

• Ρελ έθδνζε άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ ηεο Δηαηξίαο Ξαξαγσγήο Θαπληθώλ Ξξντόλησλ 

(Ρζηγάξσλ) ΟΗΑΙ ΡΝΚΞΑΘΝ Α.Δ. (REAL TOBACCO SA), κε έδξα ηελ πεξηνρή  Άγηνο 

Ξαληειεήκνλαο Θηιθίο, ηνπ Θαιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Θηιθίο,  ε νπνία εδξεύεη ζην 26ν ρικ ηεο Ξ.Δ.Ν. 

Θεζζαινλίθεο-Θηιθίο, ζηελ ΔΔΙ Θηιθίο.   

 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 8-116/17-4-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 
 
 

ΘΔΚΑ 8Ν - Απόθαζε  8-116.1/17-04-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
 
Αίηεζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ». 

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

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ην Γηεπζπληή ηεο Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ησάλλε 
Ξαξαγηό ν νπνίνο αλέθεξε έρνληαο ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Λ. 3669/2008. 

2. Ρελ από 24-04-2017 Αξρηθή Πύκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ: 
1079/24-04-2017). 
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3. Ρν πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

4. Ρελ κε αξηζκό πξση. 1001/05-04-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΑΚΑΛΑΡΗΓΖΠ 

ΠΝΙΝΚΩΛ» παξάηαζεο ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

5. Ρελ ιήμε ζύκβαζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηηο 23-04-2018. 

 

Θα πξέπεη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ππεξεζία καο λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπδεδνκέλνπ όηη δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθό ζρέδην 

ηνπ έξγνπ, δειαδή όιε ε θαηαζθεπή θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία παξακέλνπλ όπσο 
πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζύκβαζε θαη δίδεηαη παξάηαζε έσο ηελ 23/5/2018, δεδνκέλνπ 

όηη ν αλάδνρνο ππέβαιε εκπξόζεζκα ην αίηεκα παξάηαζεο. Ζ παξάηαζε δίδεηαη γηα έλα (1) 
κήλα ιόγσ ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ. 

 

 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Γ.Δ..Α. Θηιθίο αηηείηαη από ηα κέιε ηνπ Γ.Π. λα πξνρσξήζνπλ ζε  
έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 
 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Ρελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ 
ΔΟΓΑ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ» έσο ηελ 23-05-2018. 

 
 

 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 9-116.1/17-04-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
 
 

 
 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

Ζ παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 
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17 Απξηιίνπ 2018 
 

H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο 
Πύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 

 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθόο  
Πύκβνπινο, Κέινο 

 

 
 

ΑΠΩΝ 
Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο 

Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο 
Πύκβνπινο, Κέινο  

  

 Γεώξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο 
Γεκνηώλ, Κέινο  

 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


