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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 

ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 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  14/2017 

Ρεο κε αξηζκφ 10/2017 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2017 θαη 
ψξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Ρξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα απφ 
ηελ κε αξηζκφ   2606/18-08-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ έρεη 

δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 «πεξί 
θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα έμη (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

4) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

6) Ξαξαγηφο Ησάλλεο, Αλαπιεξσηήο Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

7) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

ΘΔΜΑ 1ν - Απόθαζε 14-196/24-8-2017. 

Αλάιεςε πνιπεηνύο ππνρξέσζεο εηώλ 2018 θαη 2019 γηα ηνλ δηαγσληζκό: «Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 
επηδηόξζσζεο βιαβώλ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελώλ Γήκνπ Κηιθίο γηα ηα έηε 2018-
19».  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, γηα αλάιεςε πνιπεηνχο 
ππνρξέσζεο εηψλ 2018 θαη 2019 γηα ηνλ δηαγσληζκφ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ θαη 
ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ Γήκνπ Κηιθίο γηα ηα έηε 2018-19»,  ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε γίλεηαη έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ 
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ην παξαπάλσ έξγν. 

Δπεηδή ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απαηηεί ηέζζεξηο έσο έμη κήλεο, επηρεηξείηαη λα 
μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο άκεζα, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο γηα ην έηνο 
2018. Δάλ επηηεπρζεί ε νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2018 θαη ζπκβαζηνπνηεζεί ν 
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δηαγσληζκφο ζα ππάξμεη έγθαηξε πξνεηνηκαζία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν πνπ 
είλαη ε αηρκή ησλ θαηαλαιψζεσλ. 

Δπνκέλσο, εηζεγνχκαζηε ζην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηε ιήςε Απφθαζεο Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο 
ζηελ νπνία ζα δηαηππσζεί εγγξάθσο φηη:  

α) Θα γίλεη εγγξαθή ησλ παξαπάλσ πνζψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2018-2019 

β) κε ηελ έλαξμε θάζε επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο, πξέπεη λα 
εθδνζνχλ θαη λα θαηαρσξεζνχλ ακέζσο θαη θαη' απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, νη απνθάζεηο αλάιεςεο ηεο 
παξνχζαο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελαπνκείλαζα πίζησζε γηα ηε δαπάλε 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ έηνπο απηνχ.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 
Πξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Το θέμα αναβάλλεται. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-196/24-8-2017. 
 

ΘΔΚΑ 2ν- Απφθαζε 14-197/24-8-2017 

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο 
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ Γήκνπ 

Θηιθίο γηα ηα έηε 2018-19». 

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

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

ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 
επηδηφξζσζεο βιαβψλ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ Γήκνπ Θηιθίο γηα ηα έηε 
2018-19». 

 

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

ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-197/24-8-2017 
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ΘΔΚΑ 3ν- Απφθαζε 14-198/24-8-2017 

Δπαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ», επεηδή 

εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο. 

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

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

ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ», επεηδή εκθηινρψξεζαλ 

ιάζε θαη παξαιήςεηο 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-198/24-8-2017 
 

 

ΘΔΚΑ 4ν- Απφθαζε 14-199/24-8-2017 

Δπαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, 

Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ», επεηδή εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο. 

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

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

ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη 

Κνπξηψλ», επεηδή εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-199/24-8-2017 
 
 

 

ΘΔΚΑ 5ν- Απφθαζε 14-200/24-8-2017 

Δπαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζε ο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ», 

επεηδή εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο . 

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

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

ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζε ο βιαβψλ, 
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ», επεηδή 
εκθηινρψξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο . 

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

ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-200/24-8-2017 

 

ΘΔΚΑ 6ν- Απφθαζε 14-201/24-8-2017 

Απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (44.815,30€ πξν ΦΞΑ) ηνπ 
δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 

ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ»  

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

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

απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (38.927,02€ πξν ΦΞΑ, 
απξνβιέπησλ θαη αλαζεψξεζεο) ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο 
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ 

Θξνπζζίσλ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζεπνπ έρεη σο εμήο 

Θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΓΔΑ Θηιθίο κε ην κε ΑΞ 6497/10.7.2017 έγγξαθν ηνπ 

ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Λ. Θηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο – 
Θξάθεο. 

Κεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηίζεηαη ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, 

επεηδή νη παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 
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Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 
ζπλαληήζεηο ηεο Ξξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΓ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Λ. 
Θηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Λ. Θηιθίο 

κε ζθνπφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

1. Λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 
– 2019.  

2. Λα επελαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ 
είδνπο νη ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε 

κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ θαη δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο 
έηνπο 2017 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. Νη ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 

3. Λα γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ηξείο 
πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε 

ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαζεο απφ 1 έσο 8 αιιεινζπλδένληαη θαη 
απνηεινχλ ηελ αιιεινπρία ελεξγεηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

Κε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο δίδεηαη νινθιεξσκέλε απάληεζε ζην πξφβιεκα πνπ αλέθπρε θαη 
αίξεηαη ην αδηέμνδν. 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (38.927,02€ πξν ΦΞΑ, 
απξνβιέπησλ θαη αλαζεψξεζεο)ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο 
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ 

Θξνπζζίσλ». 
 

 Ρελ δέζκεπζε ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2017, πνπ έγηλε κε ηελΔΑΓ00093/19-04-2017 πνζνχ 44.815,30€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 
61.93.04  (ΖΙΔΘΡΟ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π 

ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΟΝΠΠΩΛ). 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 ηεχρνο Β) 

Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 118 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη 
απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 

 Ρελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΙΑΕΝΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΡΝ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ», κε 

Α.Φ.Κ.: 021224973  Γ.Ν..: Δ΄ Θεζ/λίθεο, Γηεχζπλζε: Θχπξνπ 36, Θεζ/λίθε,  Ρ.Θ. 56533, 

έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 7.629,70€ (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 

 

 Ζ ζχκβαζε απηή ιχεηαη απηνκάησο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, κφιηο γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ίδηαο εξγαζίαο. 
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 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 61.93.04  (ΖΙΔΘΡΟ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 

ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΟΝΠΠΩΛ).ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-201/24-8-2017. 

ΘΔΚΑ 7ν- Απφθαζε 14-202/24-8-2017 

Απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (44.109,00€ πξν ΦΞΑ) ηνπ 

δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη Κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, 
Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ» 

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, γηα ηελ 
απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (44.109,00€ πξν ΦΞΑ) ηνπ δηαγσληζκνχ 

ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 
αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ», ζχκθσλα κε 
ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο 

Θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΓΔΑ Θηιθίο κε ην κε ΑΞ 6497/10.7.2017 έγγξαθν ηνπ 
ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Λ. Θηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο – 

Θξάθεο. 

Κεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηίζεηαη ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, 
επεηδή νη παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 

ζπλαληήζεηο ηεο Ξξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΓ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Λ. 
Θηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Λ. Θηιθίο 

κε ζθνπφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

4. Λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 
– 2019.  

5. Λα επελαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ 

είδνπο νη ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε 
κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ θαη δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο 

έηνπο 2017 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. Νη ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 

6. Λα γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ηξείο 
πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε 
ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαζεο απφ 1 έσο 8 αιιεινζπλδένληαη θαη 

απνηεινχλ ηελ αιιεινπρία ελεξγεηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
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Κε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο δίδεηαη νινθιεξσκέλε απάληεζε ζην πξφβιεκα πνπ αλέθπρε θαη 
αίξεηαη ην αδηέμνδν. 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (44.109,00€ πξν ΦΞΑ) ηνπ 
δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ 
θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη 

Κνπξηψλ». 
 

 Ρελ δέζκεπζε ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2017, πνπ έγηλε κε ηελΔΑΓ00093/19-04-2017 πνζνχ 44.109,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 
61.93.02  (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓ.ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ 

ΓΑΙΙΗΘΝ-ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ-ΓΝΪΟΑΛΖΠ-ΚΝΟΗΩΛ). 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 ηεχρνο Β) 

Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 118 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη 
απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ.  

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. 

 

 Ρελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΙΚΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΡΝ ΑΛΡΩΛΗΝ», κε 

Α.Φ.Κ.: 064873844  Γ.Ν..: Βέξνηαο, Γηεχζπλζε: Αγ. Καξίλα, Βέξνηα  Ρ.Θ. 59100, έλαληη ηνπ 

πνζνχ ησλ 7.439,90 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 

 

 Ζ ζχκβαζε απηή ιχεηαη απηνκάησο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, κφιηο γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ίδηαο εξγαζίαο. 

 

 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 61.93.02  (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓ.ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π 

ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ-ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ-ΓΝΪΟΑΛΖΠ-ΚΝΟΗΩΛ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-202/24-8-2017. 
 

ΘΔΚΑ 8ν- Απφθαζε 14-203/24-8-2017 

Απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (47.260,00 € πξν ΦΞΑ) ηνπ 

δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη Κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ» 

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

ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, γηα ηελ 
απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (47.260,00 € πξν ΦΞΑ) ηνπ 
δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη 

ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζεπνπ έρεη σο εμήο : 

Θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, πξνέθπςαλ παξαιήςεηο ζηελ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ ζηε ΓΔΑ Θηιθίο κε ην κε ΑΞ 6497/10.7.2017, έγγξαθν ηνπ 
ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Λ. Θηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο – 
Θξάθεο, ην νπνίν πξσηνθνιιήζεθε σο εηζεξρφκελν έγγξαθν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ηελ 21.7.2017 

Κεηά απφ απηή ηελ εμέιημε, ηίζεηαη ζέκα αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλαπξνθήξπμήο ηνπ, 
επεηδή νη παξαιήςεηο δελ επηδέρνληαη ηηο εθ ησλ πζηέξσλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Γηα λα αξζεί ην αδηέμνδν θαη λα ζπλερίζεη νκαιά ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο έγηλαλ ρσξηζηέο 
ζπλαληήζεηο ηεο Ξξνέδξνπ θαη ηνπ ΓΓ κε ηα ζηειέρε ηνπ ηκήκαηνο δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Λ. 

Θηιθίο ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο ππεξεζίαο επηηφπνπ Λ. Θηιθίο 
κε ζθνπφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία ρεηξηζκψλ ηνπ ζέκαηνο. 

Απφ ηηο ζπλαληήζεηο απηέο πξνηάζεθαλ νη εμήο ελέξγεηεο: 

7. Λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηα έηε 2018 

– 2019.  
8. Λα επελαπξνθεξπρζνχλ ηα ηξία έξγα σο εξγαζίεο, επεηδή κπνξεί λα εληαρζνχλ απηνχ ηνπ 

είδνπο νη ζπληεξήζεηο ζηνλ θιάδν ησλ εξγαζηψλ, επεηδή δελ απαηηείηαη ε ρξήζε 
κεραλεκάησλ έξγσλ θιπ θαη δελ ρξεηάδεηαη θαη αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο 
έηνπο 2017 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. Νη ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο κέρξη λα γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 
9. Λα γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ηξείο 

πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο, γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο κέρξη λα γίλεη ε 
ζχκβαζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαζεο απφ 1 έσο 8 αιιεινζπλδένληαη θαη 

απνηεινχλ ηελ αιιεινπρία ελεξγεηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπληήξεζεο ησλ Ζ/Κ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

Κε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο δίδεηαη νινθιεξσκέλε απάληεζε ζην πξφβιεκα πνπ αλέθπςε θαη 
αίξεηαη ην αδηέμνδν. 

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

ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ απεπζείαο  αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (47.260,00 € πξν ΦΞΑ) ηνπ 
δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ 

θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ». 
 

 Ρελ δέζκεπζε ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017, πνπ έγηλε κε ηελΔΑΓ00093/19-04-2017 πνζνχ 47.260,00 € ζε 
βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.03  (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 

ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ-ΣΔΟΠΝ). 
 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 ηεχρνο Β) 
Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 118 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 
πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. 
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 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

 

 Ρελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε «ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝ», 

κε Α.Φ.Κ.: 046042807  Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Δι. Βεληδέινπ 100, Ρ.Θ. 61100, έλαληη 

πνζνχ ησλ 8.053,29 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 

 

 Ζ ζχκβαζε απηή ιχεηαη απηνκάησο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία, κφιηο γίλεη ε ζχκβαζε ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ίδηαο εξγαζίαο. 

 

 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ Θ.Α. 61.93.03  (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΩΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 

ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ-ΣΔΟΠΝ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-203/24-8-2017. 
 

 
ΘΔΚΑ 9ν- Απφθαζε 14-204/24-8-2017 

 
Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε 
ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. Θενδνζίσλ 

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

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

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ησάλλε Ξαξαγηφ, Ξξντζηάκελν Ρερληθήο 

πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο 
γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. Θενδνζίσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖ ΡΝ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΝΠ ΔΓΗΛΑΛ ΝΗ ΔΜΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ 

 
Α) ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΞΝ ΑΞΔΘΛΘΖΘΔ ΠΡΖΛ ΞΟΝΔΓΟΝ ΡΝ ΓΠ ηελ 1-8-2017 θαη 
πξνηείλεη κηα ζεηξά ελεξγεηψλ. (θαηαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα) 

 
 
 
 
ΠΡΟ: ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

Έθηαθηε   αλάγθε   πδξνδφηεζεο   ησλ   νηθηζκψλ   Θενδνζίσλ- 
Οηδαλψλ- Ηζψκαηνο θαη Διιεληθνχ,  ιφγσ ιεηςπδξίαο 

 
Οη νηθηζκνί ηνπ παξαθάησ πίλαθα εμππεξεηνχληαη απφ εληαίν δίθηπν πδξνδφηεζεο 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΤΣΗΜΑ 

ΤΓΡΔΤΗ 

Γ.Κ./Σ.Κ. ΟΙΚΙΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Q1 Q2 Q3 ΜΔΗ ΜΔΓΙΣΗ ΤΝΟΛΟ 

 
ΚΡΟΤΧΝ 

 
ΘΔΟΓΟΗΧΝ 

ΘΔΟΓΟΗΧΝ, 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ, 

ΗΧΜΑΣΟ 

Θενδφζηα, 

Διιεληθ φ, Ρηδαλά, 

Ίζσκα 

 
636 

 
54656 

 
26831 

 
0 

 
199 

 
298 

 
81488 



1
0 

 

Άθροισμα    636 54656 26831 0 199 298 81488 
 

Q1 ρεηκεξ.πεξ. = Κάηνηθνη * 0.25 m3/εκ * 275 εκ /0.8(ζπλη.απσιεησλ)=…..m3 
Q2 θαινθ.πεξ. = Κάηνηθνη * 0.25 m3/εκ * 90 εκ*1.5 (ζπλη.αηρκήο) 
/0.8(ζπλη.απσιεησλ)=…..m3 

Q3 θηελνηξνθία = θαηά δήισζε =….m3/έηνο 

Μέζε = Μέζε εκεξήζηα παξνρή = Q1/275 + Q3/365 = ….m3/εκ 
Μέγηζηε = Μέγηζηε εκεξήζηα παξνρή θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν = Q2/90 + Q3/365 = 
….m3/εκ 

χλνιν = πλνιηθέο αλάγθεο ζε λεξφ = Q1+Q2+Q3 = ….m3/έηνο 
 
 

Σα έξγα πδξνιεςίαο πνπ εμππεξεηνχλ ην εληαίν δίθηπν είλαη: 
 

Πεγέο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΗΜΔΙΟΤ 

ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ 

 
 
 

ΟΙΚΙΜΟ 

 
 
 
Νν ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

 
 
 

Υ (ΔΜΤ) 

 
 
 

Τ (ΔΜΤ) 

 
ΜΔΣΡΗΘΔΙΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΗ 

X 

 
ΜΔΣΡΗΘΔΙΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΗ 

Y 

 
 
 

D 

 
 
 

Φ 

 
 
 
.Η. 

 
 
 
.Α. 

 
ΠΑΡΟΥΗ 

Q 

(m3/ώ ξα) 

 
 
 
Sit. 

 
1 

 
KRTHPH1 

Θνεδφζηα-Ίζσκα- 

Ρηδαλά 

 
ΡΔΜΑ 3 

 
426948 

 
4535595 

 
426948 

 
4535595 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Α 

2 KRTHPH2 Ίζσκα-Ρηδαλά ΡΔΜΑ 152 429359 4537816 429359 4537816 0 0 0 0 0 Δ 

3 KRTHPH3 Ρηδαλά 198ζη 432929 4538999 432937 4539009 0 0 0 0 0 Δ 

4 KRTHPH4 Ρηδαλά ΔΜΑ 1297 Ή 132 431668 4537704 431669 4537702 0 0 0 0 0 Δ 

5 KRTHPH5 Ρηδαλά 166α 433665 4540636 433671 4540640 0 0 0 0 0 Δ 

6 KRTHPH6 Ίζσκα-Ρηδαλά ΡΔΜΑ 152 429379 4537871 429378 4537877 0 0 0 0 0 Δ 
 

Δ=Δλεξγή, Α=Αλελεξγή 
 

 
Γεσηξήζεηο 

 

 
 

Α/Α 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΗΜΔΙΟΤ 

ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ 

 
 

ΟΙΚΙΜΟ 

 
 
Νν ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

 
 

Υ (ΔΜΤ) 

 
 

Τ (ΔΜΤ) 

ΜΔΣΡΗΘΔΙΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΗ 

X 

ΜΔΣΡΗΘΔΙΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΗ 

Y 

 
 

D 

 
 

Φ 

 
 
.Η. 

 
 
.Α. 

ΠΑΡΟΥΗ 

Q 

(m3/ώ ξα) 

 
 
Sit. 

1 KRTHG1 Διιεληθφ 7α Ή 832 424635 4539352 424639 4539349 0 0 0 0 0 Δ 

 
 

2 

 
 

KRTHG2 

Διιεληθφ- 

Θνεδφζηα-Ίζσκα- 

Ρηδαλά 

 
 

380-383 

 
 

425401 

 
 

4538605 

 
 

425402 

 
 

4538607 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

Δ 

 
 

3 

 
 

KRTHG3 

Διιεληθφ- 

Θνεδφζηα-Ίζσκα- 

Ρηδαλά 

 
 

5 

 
 

426128 

 
 

4537961 

 
 

426134 

 
 

4537958 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

Δ 

 
 

4 

 
 

KRTHG4 

Διιεληθφ- 

Θνεδφζηα-Ίζσκα- 

Ρηδαλά 

 
 

5 

 
 

426384 

 
 

4537965 

 
 

426384 

 
 

4537974 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

Δ 

5 KRTHG5 Ίζσκα-Ρηδαλά 16 429000 4537595 429009 4537597 0 0 0 0 0 Δ 

6 KRTHG6 Διιεληθφ 242 425061 4539134 425061 4539134 0 0 0 0 0 Δ 

 
7 

 
KRTHG7 

Θνεδφζηα-Ίζσκα- 

Ρηδαλά 

 
189 

 
426256 

 
4536150 

 
426256 

 
4536158 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Α 

 

Δ=Δλεξγή, Α= Αλελεξγή 

 

Γεμακελέο 
 

 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 

 

 
ΟΙΚΙΜΟ 

 

 
Νν ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

 

 
Υ 

 

 
Τ 

 
ΟΓΚΟ 

(m3) 

 

 
ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

 

 
KRTHD1 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

 

 
265 

 

 
424811 

 

 
4539358 

 KRTHG1- 
KRTHG6- 
KRTHD6 

 

 
KRTHD2 

 
ΘΔΟΓΟΗΑ- 

ΗΧΜΑ-ΡΗΕΑΝΑ 

 

 
5/ΥΔΡΟ 

 

 
426276 

 

 
4537745 

 KRTHPH1- 
KRTHG7- 
KRTHD6 

KRTHD3 ΗΧΜΑ  428568 4537564  KRTHD2 

 
KRTHD4 

 
ΡΗΕΑΝΑ 

 
843 

 
428572 

 
4537571 

 KRTHG5- 
KRTHPH6 

 
 

 
KRTHD5 

 
 

 
ΡΗΕΑΝΑ 

 
 

 
284/ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

 
 

 
433791 

 
 

 
4540473 

 KRTHPH3- 
KRTHPH4- 
KRTHPH5- 
KRTHD4 
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KRTHD6 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ- 
ΘΔΟΓΟΗΑ- 

ΗΧΜΑ-ΡΗΕΑΝΑ 

 

 
 

272/ΥΔΡΟ 

 

 
 
425713 

 

 
 
4538719 

 KRTHG2- 
KRTHG3- 
KRTHG4 

KRTHD7   426353 4537580   

 

Ρελ Γεπηέξα 31ΗΝΙΗΝ 2017 ε ππεξεζία ελεκεξψζεθε φηη νη νηθηζκνί δελ έρνπλ λεξφ 
χζηεξα απφ επηηφπνπ επίζθεςε ησλ ζπλεξγείσλ δηαπηζηψζεθε φηη: 

 
Ζ γεψηξεζε κε θσδηθφ KRMEG2 έπαςε λα ιεηηνπξγεί γηαηί πιένλ δελ ππάξρεη ππφγεηα 

πδξνθνξία. 
 

Ζ γεψηξεζε κε θσδηθφ KRMEG6 έπαςε λα ιεηηνπξγεί γηαηί πιένλ δελ ππάξρεη ππφγεηα 
πδξνθνξία. 

 
Ζ γεψηξεζε κε θσδηθφ KRMEG4 έπαςε λα ιεηηνπξγεί γηαηί πιένλ δελ ππάξρεη ππφγεηα 

πδξνθνξία. 
 

Ζ γεψηξεζε KRMEG3 δίλεη πιένλ 8 m3 /h . 
 

Ν ιφγνο πνπ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ νη γεσηξήζεηο νθείιεηαη ζην φηη κεηψζεθε ε 

ππφγεηα πδξνθνξία. 
 

Ρν  γεγνλφο απηφ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ππεξεζία καο αιιά δελ 

είλαη θαη απνηππσκέλν θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πδάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο 
Καθεδνλίαο φπνπ ζαθψο εκθαλίδεηαη φηη φιε ε πεξηνρή ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ησλ 

Θξνπζζίσλ είλαη ειιεηκκαηηθή σο πξνο ηα πδαηηθά ηεο απνζέκαηα. Ξαξαηίζεηαη ην 
ζρεηηθφ α πφζπαζκα  ηνπ ράξηε. 

 

 
 
 

Πηε ζχζθεςε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο απνθαζίζηεθε ε άκεζε 
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ νηθηζκνχ κε πφζηκν λεξφ: 



1
2 

 

 

 

1. Κεηαθνξά λεξνχ κε πδξνθφξα απφ Ιαραλά Πεξξψλ. 
2. Αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ γεσηξήζεσλ κε ζπζθεπή απφμεζεο επηθαζήζεσλ 

αιάησλ ζηδήξνπ απφ ηνπο θηιηξνζσιήλεο ησλ γεσηξήζεσλ. 
3. Δθ λένπ δνθηκαζηηθή άληιεζε ησλ γεσηξήζεσλ. 

4. Θαιιηέξγεηα παιηψλ πεγψλ ζηα Θενδφζηα (αλελεξγψλ ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία). 
5. Θαηαζθεπή αγσγψλ Φ90/10 αηκ. ζχλδεζεο πεγψλ κε ην παιηφ αληιηνζηάζην 

 
 
 

 

Ζ πξνηεηλφκελε θαηαζθεπή δηθηχνπ ζα αθνινπζήζεη ηελ παξαθάησ φδεπζε:
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ππάξρεη επάξθεηα πιηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο. 
 
Δπηπιένλ απαξαίηεηε είλαη θαη ε πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη πιαζηηθψλ 

Γεμακελψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ νηθηζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
θαηνίθσλ, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

 
Απαξαίηεηε είλαη επίζεο ε θαιιηέξγεηα ησλ παιηψλ πεγψλ Θενδνζίσλ,κε 

απνκάθξπλζε ηνπ παιηνχ πιηθνχ θίιηξαλζεο θαη αληηθαηάζηαζεο κε λέν πιηθφ 
θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλν, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο ιφγσ ιεηςπδξίαο. 

 
Ρέινο επεηδή ην ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ ππεξεζία δελ 
επαξθεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ (εθζθαθή, ηνπνζέηεζε, ζπγθφιιεζε 

αγσγψλ, επίρσζε κε άκκν θαη επαλαπιήξσζε νξχγκαηνο) πξνηείλεηαη ε αλάζεζε 
ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαη πάιη κε ηελ δηαδηθαζία  ηνπ επείγνληνο ιφγσ 

ιεηςπδξίαο. 
 
ΠΛΝΞΡΗΘΑ 

ΞΟΝΡΔΗΛΝΛΡΑΗ: 

 

1. Απεπζείαο αλάζεζε κεηαθνξάο λεξνχ. 
 

2. Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ. 
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3. Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζίαο εθζθαθήο - ηνπνζέηεζεο - επίρσζεο δηθηχνπ. 
 

4. Απεπζείαο αλάζεζε θαιιηέξγεηαο πεγψλ. 
 
 
 

 
Β) ΞΟΩΡΝΓΔΛΔΠ ΑΗΡΖΚΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ 
ΛΔΟΝ, 

 
Γ) ΔΑΓ κε αξηζκφ 172/22-8-2017 θαη θαηαρψξεζε ζην ΑΓΑ_ΩΑ6ΖΝΙΘ8-
ΙΛΕ 

 
Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα πξνηείλεηαη ζην ΓΠ λα  επηθπξψζεη ηελ 
απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ έγηλε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ κε 
αξ.πξ.:2416/01-08- 
2017ζηελ επηρείξεζε «Πηεθαλίδεο Ξ. Γεψξγηνο», κε Α.Φ.Κ.: 038602108  Γ.Ν..: 
Ιαγθαδά, Γηεχζπλζε: Ιαραλάο Θεζ/λίθε, Ρ.Θ. 57017, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 
7.000,00  € 

(πιένλ 
Φ.Ξ.Α.). 

 
Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα 
απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
N.4483-2017 (ΦΔΘΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη 

νκφθσλα 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε   7.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 64.98 (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ ΔΜΝΓΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 
    Δπηθπξψλεη ηελ απεπζείαο   αλάζεζε εξγαζηψλκε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο 
γηα 

αληηκεηψπηζε  ιεηςπδξίαο  ζηελ  Ρ.Θ.  Θενδνζίσλ  πνπ  έγηλε  κε  απφθαζε  
κνλνκεινχο νξγάλνπ κε αξ.πξ.:2416/01-08-2017(Λ.4412/2016 άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 
παξ.6). 

 Δπηθπξψλεη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε «Πηεθαλίδεο Ξ. Γεψξγηνο», 
κε Α.Φ.Κ.: 038602108  Γ.Ν..: Ιαγθαδά, Γηεχζπλζε: Ιαραλάο Θεζ/λίθεο, Ρ.Θ. 57017, 
κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 7.000,00  € (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 

    Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
 Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ   Θ.Α.   64.98   (ΓΗΑΦΝΟΑ   ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ   ΔΜΝΓΑ)   ηνπ   πξνυπνινγηζκνχ   
ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

    Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή 
πίζησζε. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-204/24-8-
2017. 

 
 

ΘΔΚΑ 10ν- Απφθαζε 14-205/24-8-2017 
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Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε 
ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. Διιεληθνχ (ΓΘΘ - άξζξν 158 παξ.4β θαη 4412/2016 άξζξν 

118). 

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

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

απεπζείαο  αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο 
ζηελ Ρ.Θ. Διιεληθνχ (ΓΘΘ - άξζξν 158 παξ.4β θαη 4412/2016 άξζξν 118. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.Π. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-205/24-8-2017. 

 

ΘΔΚΑ 11ν- Απφθαζε 14-206/24-8-2017 

Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε 
ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. Ηζψκαηνο (Οηδαλά) (ΓΘΘ - άξζξν 158 παξ.4β θαη 4412/2016 
άξζξν 118). 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, γηα ηελ 
απεπζείαο  αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο 

ζηελ Ρ.Θ. Ηζψκαηνο (Οηδαλά) (ΓΘΘ - άξζξν 158 παξ.4β θαη 4412/2016 άξζξν 118). 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη, επεηδή δελ νινθιεξψζεθαλ νη κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-206/24-8-2017. 
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ΘΔΚΑ 12ν- Απφθαζε 14-207/24-8-2017 

Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε 
ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. Θνθθηληάο  (Κειηζζνπξγεηφ)  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, γηα ηελ 
αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. 

Κειηζζνπξγείνπ. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη, επεηδή δελ νινθιεξψζεθαλ νη κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-207/24-8-2017. 

 

ΘΔΚΑ 13ν- Απφθαζε 14-208/24-8-2017 

Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε 
ιεηςπδξίαο ζην Πχζηεκα χδξεπζεο (Π) Αληηγφλεηαο – Καπξνπιαγηάο.  (ΓΘΘ - άξζξν 

158 παξ.4β θαη 4412/2016 άξζξν 118). Απφθαζε 14-208/24-8-2017 

 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιία Αβξακίδε, ΓΓ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο 

εηζεγείηαη ζην ΓΠ ηελ απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα 
αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο ζην ζχζηεκα χδξεπζεο Αληηγφλεηαο  -Καπξνπιαγηάο. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1069/1980 θαη 4483/2017. 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη, επεηδή δελ νινθιεξψζεθαλ νη κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-208/24-8-2017. 
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ΘΔΚΑ 14ν- Απφθαζε 14-209/24-8-2017 

Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε 
ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. Ξνληνθεξαζηάο  (ΓΘΘ - άξζξν 158 παξ.4β θαη 4412/2016 

άξζξν 118). 

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

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

απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο 
ζηελ Ρ.Θ. Ξνληνθεξαζηάο – νηθηζκφο Ξαξφρζην  (ΓΘΘ - άξζξν 158 παξ.4β θαη 4412/2016 

άξζξν 118). 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη, επεηδή δελ νινθιεξψζεθαλ νη κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-209/24-8-2017. 

 

ΘΔΚΑ 15ν- Απφθαζε 14-210/24-8-2017 

Απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε 
ιεηςπδξίαο ζηελ Ρ.Θ. Αγίνπ Κάξθνπ  (ΓΘΘ - άξζξν 158 παξ.4β θαη 4412/2016 άξζξν 

118). 

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

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

απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο γηα αληηκεηψπηζε ιεηςπδξίαο 
ζηελ Ρ.Θ. Αγίνπ Κάξθνπ  (ΓΘΘ - άξζξν 158 παξ.4β θαη 4412/2016 άξζξν 118). 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη, επεηδή δελ νινθιεξψζεθαλ νη κειέηεο θαη αδεηνδνηήζεηο. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:14-210/24-8-2017. 
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ΘΔΚΑ 16o- Απφθαζε 14-211/24-8-2017 

Ρξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ  ΜΙΝΘΔΟΑΡΗΑΠ» πξνυπνινγηζκνχ: 

3.020,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ  

ΜΙΝΘΔΟΑΡΗΑΠ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, δαπάλεο 3.020,00€ πιένλ ΦΞΑ, γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν  
ζηελ γεψηξεζε  Μπινθεξαηηάο θαη ηξνθνδνηεί κε λεξφ ηελ δεμακελή πδξνδφηεζεο ηνπ 

νηθηζκνχ (ΓΘΘ - άξζξν 158 θαη 4412/2016 άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 παξ.6θαη 118), ζχκθσλα 
κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  ΣΗ ΓΔΧΣΡΗΗ  

ΞΤΛΟΚΔΡΑΣΙΑ 
 

ΚΟΠΟ 
 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν  

ζηελ γεψηξεζε  Ξπινθεξαηηάο θαη ηξνθνδνηεί κε λεξφ ηελ δεμακελή πδξνδφηεζεο ηνπ νηθηζκνχ. 

 

Σν παξαπάλσ Α/ ηέζεθε εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα πξψηε θνξά θαη δελ είλαη γλσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Λφγσ ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ θαη ηεο απμεκέλεο  θαηαλάισζεο απαηηείηαη ε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, επεηδή ν νηθηζκφο είλαη ρσξίο λεξφ απφ ρζεο 8/8/2017.  

εκεηψλεηαη φηη απηή ηελ εβδνκάδα – 32
ε
 ηνπ έηνπο 2017 -  νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, πεξίπνπ 40 

βαζκνί θειζίνπ θαη είλαη έλαο επηπιένλ ιφγνο γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο. 

Έγηλε έξεπλα γηα άκεζε δηαζεζηκφηεηα πξνκεζεπηή θαη αληιίαο – απζεκεξφλ.  

 

Δπνκέλσο ε θνζηνιφγεζε πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ ακεζφηεηα ηνπνζέηεζεο κε δηαδηθαζία 

απεπζείαο αλάζεζεο  

 

Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ  
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ  ΑΞΗΑ 

ΤΠΟΒΡ. ΑΝΣΛΗΑ RPs6C-09 
   

1 780,00 € 
 

780,00 € 

YΠΟΒΡ. ΚΗΝΖΣΖΡΑ 25HP REPPOS 
  

1 794,00 € 
 

794,00 € 

ΧΛΖΝΑ 4" ΒΣ L=3m 6,00mm 
  

13 62,00 € 
 

806,00 € 

ΜΑΣΟ ΤΣΟΛΗΚΟ ΤΝΓΔΖ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ 1 35,00 € 
 

35,00 € 

ΦΛΑΝΣΕΑ ΣΖΡΗΞΖ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ  
  

1 25,00 € 
 

25,00 € 

ΚΑΜΠΤΛΖ ΔΞΑΓΧΓΖ  
   

1 30,00 € 
 

30,00 € 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΔΡΑΝΟ 
  

1 500,00 € 
 

500,00 € 
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ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
      ΤΓΚΟΛΛΖΔΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ 

    ΤΝΓΔΔΗ 
    

1 50,00 
 

50,00 € 

         

         

         

        
3.020,00 € 

      
ΦΠΑ 24% 

 
724,80 € 

      
ΤΝΟΛΟ 

 
3.744,80 € 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.020,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 

24%. 

 ρεηηθφ CPV 42122130-0, 31110000-0, 44163100-1 θαη  51100000-3.     

 
 
Πξνηείλεηαη λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο, επεηδή αθνξά ζε απξφβιεπην 
γεγνλφο κε βάζε ηα εμήο: 

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαζέηεη 33 ζπζηήκαηα χδξεπζεο, 210 ζεκεία πδξνιεςίαο  (14 πεγάδηα, 28 πεγέο θαη 168 
γεσηξήζεηο) θαη πδξνδνηεί 116 Οηθηζκνχο. Δπνκέλσο έρεη εγθαηεζηεκέλα άλσ ησλ 200 αληιεηηθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

Απφ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο, ζπκβαίλεη κε ζπρλφηεηα έσο 30 αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ην ρξφλν λα 
θαηαζηξέθνληαη νη αληιίεο ή νη θηλεηήξεο θαη λα δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ. ε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θαηεπείγνπζεο επεηδή πξφθεηηαη γηα ιεηςπδξία γίλεηαη δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο γηα 
άκεζε εμαγσγή – ηνπνζέηεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο γηα απνθαηάζηαζε ηεο 
πδξνιεςίαο. Πνιιέο θνξέο ε ζηάζκηζε δελ είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, αιιά ηεξνπκέλνπ ηνπ 
κέηξνπ, ε ακεζφηεηα απνθαηάζηαζεο ηεο πδξνιεςίαο 

Απηέο νη πεξηπηψζεηο ραξαθηεξίδνληαη θαηά ηε γλψκε καο σο θαηεπείγνπζεο, ζηεξηδφκελνη ζηελ παξαθάησ 
λνκνζεζία: 

Σν άξζξν 158 4β ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/06), ην νπνίν ιέεη απηνιεμεί φηη: 

Α) Απεπζείαο αλάζεζε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην 
άξζξν 158 4β ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/06), 

Άρζρο 158 
1. Πηζηώζεης ποσ είλαη γρακκέλες ζηοσς οηθείοσς θωδηθούς αρηζκούς ηοσ προϋποιογηζκού ηοσ Δήκοσ 
ή ηες Κοηλόηεηας μπορεί να διαηεθούν, κε απόθαζε ηοσ δεκοηηθού ή θοηλοηηθού ζσκβοσιίοσ γηα ηελ 
πιερωκή δαπαλώλ, ποσ αθορούλ:………….. 
 
2. Πηζηώζεης ποσ έτοσλ εγγραθεί ζηοσς οηθείοσς θωδηθούς αρηζκούς ηοσ προϋποιογηζκού ηοσ Δήκοσ 
ή ηες Κοηλόηεηας κπορούλ λα δηαηίζεληαη κε απόθαζε ηοσ δεκάρτοσ ή ηοσ προέδροσ ηες Κοηλόηεηας γηα ηελ 
πιερωκή δαπαλώλ, οη οποίες αθορούλ:……… 
 
β) Την άμεζη αποκαηάζηαζη απρόβλεπηων ζημιών ζε δίκησα ύδρεσζης, αποτέηεσζης, άρδεσζες, 
θωηηζκού θαη ζε δρόκοσς. Σηης περηπηώζεης ασηές, εάλ ο προϋποιογηζκός ηοσ ζτεηηθού έργοσ δελ 
σπερβαίλεη ηο ποζό ποσ θαζορίδεηαη θάζε θορά, βάζεη ηες περίπηωζες γ΄ ηες παρ. 2 ηοσ άρζροσ 4 ηοσ λ. 
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1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως θάζε θορά ηζτύεη, κπορεί λα γίλεηαη απεσζείας αλάζεζε κε απόθαζε ηοσ 
δεκάρτοσ ή ηοσ προέδροσ ηες Κοηλόηεηας. 

Β) Αλάζεζε κε βάζε ην άξζξν 328 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 

Έρνληαο  ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή ζε θάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα θαη απνπζία εθεδξηθψλ ή ελαιιαθηηθψλ 
δηθηχσλ πδξνδφηεζεο, ε απξφβιεπηε θαηαζηξνθή ελφο ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
επξηζθνκέλνπ ζε γεψηξεζε, ην νπνίν δελ απαηηεί θαλελφο είδνπο ζπληήξεζε, έρεη ρξφλν δσήο έσο 7 έηε 
θαηά κέζν φξν ην νπνίν κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε είλαη απξφβιεπην γεγνλφο, 
πξνθαιεί ιεηςπδξία θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα. ια ηα αλσηέξσ κπνξεί λα 
απνδεηρζνχλ γηα θάζε πεξίπησζε αλά πάζα ζηηγκή. 

Δπνκέλσο, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο θαηεπείγνπζεο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο πξνκεζεηψλ 
έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ζιία Αβξακίδε θαη απνθαζίδεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο (θαηαζηξνθή αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο)  σο γεγνλφο κε 

δπλάκελν λα πξνβιεθζεί. 
 

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

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 
κνλνκεινχο νξγάλνπ (πξνέδξνπ) ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : 

«ΟΔΞΞΝΠ Ξ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ», κε Α.Φ.Κ. : 066954222, Έδξα: ΒΗ.ΞΑ. Ξνιπθάζηξνπ 0,  

Γ.Ν.. : Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 3.020,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  3.020,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 
φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-211/24-8-2017. 
 
 

ΘΔΚΑ 17o- Απφθαζε 14-212/24-8-2017 

Ρξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ 
ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ  ΚΗΘΟΝΘΑΚΞΝ» πξνυπνινγηζκνχ: 
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5.676,50€ πιένλ Φ.Ξ.Α. ΓΘΘ - άξζξν 158 θαη  4412/2016 άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 
παξ.6) 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ηεο έθηαθηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 
Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΠΡΖ ΓΔΩΡΟΖΠΖ  
ΚΗΘΟΝΘΑΚΞΝ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, δαπάλεο 5.676,50€ πιένλ ΦΞΑ, γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην 
θεληξηθφ αληιηνζηάζην Κηθξνθάκπνπ θαη ηξνθνδνηεί κε λεξφ ηελ θεληξηθή δεμακελή 
Καπξνλεξίνπ, απφ ηελ νπνία πδξνδνηνχληαη νη νηθηζκνί Κηθξνθάκπνπ, Ξαιαηνχ Αγηνλεξίνπ, 

Ξηθξνιίκλεο, Καπξνλεξίνπ. (ΓΘΘ - άξζξν 158 θαη 4412/2016 άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 
παξ.6θαη 118), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

 
ΘΔΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΤ 

ΚΟΠΟ 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη 
εγθαηεζηεκέλν ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην Μηθξνθάκπνπ θαη ηξνθνδνηεί κε λεξφ ηελ θεληξηθή δεμακελή 
Μαπξνλεξίνπ, απφ ηελ νπνία πδξνδνηνχληαη νη νηθηζκνί Μηθξνθάκπνπ, Παιαηνχ Αγηνλεξίνπ, Πηθξνιίκλεο, 
Μαπξνλεξίνπ. 

Σν παξαπάλσ Α/ ηέζεθε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηελ Παξαζθεπή 18 Απγνχζηνπ θαη ψξα 6:00κκ. Ακέζσο έγηλαλ 
ελέξγεηεο γηα άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Α/, επεηδή απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε θαη κεγαιχηεξε πεγή 
ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο θαη ε παχζε ιεηηνπξγίαο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε δηαθνπή πδξνιεςίαο 
ζηνπο παξαπάλσ νηθηζκνχο. 

Μεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ηεο ηερληθήο 
ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε φια ηα γλσζηά ηειέθσλα κε ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε δελ απάληεζε θαη 
ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο έγηλε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπηθφ θαηαζθεπαζηή ν νπνίνο δέρζεθε 
λα αληηθαηαζηήζεη ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηελ απξηαλή εκέξα άββαην 19 Απγνχζηνπ 2017 θαη θαηέζεζε 
πξνζθνξά κέζσ email. 

Δπεηδή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κπνξεί λα γίλεη ζηελ 
θαιχηεξε πεξίπησζε ηελ Σξίηε 22 Απγνχζηνπ 2017, πνπ ζεκαίλεη φηη νη νηθηζκνί ζα είλαη ρσξίο λεξφ γηα 
ηνπιάρηζηνλ 4 εκέξεο ελ κέζσ θαχζσλα κε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 35ν θειζίνπ, πξνηείλεηαη ε άκεζε 
αληηθαηάζηαζε κε ηνλ δηαζέζηκν ηνπηθφ πξνκεζεπηή 

Δπνκέλσο ε θνζηνιφγεζε πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ ακεζφηεηα ηνπνζέηεζεο κε 
δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α/ είλαη: 

 Σνπνζέηεζε Ηνχιηνο 2012 

 Οξηδφληηα ηνπνζέηεζε ζε καλδχα ςχμεο 

 Παξνρή 65θκ αλά ψξα 

 Μαλνκεηξηθφ 200 κέηξα 
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 Ηζρχο θηλεηήξα 75ΖΡ 

 Γηάκεηξνο 8΄΄ 

 ηνηρεία αληιίαο Ατβαδίδεο, OSP-SP-07075/14, δηάκεηξνο 7΄΄ 

 

Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  

 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ  

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ

  ΑΞΙΑ 

1 ΤΠΟΒΡ.ΜΟΣΔΡ WILO 75HP 8" 
  

1 2.551,50 € 
 

2.551,50 € 

2 
ΤΠΟΒΡ.ΑΝΣΛΗΑ 
RPd7B-14 

   
1 1.695,00 € 

 
1.695,00 € 

3 
ΜΑΣΟ 
ΑΝΣΛΗΑ 

   
1 30,00 € 

 
30,00 € 

4 
ΜΑΝΓΤΑ 
ΦΤΞΖ 10" 4m 

   
1 600,00 € 

 
600,00 € 

5 ΣΔΥΝΗΚΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ-ΤΝΓΔΔΗ & 
      

 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ ΚΑΛΧΓΗΟΤ 3Υ16 6m 

     
800,00 € 

          

          

         
5.676,50 € 

       
ΦΠΑ 24% 

 
1.362,36 € 

       
ΤΝΟΛΟ 

 
7.038,86 € 

 

Μεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ άκεζα δηαζέζηκν ηνπηθφ πξνκεζεπηή, καο ελεκέξσζε φηη 
ππάξρεη εηνηκνπαξάδνηνο θηλεηήξαο γεξκαληθήο πξνέιεπζεο, ε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ νπνίνπ θαη νη 
πξνδηαγξαθέο είλαη ππέξηεξεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζηνλ ελ εμειίμεη δηαγσληζκφ θαη ε ηηκή ηνπ είλαη απηή 
πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκή αλάινγνπ θηλεηήξα ζην δηαγσληζκφ είλαη 1055€. 

Αληίζηνηρα, ε αληιία πνπ έρεη δηαζέζηκε είλαη ρπηνζηδεξή θαη φρη αλνμείδσηε θαη ε ηηκή ηεο είλαη θαηά 680 
επξψ πςειφηεξε ηεο ηηκήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη ινηπέο εξγαζίεο ζα ηηκνινγεζνχλ κε ηηο ηηκέο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δπνκέλσο ν ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ  

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ  ΑΞΙΑ 

1 ΤΠΟΒΡ.ΜΟΣΔΡ WILO 75HP 8" 
  

1 2.551,50 € 
 

2.551,50 € 

2 ΤΠΟΒΡ.ΑΝΣΛΗΑ RPd7B-14 
  

1 1.695,00 € 
 

1.695,00 € 

3 ΜΑΣΟ ΑΝΣΛΗΑ 
  

1 20,00 € 
 

20,00 € 

4 ΜΑΝΓΤΑ ΦΤΞΖ 10" 4m 

  
1 380,00 € 

 
380,00 € 

5 ΣΔΥΝΗΚΑ-ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ-ΤΝΓΔΔΗ & 
      

 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ ΚΑΛΧΓΗΟΤ 3Υ16 6m 

     
670,00 € 

 
ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ 3Υ16 ηεηξ.ρηι. 

  
6 3,20 

 
19,20 

 
ΚΑΛΧΓΗΟ ΝΤΤ 3Υ1,5 γηα ειεθηξφδηα ζηάζκεο 

  
1 19,59 

 
19,59 

         
5355,29 

       
ΦΠΑ 24% 

 
1285,27€ 
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ΤΝΟΛΟ 

 
6640,56€ 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.355,29€ πιένλ Φ.Π.Α. 
24%. 

ρεηηθφ CPV 42122130-0, 31110000-0, 44163100-1 θαη  51100000-3. 

 
Πξνηείλεηαη λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο, επεηδή αθνξά ζε απξφβιεπην 
γεγνλφο κε βάζε ηα εμήο: 

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαζέηεη 33 ζπζηήκαηα χδξεπζεο, 210 ζεκεία πδξνιεςίαο  (14 πεγάδηα, 28 πεγέο θαη 168 
γεσηξήζεηο) θαη πδξνδνηεί 116 Οηθηζκνχο. Δπνκέλσο έρεη εγθαηεζηεκέλα άλσ ησλ 200 αληιεηηθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

Απφ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο, ζπκβαίλεη κε ζπρλφηεηα έσο 30 αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ην ρξφλν λα 
θαηαζηξέθνληαη νη αληιίεο ή νη θηλεηήξεο θαη λα δηαθφπηεηαη ε πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ. ε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θαηεπείγνπζεο επεηδή πξφθεηηαη γηα ιεηςπδξία γίλεηαη δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο γηα 
άκεζε εμαγσγή – ηνπνζέηεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο γηα απνθαηάζηαζε ηεο 
πδξνιεςίαο. Πνιιέο θνξέο ε ζηάζκηζε δελ είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, αιιά ηεξνπκέλνπ ηνπ 
κέηξνπ, ε ακεζφηεηα απνθαηάζηαζεο ηεο πδξνιεςίαο 

Απηέο νη πεξηπηψζεηο ραξαθηεξίδνληαη θαηά ηε γλψκε καο σο θαηεπείγνπζεο, ζηεξηδφκελνη ζηελ παξαθάησ 
λνκνζεζία: 

Σν άξζξν 158 4β ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/06), ην νπνίν ιέεη απηνιεμεί φηη: 

Α) Απεπζείαο αλάζεζε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην 
άξζξν 158 4β ηνπ ΓΚΚ (Ν. 3463/06), 

Άρζρο 158 
3. Πηζηώζεης ποσ είλαη γρακκέλες ζηοσς οηθείοσς θωδηθούς αρηζκούς ηοσ προϋποιογηζκού ηοσ Δήκοσ 
ή ηες Κοηλόηεηας μπορεί να διαηεθούν, κε απόθαζε ηοσ δεκοηηθού ή θοηλοηηθού ζσκβοσιίοσ γηα ηελ 
πιερωκή δαπαλώλ, ποσ αθορούλ:………….. 
 
4. Πηζηώζεης ποσ έτοσλ εγγραθεί ζηοσς οηθείοσς θωδηθούς αρηζκούς ηοσ προϋποιογηζκού ηοσ Δήκοσ 
ή ηες Κοηλόηεηας κπορούλ λα δηαηίζεληαη κε απόθαζε ηοσ δεκάρτοσ ή ηοσ προέδροσ ηες Κοηλόηεηας γηα ηελ 
πιερωκή δαπαλώλ, οη οποίες αθορούλ:……… 
 
β) Την άμεζη αποκαηάζηαζη απρόβλεπηων ζημιών ζε δίκησα ύδρεσζης, αποτέηεσζης, άρδεσζες, 
θωηηζκού θαη ζε δρόκοσς. Σηης περηπηώζεης ασηές, εάλ ο προϋποιογηζκός ηοσ ζτεηηθού έργοσ δελ 
σπερβαίλεη ηο ποζό ποσ θαζορίδεηαη θάζε θορά, βάζεη ηες περίπηωζες γ΄ ηες παρ. 2 ηοσ άρζροσ 4 ηοσ λ. 
1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως θάζε θορά ηζτύεη, κπορεί λα γίλεηαη απεσζείας αλάζεζε κε απόθαζε ηοσ 
δεκάρτοσ ή ηοσ προέδροσ ηες Κοηλόηεηας. 

Β) Αλάζεζε κε βάζε ην άξζξν 328 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 

Έρνληαο  ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή ζε θάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα θαη απνπζία εθεδξηθψλ ή ελαιιαθηηθψλ 
δηθηχσλ πδξνδφηεζεο, ε απξφβιεπηε θαηαζηξνθή ελφο ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
επξηζθνκέλνπ ζε γεψηξεζε, ην νπνίν δελ απαηηεί θαλελφο είδνπο ζπληήξεζε, έρεη ρξφλν δσήο έσο 7 έηε 
θαηά κέζν φξν ην νπνίν κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε είλαη απξφβιεπην γεγνλφο, 
πξνθαιεί ιεηςπδξία θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ ζεσξείηαη θαηεπείγνπζα. ια ηα αλσηέξσ κπνξεί λα 
απνδεηρζνχλ γηα θάζε πεξίπησζε αλά πάζα ζηηγκή. 
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Δπνκέλσο, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο θαηεπείγνπζεο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο πξνκεζεηψλ 
έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ζιία Αβξακίδε θαη απνθαζίδεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο (θαηαζηξνθή αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο)  σο γεγνλφο κε 
δπλάκελν λα πξνβιεθζεί. 
 

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

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 
κνλνκεινχο νξγάλνπ (πξνέδξνπ) ηεο πξνκήζεηαο ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : 

«ΟΔΞΞΝΠ Ξ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ», κε Α.Φ.Κ. : 066954222, Έδξα: ΒΗ.ΞΑ. Ξνιπθάζηξνπ 0,  

Γ.Ν.. : Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 5355,29€ (πιένλ Φ.Ξ.Α). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  5355,29€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ 
ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 
φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-212/24-8-2017. 
 
 

ΘΔΚΑ 1ν- Απφθαζε 14-213/24-8-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Ρξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΒΑΛΔΠ 
ΞΔΡΑΙΝΓΑΠ  ΓΗΑ ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΞΔΡΟΑΓΩΛ» 

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

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΒΑΛΔΠ ΞΔΡΑΙΝΓΑΠ  ΓΗΑ ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ. 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά σο θαηεπείγνλ, ρσξίο λα 

ππάξρεη ε ζρεηηθή εηζήγεζε θαη ζρεηηθή Κειέηε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-213/24-8-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 

ΘΔΚΑ 2ν- Απφθαζε 14-214/24-8-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Ρξφπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΜΑΓΩΓΖ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ 

ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΓΔΩΡΟΖΠΖ Α’ ΘΑΚΞΑΛΖ». 

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 

Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π.  ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο 
ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΔΜΑΓΩΓΖ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ 

ΓΔΩΡΟΖΠΖ Α’ ΘΑΚΞΑΛΖ».  

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλνπ. 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά σο θαηεπείγνλ, ρσξίο λα 

ππάξρεη ε ζρεηηθή εηζήγεζε θαη ζρεηηθή Κειέηε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-214/24-8-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
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ΘΔΚΑ 3ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 14-215/24-8-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
 
Αηηήκαηα Γεκνηψλ.  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1737/13-06-2016 αίηεζε 
ηνπ Διεδφγινπ Θπξηάθνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1752/14-06-2016 αίηεζε ηεο Κπνπξνπηδάθε 

Διέλεο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 997/14-04-2016 αίηεζε ηνπ Λνβξαηίδε Βιαδίκεξνπ, ηελ κε Αξ. 
Ξξση. : 669/17-03-2016 αίηεζε ηνπ Ξαξαζθεπατδε Γεκεηξίνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 705/21-

03-2016 αίηεζε ηνπ Ρξηγψλε Ξέηξνπ θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 395/23-02-2016 αίηεζε ηνπ Παιή 
Αρκέη, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο. 

Κεηά απφ έιεγρν ηεο Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έγγξαθψλ πνπ νη αλσηέξσ 

πξνζθφκηζαλ ζηελ ππεξεζία, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηνπο  αλσηέξσ νη νπνίνη είλαη εληαγκέλνη 
ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην λα γίλεη αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα ην 

ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπο.  

Λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε δηαθαλνληζκφ θαη ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ αλαδξνκηθά. 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

Γέρεηαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1737/13-06-2016 αίηεζε ηνπ Διεδφγινπ Θπξηάθνπ, ηελ κε Αξ. 

Ξξση. : 1752/14-06-2016 αίηεζε ηεο Κπνπξνπηδάθε Διέλεο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 997/14-04-
2016 αίηεζε ηνπ Λνβξαηίδε Βιαδίκεξνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 669/17-03-2016 αίηεζε ηνπ 
Ξαξαζθεπατδε Γεκεηξίνπ θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 705/21-03-2016 αίηεζε ηνπ Ρξηγψλε 

Ξέηξνπ, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο.  

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 690/18-03-2016 αίηεζε ηεο 
Κνζρνχηα Γέζπνηλαο θαη  ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1757/14-06-2016 αίηεζε ηνπ Θνξθνδειάθε 
Θσλζηαληίλνπ πξνο έληαμε ηνπ ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην θαζψο θαη έθπησζε ινγαξηαζκνχ 

χδξεπζεο.  

Κεηά απφ έιεγρν ηεο Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έγγξαθψλ πνπ νη αλσηέξσ 
πξνζθφκηζαλ ζηελ ππεξεζία, δηαπηζηψζεθε φηη εληάζζνληαη ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ έληαμε ησλ αλσηέξσ θαηαλαισηψλ ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 
 

 Ρελ έθπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα 
ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο 
εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 952/11-04-2016 αίηεζε ηνπ  
θ. Ιαπνπξίδε Δπζηαζίνπ θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1116/25-04-2016 αίηεζε ηνπ θ. Ραιακπίξε 

Ξαζράιε, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο. 

Κεηά απφ έιεγρν ηεο Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έγγξαθψλ πνπ νη αλσηέξσ 

πξνζθφκηζαλ ζηελ ππεξεζία, γηα έληαμε ηνπο ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην, δηαπηζηψζεθε φηη θαλείο 
εθ ησλ αλσηέξσ δελ δηθαηνχηαη λα εληαρζεί ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην ιφγσ εηζνδήκαηνο. 

 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Απνξξίπηεη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 952/11-04-2016 αίηεζε ηνπ  θ. Ιαπνπξίδε Δπζηαζίνπ θαη 

ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1116/25-04-2016 αίηεζε ηνπ θ. Ραιακπίξε Ξαζράιε, έθπησζεο 

ινγαξηαζκψλ  ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο.  

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2488/04-08-2017 αίηεζε 
ηνπ Παββφπνπινπ Ησάλλε, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1157/28-04-2017 αίηεζε ηνπ Καξαληίδε 
Θσλζηαληίλνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1084/24-04-2017 αίηεζε ηνπ Παξαληή Γεκεηξίνπ, ηελ κε 

Αξ. Ξξση. : 1063/21-04-2017 αίηεζε ηνπ Ρζηηάθε Γεκεηξίνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1052/20-
04-2017 αίηεζε ηνπ Ακαλαηίδε Ληθνιάνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1050/20-04-2017 αίηεζε ηνπ 

Seferasi Eglision θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3972/18-12-2016 αίηεζε ηνπ Αγαζφπνπινπ 
Γεκεηξίνπ, γηα έθπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ θξπθήο δηαξξνήο νη νπνία δελ 
έγηλε αληηιεπηή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε εληφπηζε ηεο εγθαίξσο. 

Κεηά απφ ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πδξνλνκείο ηεο Δπηρείξεζεο, νη 

δηαξξνέο  εληνπίζηεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηψλ. 

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

 Λα ρξεσζεί ν κέζνο φξνο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, 
αξθεί ε έθπησζε λα κελ μεπεξλάεη ην 70% ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 
 

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1022/18-04-2017 αίηεζε 
ηνπ Ησαλλίδε Ηζίδσξνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1095/25-04-2017 αίηεζε ηνπ Ξνχιηνπ Γεσξγίνπ 

θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1051/20-04-2017 αίηεζε ηεο Αγαζαγγέινπ Αλαζηαζία, γηα έθπησζε 
ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ θξπθήο δηαξξνήο ε νπνία δελ έγηλε αληηιεπηή θαη σο εθ 
ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε εληφπηζε ηεο εγθαίξσο. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηψλ. 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Απνξξίπηεηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ θαηαλαισηψλ γηα ηνλ ιφγν 
φηη δελ δηαπηζηψζεθε δηαξξνή απφ ην ζπλεξγείν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαη ε ελ ιφγσ  

θαηαλάισζε δελ ήηαλ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ θαηαλαιψζεσλ. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-215/24-8-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
 
ΘΔΚΑ 4ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 14-216/24-8-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
Καζνξηζκόο απνδεκίσζεο ηεο πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο Αλαζηαζηάδνπ Διέλεο, κεηά 
ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ 4483/2017 (ΦΔΚ Α’ 107-31.7.2017) 

 

Σν πξψην ζέκα εηζεγείηαη ν αληηπξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, επεηδή αθνξά ηελ Πξφεδξν. 

 

Ζ πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε 
ηα εμήο:   

 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) - Ρπζκίζεηο 
ζρεηηθέο κε ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηα νηθνλνκηθά θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. - Δπξσπατθνί κηινη 
Δδαθηθήο πλεξγαζίαο - Μεηξψν Πνιηηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.», ζην άξζξν 2 αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 3 
ηνπ λ. 1069/1980 κε ηίηιν «Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο». 

ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 γξάθεη φηη: 
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9. ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλ δελ είλαη Γήκαξρνο, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη, γηα ηηο 
παξερφκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο ηνπ, απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή 
ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. 
Ζ απνδεκίσζε απηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ 50% ηνπ πνζνχ ηεο αληηκηζζίαο ηνπ Γεκάξρνπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ λ. 3852/2010. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξφεδξνπ, ιφγσ αζζέλεηαο ή 
άδεηαο, πέξαλ ηνπ κελφο, ε απνδεκίσζε απηή θαηαβάιιεηαη εμ εκηζείαο ζε απηφλ θαη ζηνλ αλαπιεξσηή 
ηνπ. 

Ζ απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο 
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πελήληα (50) επξψ αλά ζπλεδξίαζε. Με φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη έλα απφ ηα κέιε απηνχ παξέρεη πιήξε 
απαζρφιεζε κε ακνηβή ζηελ επηρείξεζε θαη λα θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο, ην 
νπνίν πξέπεη λα είλαη αλάινγν ησλ ηππηθψλ ηνπ πξνζφλησλ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο 
απνδεκίσζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.». 

 
Πξνηείλεηαη ινηπφλ λα ελαξκνληζηεί κε ηνλ λέν λφκν ε  απφθαζε πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη λα θαζνξηζηεί ε απνδεκίσζε ηεο πξνέδξνπ ζην50% ηνπ πνζνχ ηεο αληηκηζζίαο ηνπ 
Γεκάξρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ λ. 3852/2010. 
 
Δπίζεο πξνηείλεηαη ε  απνδεκίσζε  ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, λα θαζνξηζηεί ζην πνζφ ησλ πελήληα (50) επξψ αλά ζπλεδξίαζε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη 
Με ηελ ππ' αξηζκφ 106/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κηιθίο νξίζηεθε σο πξφεδξνο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ε θα. Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο ΠΔ, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Κηιθίο. 
 
Με ηελ κε αξηζκφ 3427 ηεο ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ κε ζέκα 
«Καζνξηζκφο απνδεκίσζεο ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο (Γ.Δ.Τ.Α.Κ) ηνπ Γήκνπ Κηιθίο Ν. Κηιθίο.», ΠΟΤ ΓΖΜΟΗΔΌΣΖΚΔ ΣΟ 
ηεπρφο ΤΟΓΓ 205 /4.5.2017,  
 
Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο λφκνπο 2307/95 (ΦΔΚ 
113/15-06-95)  θαη 4483/2017 (ΦΔΚ Α’ 107-31.7.2017) 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 
 
Να πξνηείλεη ζηνλ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο λα ελαξκνληζηεί κε ηνλ 
λέν λφκν 4483/2017  (ΦΔΚ Α’ 107-31.7.2017) ε πξνεγνχκελε απφθαζε θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο ηεο 
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο 
(Γ.Δ.Τ.Α.Κ) ηνπ Γήκνπ Κηιθίο Ν. Κηιθίο.», ΠΟΤ ΓΖΜΟΗΔΌΣΖΚΔ ΣΟ ηεπρφο ΤΟΓΓ 205 /4.5.2017, θαη λα 
θαζνξηζηεί ε απνδεκίσζε ηεο πξνέδξνπ ζην 50% ηνπ πνζνχ ηεο αληηκηζζίαο ηνπ Γεκάξρνπ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 92 ηνπ λ. 3852/2010. 
 
Δπίζεο πξνηείλεηαη ε  απνδεκίσζε  ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, λα θαζνξηζηεί ζην πνζφ ησλ πελήληα (50) επξψ αλά ζπλεδξίαζε. 

 
Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη χςνπο 3.420,00 € (855,00 € Υ 4 κήλεο) απνδεκίσζε ηεο πξνέδξνπ θαη 
1.200,00 γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( 6 κέιε Υ 4 
ζπλεδξηάζεηο Υ 50,00€) , ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 61.93.15 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 
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2017, κε ηίηιν "Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ" φπσο έρεη πξνβιεθζεί ε ζρεηηθή πίζησζε.Αλάινγεο πηζηψζεηο ζα 
πξνβιεθζνχλ θαη ζηα επφκελα έηε έσο ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 14-216/24-8-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
 

 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 
 

 
 

 
24 Ηνπλίνπ 2017 

 
H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
 

 
  
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο  
Πχκβνπινο, Κέινο 

 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 
Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Κέινο  
  

 Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 

Γεκνηψλ, Κέινο  
 
 
 
 

 Ξαξαγηφο Ησάλλεο, Αλαπιεξσηήο 

Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, 
Κέινο 

 

 
 
 

 


