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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  19/2018 

Σεο κε αξηζκό 19/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 23 Απγνύζηνπ 2018 

θαη ώξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Πέκπηε, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό   2716/17-08-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

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

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

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

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Μαπξνπνχινπ νθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο  

 
ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-280/23-08-2018. 
 
Δπηινγή δηαδηθαζίαο Αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηαζηάζεηο εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο από 
ακίαλην ζηε Γ.Δ Κηιθίο (Β’ ΦΑΗ)», πξνϋπνινγηζκνύ 1.430.000,00 Δπξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%),  
(Άξζξν 263 , Ν. 4412/2016).  
 

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 θ. Γηνβαλνχδε Υξήζην, Πνιηηηθφ Μεραληθφ , ππάιιειν 
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ν νπνίνο έζεζε ππ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ επηινγή 
δηαδηθαζίαο Αλάζεζεο ηνπ έξγνπ  «Αληηθαηαζηάζεηο εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο από ακίαλην ζηε 
Γ.Δ Κηιθίο (Β’ ΦΑΗ)», πξνυπνινγηζκνχ 1.430.000,00 Δπξψ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), (Άξζξν 263, Ν. 
4412/2016 ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε. 

Σν παξαπάλσ ζέκα εηζάγεηαη ζην Γ γηα ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηινγή δηαδηθαζίαο  Αλάζεζεο, 
ζχκθσλα κε ην  Άξζξν 263 ηνπ  λφκνπ 4412/2016. 

mailto:info@deyak.gr
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Γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ, παξαηίζεηαη παξαθάησ ε ηερληθή έθζεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία είλαη πιήξσο 
θαηαηνπηζηηθή. 

 

 

 

Σερληθή έθζεζε 

Σν έξγν απηφ είλαη ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ 
ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ ΚΙΛΚΙ», ηνπ νπνίνπ ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 19 επηεκβξίνπ 2016, κε Αξηζκό 
Πξσηνθόιινπ 2873, πνζνύ 656.067,50 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 
 
Σν παξαπάλσ έξγν ζπκπεξηέιαβε αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ απφ ακίαλην εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ 
ηεο πφιεο Κηιθίο, κήθνπο 14.870 κέηξσλ πεξίπνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ΡΔ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ90 έσο 
Φ315 θαη νλνκαζηηθήο πίεζεο 10atm. Με ην έξγν αληηθαζίζηαηαη πεξίπνπ ην 50% ησλ αγσγψλ απφ ακίαλην 
ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο. 
 
Σν έξγν μεθίλεζε κε απηνρξεκαηνδφηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 
«Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020» (αξηζκόο πξσηνθόιινπ 
2090/13-03-2018 – ΑΓΑ:68ΡΥ465ΥΙ8-Λ5), απνηειψληαο ην 1ν ππνέξγν ηεο ζπλνιηθήο πξάμεο 
«ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΧ ΜΔΙΧΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ», κε θσδηθό 
ΟΠ 5001741. Ζ ζπλνιηθή επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 1.497.900,00 €. 
Ζ πξάμε απνηειείηαη απφ δχν ππνέξγα κε ηίηινπο «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ ΚΙΛΚΙ» θαη «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ ΚΙΛΚΙ (Β’ ΦΑΗ)». 
 
Με ηελ Β’ θάζε (2ν ππνέξγν), πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ελαπνκείλαληνο 
δηθηχνπ χδξεπζεο απφ ακίαλην, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Κηιθίο. 
Ζ επέκβαζε θξίλεηαη αλαγθαία γηαηί ζηα ζεκεία πνπ πξόθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ έρνπλ 
θαηαγξάθεη πνιιέο βιάβεο από αζηνρία ησλ πθηζηάκελσλ αγσγώλ πνπ είλαη από ακίαλην, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ80 έσο Φ200. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 
 Υωμαηοσργικές εργαζίες (εκζκαθή και επίτωζη ζκάμμαηος) 
 Σοποθέηηζη 15.400 μέηρων περίποσ δικηύοσ ύδρεσζης ΡΔ, ονομαζηικής διαμέηροσ Φ90, 
Φ200 και Φ315 , ονομαζηικής πίεζης 10 atm , 
 Σοποθέηηζη κενηρικών θρεαηίων ελέγτοσ ηοσ δικηύοσ 
 σνδέζεις ιδιωηικών παροτών με ηο νέο δίκησο ύδρεσζης, 
 Αποκαηάζηαζη αζθαληικών οδοζηρωμάηων ζηη θέζη ορύγμαηος σπογείοσ δικηύοσ. 
Όιεο νη εξγαζίεο θαζψο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο 
πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε θαη  νξίδνληαη απφ ην ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ηελ 
πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα ηεξεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ έξγνπ φπσο  
πξνβιέπνληαη. 
Σν πιηθφ ηνπ αγσγνχ ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην ΡE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm , DN 200 mm  θαη DN 315 mm/ 
ΡΝ 10 atm. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζα απνζηαινύλ γηα έιεγρν θαη πξνέγθξηζε ζηελ 
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, 
Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020». 
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Εεηείηαη απφ ην Γ λα επηιέμεη ηελ δηαδηθαζία Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην  Άξζξν 263 ηνπ  λφκνπ 
4412/2016, ε νπνία είλαη ηνπ αλνηθηνχ (ειεθηξνληθνχ) δηαγσληζκνχ. 

ε επφκελν ζπκβνχιην θαη εθόζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο (ζύκθσλε γλώκε ηεο 
ΔΤΓ ηνπ ΔΠ «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020», ζα εηζαρζεί 
πξνο ιήςε απφθαζεο σο ζέκα ε έγθξηζε Μειέηεο,  Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

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

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.  

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 

 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 
 

Δγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ αλνηθηνχ (ειεθηξνληθνχ) δηαγσληζκνχ σο δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: 

«Αληηθαηαζηάζεηο εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ύδξεπζεο από ακίαλην ζηε Γ.Δ Κηιθίο (Β’ ΦΑΗ)», 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 1.430.000,00 Δπξψ, (πιένλ Φ.Π.Α.), (Άξζξν 263 , Ν. 4412/2016). 

Γίλεη εληνιή λα απνζηαινχλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ  γηα έιεγρν θαη πξνέγθξηζε ζηελ 
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη 
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 19-280/23-08-2018. 

 

 
ΘΔΜΑ 2ν- Απόθαζε 19-281/23-08-2018. 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ  κε 
ηίηιν: «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΗΓΩΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΩΝ» Πξνϋπνινγηζκόο: 20.000,00€.  
 

Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:  

Δίλαη απαξαίηεηε ε επαλαθαιιηέξγεηα ζε πθηζηάκελε πεγή – πδξνκάζηεπζε κε δεμακελέο 

απνζήθεπζεο λεξνύ ηνπ νηθηζκνύ Αγίαο Παξαζθεπήο ηεο Γ.Δ. Μνπξηώλ ε νπνία θαιύπηεη ηηο 
αλάγθεο γηα ην πόζηκν λεξό ηνπ αλσηέξσ νηθηζκνύ (όπσο αλαιπηηθώλ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ηερληθή έθζεζε πνπ αθνινπζεί). 

Η ΓΔΤΑ Κηιθίο δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα – εμνπιηζκό, νύηε ηελ εκπεηξία θαη ην 
πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ έξγνπ  θαη πξέπεη λα αλαηεζεί  ζε 

εξγνιήπηε πνπ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία. 
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Ο νηθηζκόο πνπ πδξνδνηεί από πεγέο είλαη ε Αγία Παξαζθεπή. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξνεγνύκελε θαιιηέξγεηα πεγώλ έγηλε πξηλ 15 έηε. 

ύκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο Σ.Τ. γηα ην έξγν «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΗΓΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ» (Αξ. 

κει. 29/2018), ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 19.790,00  επξώ 
(πιένλ ΦΠΑ) θαη επεηδή δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 20.000 επξώ ρσξίο ΦΠΑ, κπνξεί ην Γ.. 

λα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή 
Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ  
 

1.ΘΔΜΑ:«ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΗΓΩΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΩΝ» 
2.ΚΟΠΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   

ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ φξνπο Μπέιιεο ηεο Γ.Δ. Μνπξηψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, βξίζθνληαη νη πεγέο  πδξνιεςίαο ηνπ 
νηθηζκνχ Αγίαο Παξαζθεπήο, νη νπνίεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ πξνζθφκηζε ν πξφεδξνο ηεο 
ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ζθεπάζηεθαλ απφ θαηνιηζζήζεηο ησλ πξαλψλ αλάληε ησλ πεγψλ. Δπίζεο φιε ε πεξηνρή 
θαιχθζεθε απφ ζάκλνπο θαη βιάζηεζε θαζψο θαη ε νδφο πξφζβαζεο πνπ είλαη δαζηθφο δξφκνο κήθνπο πεξίπνπ 
ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ. 

Δπεηδή ε πξνεγνχκελε επαλαθαιιηέξγεηα έγηλε πεξίπνπ πξν δεθαπεληαεηίαο, απφ ηνλ ηφηε ηνπηθφ δήκν, γηα λα 
δηαηεξεζεί ε πδξνθνξία απαηηνχληαη νη εμήο εξγαζίεο: 

1. Γηάλνημε ηεο νδνχ πξφζβαζεο κήθνπο ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ κε ρξήζε πξνσζεηή γαηψλ (κπνπιληφδα) θαη 
ηζνπεδσηή γαηψλ (γθξέηληεξ), επεηδή ππάξρνπλ λεξνθαγψκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ πξνζπέιαζε 
αθφκε θαη νρεκάησλ εθηφο δξφκνπ (4Υ4). 

2. Φφξησζε ζε θνξηεγφ ησλ θεξηψλ θαη νξγαληθψλ πιηθψλ απφ ηηο θαηνιηζζήζεηο ζηελ πεγή κε ρξήζε 
ηζάπαο, απνκάθξπλζή ηνπ κε θνξηεγφ θαη δηάζηξσζε ηεο νδνχ πξφζβαζεο, εθηηκψκελνπ φγθνπ 8.000 
θπβηθά κέηξα. 

3. Γηακφξθσζε επηθιηλνχο ηκήκαηνο ηνπ πξαλνχο κε δηάλνημε παηαξηψλ, πιάηνπο 5 κέηξσλ πεξίπνπ γηα 
πεξηνξηζκφ ησλ θαηνιηζζήζεσλ ζηελ πεγή ζην κέιινλ. 

Με απηέο ηηο εξγαζίεο απνθαζίζηαηαη ε πδξνθνξία ηεο πεγήο θαη εμαζθαιίδεηαη γηα ηελ επφκελε δεθαεηία ε 
πδξνδφηεζε ηνπ νηθηζκνχ Αγία Παξαζθεπή κε θπζηθή ξνή. 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο πνπ αθνινπζεί.  

3.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  
H δαπάλε γηα ην έξγν πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 19.790,00 Δσρώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο 
πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 

A/A ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜ. 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 Υεηξφζεηε Ληζνπιήξσζε ΟΓΟ Β-5 ΟΓΟ-2251: 100% m3 110,00 17,50 1.925,00 

2 Άξζε θαηαπηψζεσλ πεγήο 
ΥΔΣΙΚΟ ΣΟΤ 

ΤΓΡ 4.12 
ΤΓΡ 6120: 100% m3 4500,00 1,47 6.615,00 

3 

Δπίζηξσζε νδνχ πξφζβαζεο 
κε πιηθά πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο 
ηεο άξζεο θαηαπηψζεσλ 

ΥΔΣΙΚΟ ΣΟΤ 
ΤΓΡ 4.07 

75 % ΤΓΡ 6251       
25% ΤΓΡ 6253 

m3 4500,00 2,50 11.250,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ 19.790,00 

ΦΠΑ 24% 4.749,60 
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ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24.539,60€ 

 

4.ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:  
ρεηηθφ CPV:45262220-9 (ΔΡΓΑΙΔ ΘΔΜΔΛΙΩΔΩΝ ΓΙΆΝΟΙΞΗ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΤΓΑΣΟ) 
 

Η προαναθερθείζα επέμβαζη θα πραγμαηοποιηθεί με ηην προϋπόθεζη ηης ζύμθωνης γνώμης ηης 
Γιεύθσνζης Γαζών Κιλκίς, λόγω ηοσ δαζικού ταρακηήρα ηης περιοτής. 
Παξαθαινχκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλφκελε δαπάλε 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό 163/20-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο (ΔΑΓ) κε ΑΓΑ_ 6Λ98ΟΛΚ8-

ΚΓ6, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 Σν ππ’ αξηζκό πξσηνθόιινπ 2756/21-08-2018 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ 

θαη αγξνηηθώλ ππνζέζεσλ δαζαξρείνπ Κηιθίο πεξί ζύκθσλεο γλώκεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ. 

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 Δγθξίλεη ηελ Σερληθή Έθζεζε  &  Μειέηε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σ.Τ. ππεξεζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην έξγν «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΗΓΧΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ» , Αξ. κει. 29/2018), 

Πξνϋπνινγηζκνύ  19.790,00 € (πιένλ ΦΠΑ). 

 

 Σελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΗΓΧΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ» ζε ηξίην, κε 

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

λόκνπ 4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο» § 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ 

Ν.4412).  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 24.539,60 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.33 

(ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΗΓΧΝ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηηο  πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 11.02.02.33 (ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΗΓΧΝ Γ.Δ. 
ΜΟΤΡΙΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθαλ ζρεηηθέο δαπάλεο. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-281/23-08-2018. 
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ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-282/23-08-2018. 
 
Αθύξσζε - επαλαθνξά θαη αηηηνιόγεζε ηεο Απόθαζεο 10-132/2018 αλάζεζεο  ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΣΗ ΓΔΧΣΡΗΗ Κ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 
(ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΟΠΙΑ)». Πξνϋπνινγηζκόο 1.500,00€ (πιένλ ΦΠΑ).  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ επαλαθνξά θαη αηηηνιφγεζε ηεο      10-132/2018 Γ.., αλάζεζεο  ηεο πξνκήζεηαο 
κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ Κ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 
(ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΠΗΑ)» Πξνυπνινγηζκφο 1.500,00€ (πιένλ ΦΠΑ).,ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε 
πνπ έρεη σο εμήο: 

Με ην κε ΑΠ 7903/24-8-2018 ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο, Γεληθή Γηεχζπλζε 
Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, Γηεχζπλζε δηνίθεζεο, Σκήκα δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ Ν. Κηιθίο, ην νπνίν ειήθζε 
σο εηζεξρφκελν κε ηνλ κε ΑΠ 2871/28-8-2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, αθπξψζεθε ε κε αξηζκφ 132/2018 
απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο σο κε επαξθψο αηηηνινγεκέλε. 

Με ηελ παξνχζα απφθαζε δεηνχληαη ηα εμήο: 

 Να ακυρωκεί από το Δ τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ, μετά τθν ακυρωτικι απόφαςθ τθσ  Αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ –Θράκθσ 

 Να επαναφερκεί  το κζμα με πλιρθ και ςαφι αιτιολογία 

 Να λθφκεί νζα απόφαςθ για πλθρωμι  τθσ δαπάνθσ προμικειασ του παραπάνω αντλθτικοφ 
ςυγκροτιματοσ. 

Χο πξνο ην δήηεκα πνπ ηέζεθε απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, φηη είρε ήδε μεθηλήζεη ε   δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο αληιηψλ 
γηα ην έηνο 2018, ε απάληεζε είλαη φηη: 

Πξφθεηηαη γηα επείγνλ πξφβιεκα (ιεηςπδξία). 

Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, έγηλε κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 
θαη ε λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεη ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη: 

1. Σο άρκρο 158 παρ.4β και παρ. 7 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006), το οποίο επιτρζπει τθν ανάκεςθ εργαςιϊν 
αποκατάςταςθσ λειψυδρίασ ςε μονομελζσ όργανο και χωρίσ φπαρξθ πιςτϊςεων, για να είναι δυνατι θ 
άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ υδρολθψίασ και  

2. Σο άρκρο 328 του νόμου  4412/2016, το οποίο επιτρζπει τθν απευκείασ ανάκεςθ προμικειασ μετά από 

προφορικι διαπραγμάτευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 269 «Χριςθ τθσ διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 

προθγοφμενθ δθμοςίευςθ» (άρκρο 50 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ), παράγραφοσ δ) ςτο μζτρο που είναι 

απολφτωσ απαραίτθτο, εάν λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθσ ςε γεγονότα απρόβλεπτα για τον 

ανακζτοντα φορζα, δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, 

κλειςτζσ και τισ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ με προθγοφμενθ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ.  

3. Δεν είχε ςυναφκεί ςφμβαςθ με κανζνα οικονομικό φορζα, που είναι προχπόκεςθ αναγκαία για να 

ανατεκεί ςτον ανάδοχο των προμθκειϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων θ προμικεια και τοποκζτθςθ του 

ςυγκεκριμζνου Α/.  
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Ζ αληηθαηάζηαζε ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ηα νπνία δελ απαηηνχλ θαλελφο είδνπο 
ζπληήξεζε θαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαπνλνχληαη, κέρξη λα θαηαζηξαθνχλ θαη ζε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο αληηθαζίζηαληαη άκεζα, είλαη απφ ηηο πιένλ αληηπξνζσπεπηθέο ησλ παξαπάλσ άξζξσλ  

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

 τθν Απόφαςθ 10-132/2018 Δ.., ανάκεςθσ  τθσ προμικειασ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΣΗ ΓΕΩΣΡΗΗ Κ ΑΠΟΣΟΛΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΠΙΑ)» 

 Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 7903/24-8-2018, απορριπτικό ζγγραφο του τμιματοσ διοικθτικοφ – 
οικονομικοφ Ν. Κιλκίσ Σθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ (παραλθφκζν ωσ ειςερχόμενο 
με το με ΑΠ 2871/28-8-2018 πρωτόκολλο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ)  ανάκεςθσ τθσ ωσ άνω προμικειασ, ωσ μθ 
επαρκϊσ αιτιολογουμζνθσ. 

 τθν ανωτζρω ειςιγθςθ - αιτιολόγθςθ 
 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Σθν αιτιολόγθςθ του Αβραμίδθ Ηλία, Γ. Διευκυντι τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ,  
 

 Σθν  απευκείασ ανάκεςθ με απόφαςθ μονομελοφσ οργάνου (του γενικοφ διευκυντι)  τθσ ωσ άνω προμικειασ 
ςτθν επιχείρθςθ «Σάτςθσ Δθμιτριοσ», με Α.Φ.Μ.: 062315236, Ζδρα: ΒΙ.ΠΑ Πολυκάςτρου, Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ,  με 
ςυνολικι οικονομικι προςφορά: 1.500,00€ (πλζον Φ.Π.Α.), για το ζτοσ 2018. 
    

 Εγκρίνει και δεςμεφει πίςτωςθ ποςοφ 1.860,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ 
ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 
2018. 
 

 Η χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ  κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τθν  
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) 
και του Κ.Α. 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: 19-282/23-08-2018. 

 

 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-283/23-08-2018 
 
Απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΧΝ 
ΚΡΟΤΝΧΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ» , πξνϋπνινγηζκνύ 19.045,02 (πξν 
ΦΠΑ).   
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
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ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ» , πξνυπνινγηζκνχ 
19.045,02 (πξν ΦΠΑ)., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ηελ κε αξηζκφ 18-275/07-08-2018  Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζέκα Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε 
δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ». Πξνυπνινγηζκνχ 
19.045,02€ (πιένλ ΦΠΑ)., απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα 
ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ 
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Ζ δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επείγνπζα πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 19.045,02 Δπξψ 
πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο 
Κηιθίο. 

Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο. ηηο ηηκέο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/

Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΗ 

(ΑΡΙΘΜΗ

ΣΙΚΑ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Ππξνζβεζηηθόο θξνπλόο λεξνύ κε δύν 

πδξνζηόκηα 2 ½’’, 16atm, 

θαηαζθεπαζκέλνο θαηά UNI 70 από 

ράιπβα πςειήο αληνρήο, κε θιάληδα 

ζπλδέζεσο θαηά DIN δηαζηάζεσλ 3”, 

νιηθνύ ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,400mm κε 

ελζσκαησκέλν ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο 

ξνήο λεξνύ θαη εθθέλσζεο  ιαηκνύ 

Σεκ. 33 235 7.755,00   

2 
Κακπύιε ρπηήθιαληδσηή εδξαδόκελε    

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

3 
Βάλεο ειαζηηθήο εκθξάμεηο Φ80 

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

4 πζηνιή θιαληδσηή Φ80Υ50/65  Σεκ. 33,00 25,00 825,00   

5 Δλσηηθό Φ63 ζειπθό κε ιάζηηρν  Σεκ. 33,00 14,00 462,00   

6 Δλσηηθό Φ90 ζειπθό κε ιάζηηρν  Σεκ. 33,00 18,00 594,00   

7 Λάζηηρν θιάληδα Φ50  Σεκ. 33,00 0,50 16,50   

8 Λάζηηρν θιάληδα Φ80  Σεκ. 99,00 0,68 67,32   

9 Μπνπιόληα  Μ14Υ60 Γαιβαληδε  Σεκ. 396,00 0,33 130,68   

10 Παμηκάδηα Μ14 Γαιβαληδε  Σεκ. 396,00 0,12 47,52   

11 Φξεάηηα βαλώλ Φ235Υ180 Σεκ. 33,00 29,00 957,00   

12 
Δξγαζία ηνπνζέηεζεο ππξνζβεζηηθνύ 

θξνπλνύ 
Σεκ. 25,00 140,00 3.500,00   

13 
Δξγαζία αληηθαηάζηαζεο ππξνζβεζηηθνύ 

θξνπλνύ 
Σεκ. 8,00 50,00 400,00   

ΤΝΟΛΟ  : 19.045,02   

Φ.Π.Α. 24 % : 4.570,80   
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ΑΘΡΟΙΜΑ : 23.615,82   

 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο επείγνπζαο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, 
ηελ Μειέηε θαη ηελ Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ κε ην 
παξαθάησ απνδεηθηηθφ: 
 
Σελ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε ΑΠ 2680/14-08-2018 πξνο ηηο εηαηξίεο: 

1. «Nova Ceramica Αθνί Β. Αζαλαζηάδε» 
2. «Αβξακίδεο Παχινο» 
3. «Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο» 
4. «ΜΖΣΚΟΤ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ» 
5. «Αλαζηαζηάδεο Νηθφιανο» 
6. «Υαηδειαζθαξάθεο Διεπζέξηνο» 

 
Όινη νη παξαπάλσ είλαη γλσζηνί νηθνλνκηθνί θνξείο ηνπ Κηιθίο, έρνπλ θαηά θαηξνύο ζπκβιεζεί κε 
ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ εθηέιεζε πξνκεζεηώλ θαη έξγσλ θαη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα άκεζεο εθηέιεζεο 
ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο  
 

Δλ ζπλερεία ππνβιήζεθαλ νη εμήο πξνζθνξέο: 

1. Ζ κε αξ. πξση.: 2779/22-08-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Μεηαιιηλφο Αζαλάζηνο» κε 
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Μεηαιιηλνχ Αζαλάζηνπ φηη α) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο ηηο 
νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, β) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο/αλαζέζεηο θαη δελ έρεη 
ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γ) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, δ) έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε) είλαη εγγεγξακκέλνο ζ’ έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά, εκπνξηθά κεηξψα, 
ζη) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, 
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δ) θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δεηεζνχλ γηα ηελ αλάζεζε, ζ) παξέρεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ εηδηθψο 
θαη ειεπζέξσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξ.πξ.:Γ15/24633, εκεξνκελία 19-12-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 09-02-2018  

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.:65456694/20-08-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 20-09-2018 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε αξ.ζπζη.:000/Π/84032/2018, αξ.πξ.:125149/19-03-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 18-
09-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε κε αξ.πξ.:73562/14-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πησρεχζεσο κε αξ.:5818/08-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ εθθαζαξηζηή / ζπλεθθαζαξηζηή κε αξ.:18490/11-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο κε 
αξ.:18493/11-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο κε αξ.:18495/11-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο ζπλδηαιιαγήο – εμπγίαλζεο κε αξ.:18489/11-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ππαγσγήο ζε έθηαθηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ππνρξεψζεσλ εκπφξσλ κε αξ.:18488/11-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αίηεζεο πηψρεπζεο δήισζε παχζεο πιεξσκψλ κε αξ.:18503/11-06-
2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεσο εηαηξείαο κε αξ.:18485/11-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε κε αξ.:18483/11-06-2018 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κε αξ.:1202/19-03-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 19-09-2018 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κε αξ.2250/08-06-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 08-12-2018 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Μεηαιιηλνχ Αζαλάζηνπ 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

2. Ζ κε αξ. πξση.: 2780/22-08-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Υαηδειαζθαξάθεο 
Διεπζέξηνο» κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Υαηδειαζθαξάθε Διεπζέξηνπ 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε κε αξ.πξ.:3407/31-05-2018 

 Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.:65278964/09-07-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 09-09-2018 

http://www.nova-ceramica.gr/
https://www.vrisko.gr/details/a255b76k0h4f5d1g7h4ec_2hb2a225b2
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 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε αξ.ζπζη.:000/Π/58903/2018, αξ.πξ.:84945/26-02-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 24-
08-2018 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κε αξ.πξ.:33/01-03-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 01-09-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξ.πξ.:17335/09-01-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2018 

 Βεβαίσζε Δ.Δ.Σ.Δ.Μ. κε αξ.πξ.:01/09-01-2018 

 Βεβαίσζε αλαγγειίαο κε αξ.πξ.:3166/29-10-2014 

 Βεβαίσζε αλαγγειίαο κε αξ.πξ.:3167/29-10-2014 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Υαηδειαζθαξάθε Διεπζέξηνπ φηη α) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
κειέηεο ηηο νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, β) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο/αλαζέζεηο θαη 
δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γ) δελ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, 
δ) έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε) είλαη εγγεγξακκέλνο ζ’ έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά, εκπνξηθά 
κεηξψα, ζη) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, 
απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δ) θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δεηεζνχλ γηα ηελ αλάζεζε, ζ) παξέρεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ εηδηθψο 
θαη ειεπζέξσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

3. Ζ κε αξ. πξση.: 2790/22-08-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Παπαδφπνπινο Δπζχκηνο» 
κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξ.πξ.:17728/22-08-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2018 

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα κε αξ.:55/25-05-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 25-11-2018 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.:65408643/03-08-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 03-09-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε κε αξ.πξ.:115964/08-05-2018 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Παπαδφπνπινπ Δπζχκηνπ φηη α) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο 
ηηο νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, β) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο/αλαζέζεηο θαη δελ έρεη 
ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γ) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, δ) έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε) είλαη εγγεγξακκέλνο ζ’ έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά, εκπνξηθά κεηξψα, 
ζη) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, 
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δ) θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δεηεζνχλ γηα ηελ αλάζεζε, ζ) παξέρεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ εηδηθψο 
θαη ειεπζέξσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

4. Ζ κε αξ. πξση.: 2793/22-08-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Υαξαιακπίδεο Υξήζηνο» κε 
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ φηη α) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο ηηο 
νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, β) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο/αλαζέζεηο θαη δελ έρεη 
ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γ) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, δ) έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε) είλαη εγγεγξακκέλνο ζ’ έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά, εκπνξηθά κεηξψα, 
ζη) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, 
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δ) θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δεηεζνχλ γηα ηελ αλάζεζε, ζ) παξέρεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ εηδηθψο 
θαη ειεπζέξσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξ.πξ.:Γ15/8662, εκεξνκελία 05-09-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 04-09-2020 

 Βεβαίσζε Σ.Δ.Δ. κε αξ.πξ.:119665/49943, εκεξνκελία 11-01-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2018 

 Βεβαίσζε Σ.Δ.Δ. κε αξ.πξ.:8914/49943 θαη εκεξνκελία 28-03-2018 

 Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα Υξέε πξνο ην Γεκφζην κε αξ.πξ.:65457468/21-08-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 21-10-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.:153/29-03-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.:61/29-03-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε κε αξ.πξ.:37140/26-03-2018 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο) κε αξ.ζπζη.:519/Τ/31/2018, αξ.πξ.:31/28-03-
2018 θαη ηζρχεη κέρξη 27-09-2018 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

5. Ζ κε αξ. πξση.: 2795/22-08-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Ακαλαηίδεο νινκψλ-
Γεψξγηνο» κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ακαλαηίδε νινκψληα - Γεψξγηνπ φηη α) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
κειέηεο ηηο νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, β) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο/αλαζέζεηο θαη 
δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γ) δελ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, 
δ) έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε) είλαη εγγεγξακκέλνο ζ’ έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά, εκπνξηθά 
κεηξψα, ζη) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, 
απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δ) θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
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πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα δεηεζνχλ γηα ηελ αλάζεζε, ζ) παξέρεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ εηδηθψο 
θαη ειεπζέξσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξ.πξ.:Γ15/2481 θαη εκεξνκελία 28-06-2016 θαη ηζρχεη κέρξη 27-06-2019 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Ακαλαηίδε νινκψληα – Γεψξγηνπ 

 Βεβαίσζε Σ.Δ.Δ. κε αξ.πξ.:130159/106647, εκεξνκελία 20-08-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 31-12-2018 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε κε αξ.πξ.:75807/19-06-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.:408/22-08-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.:177/22-08-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.: 209/07-06-2018 

 Βεβαίσζε Σ.Δ.Δ. κε αξ.πξ.:9681/106647 θαη εκεξνκελία 13-04-2017 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο κε αξ.ζπζη.:519/Τ/377/2018, αξ.πξ.:405/06-06-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 05-12-
2018 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα κε αξ.πξ.:38/13-03-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 13-09-2018 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ιήθζεθαλ ζηηο 22-08-2018 θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ηνπ Γ, κνλνγξάθηεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ αλέιαβαλ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
θαηαρσξήζεθαλ, θαηά ζεηξά αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Μεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πίλαθαο, ν νπνίνο 
έρεη σο εμήο: 

1ε   «Ακαλαηίδεο νινκώλ» 

πξνζθνξά 14.722,30 € (Πιένλ Φ.Π.Α.)  

 
fax: 23410 26148 

 

2ε   «Υαξαιακπίδεο Υξήζηνο» 

 πξνζθνξά 16.195,73 € (Πιένλ Φ.Π.Α.) 

 
fax: 23410 97557 
 

3ε   «Παπαδόπνπινο Δπζύκηνο» 

 πξνζθνξά 18.965,02 € (Πιένλ Φ.Π.Α.) 

 
fax: 23410 22628 
 

4ε   «Υαηδειαζθαξάθεο Διεπζέξηνο» 

 πξνζθνξά 16.736,73 € (Πιένλ Φ.Π.Α.) 

 
fax: 2310 300299 
 

5ε   «Μεηαιιηλόο Αζαλάζηνο» 

 πξνζθνξά 18.128,60 € (Πιένλ Φ.Π.Α.) 

 
fax: 2310 922835 

 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξία: «Ακαλαηίδεο νινκψλ- Γεψξγηνο» κε  ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 14.722,30 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξία «Ακαλαηίδεο 
νινκψλ- Γεψξγηνο» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 14.722,30 (πιένλ ΦΠΑ). 
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Με βάζε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ ζέκαηνο. 

 

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

- ηελ 18-275/07-08-2018  Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Έγθξηζεο Μειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη 

έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ 

ΚΡΟΤΝΧΝ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ». Πξνυπνινγηζκνχ 19.045,02€ 

(πιένλ ΦΠΑ)., 

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

- ηηο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο Πξφζθιεζεο, 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: «Ακαλαηίδεο νινκψλ- 
Γεψξγηνο», κε Α.Φ.Μ. : 062952970, Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, Έδξα: Ν.ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 58, Κηιθίο, κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 14.722,30 €  (πιένλ Φ.Π.Α), επεηδή έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο 
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη επεηδή έρεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 
 

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

 Σελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 18.255,652 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.03 (ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 11.02.02.03 (ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ) 

θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018, φπνπ 
πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 19-283/23-08-2018. 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-284/23-08-2018 
 
Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΗΓΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΧΝ».  
Πξνϋπνινγηζκνύ 19.647,05 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ», 
πξνυπνινγηζκφο 19.647,05 € (πιένλ Φ.Π.Α.)., 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ Αβξακίδε Ζιία, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Υεκηθφ 
Μεραληθφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηα εμήο: 

ηελ κε αξηζκφ 18-261/07-08-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζέκα Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε 
δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: «Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ». Πξνυπνινγηζκφο 19.647,05 € (πιένλ Φ.Π.Α.), απνθαζίζηεθε θαη 
εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 
ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο 
κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηελ  
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 328, θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο 
αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

H δαπάλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 19.647,05 Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα 
θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Κηιθίο θαη νη εξγαζίεο 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο: 

 

A/A ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε 
ραλδάθσλ αξδεπηηθνύ 
δηθηύνπ ή ππνγείσλ δηθηύσλ 
ζσιελώζεσλ εθηόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ ε 
θάζε είδνο εδάθε ,εθηόο από 
βξαρώδε 

ΤΓΡ 
3.15.01 

ΤΓΡ 6065: 100% m3 500,00 1,24 620,00 

2 

ηξώζεηο έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε 
άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

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

3 
Υεηξόζεηε Ληζνπιήξσζε 

ΟΓΟ Β-5 
ΟΓΟ-2251: 

100% 
m3 250,00 17,50 4.375,00 

4 Απνκάθξπλζε θπηηθήο γεο 
ΑΡΘΡΟ 

ΤΝΣΑΞΑΝΣ
Ο 1 

ΟΓΟ-1610: 
100% 

m3 50,00 1,00 50,00 

5 

Γηακόξθσζε Πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ,  δηάλνημε 
πθηζηάκελσλ νδώλ 
πξόζβαζεο θηι 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣ

Ο 2 
  θα 10 250,00 2.500,00 

6 
Tζηκεληνζσιήλεο δηάηξεηνη 
ζηξαγγηζηεξίσλ, εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 600 mm 

12.03.04 ΟΓΟ2864: 100% m 125,00 72,00 9.000,00 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ  
     

19.647,05    

 ΦΠΑ 24%  
       

4.715,29    

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  
     

24.362,35€    

 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηελ Μειέηε θαη ηελ 
Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ. 
 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  πξνο 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε ην παξαθάησ απνδεηθηηθφ: 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε Α.Π: 2701/16-08-2018: 
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7. «Αζιαλίδνπ Λαδ. Μαδιέλα» 
 
Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο  θαηέζεζε ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο  , ηνλ ππ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2765/21-
08-2018 ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ. 

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

A/A ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε 

ραλδάθσλ αξδεπηηθνύ 
δηθηύνπ ή ππνγείσλ δηθηύσλ 
ζσιελώζεσλ εθηόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ ε 
θάζε είδνο εδάθε ,εθηόο από 
βξαρώδε 

ΤΓΡ 
3.15.01 

ΤΓΡ 6065: 100% m3 500,00 1,21 605,00 

2 

ηξώζεηο έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε 
άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

ΤΓΡ 5.07 ΤΓΡ 6069: 100% m3 214,68 14,16 3.039,80 

3 
Υεηξόζεηε Ληζνπιήξσζε 

ΟΓΟ Β-5 
ΟΓΟ-2251: 

100% 
m3 250,00 17,15 4.287,50 

4 Απνκάθξπλζε θπηηθήο γεο 
ΑΡΘΡΟ 

ΤΝΣΑΞΑΝΣ
Ο 1 

ΟΓΟ-1610: 
100% 

m3 50,00 0,98 49,00 

5 

Γηακόξθσζε Πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ,  δηάλνημε 
πθηζηάκελσλ νδώλ 
πξόζβαζεο θηι 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣ

Ο 2 
  θα 10 245 2.450,00 

6 
Tζηκεληνζσιήλεο δηάηξεηνη 
ζηξαγγηζηεξίσλ, εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 600 mm 

12.03.04 ΟΓΟ2864: 100% m 125,00 70,50 8.812,50 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ  19.243,80 

 ΦΠΑ 24%  4.618,51 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  23.862,31 

 
 

Οηθνλνκηθόο Φνξέαο:  «Αζιαλίδνπ  Λαδ. Μαδιέλα» 

πξνζθνξά 19.243,80€ (Πιένλ Φ.Π.Α.24%)  

 

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

 Βεβαίσζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο ,Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κηιθίο, Τπνδ/λζε Σερληθψλ 
Έξγσλ κε αξ. πξση : Σ..Γ.Δ.: 33 πεξί εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην κεηξψν ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο Κηιθίο, κε αξηζκφ:144 θαη εκεξνκελία ηζρχνο βεβαίσζεο έσο: 31-07-2019. 

 Αίηεζε -Τπεχζπλε Γήισζε γηα Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο Αζιαλίδνπ  Μαδιέλαο  γηα πεξηνρή 
εθηφο Διιάδνοκε αξ. αηηήκαηνο: 4051146/16-08-2018. 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ηεο επηρείξεζεο κε αξ πξσηνθφιινπ 65460798/21-
08-2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 21-10-2018. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  απφ ΔΦΚΑ, κε αξ.πξση: 996330/16-08-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 15-
01-2019. 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Δπηκειεηήξην Κηιθίο πεξί εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην Μεηξψν ηνπ κε 
αξ.πξση.:17722/16-08-2018 θαη ηζρχεη έσο 31-12-2018. 
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 Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ηελ Αζιαλίδνπ Μαδιέλα πεξί γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
κειέηεο θ.η.ι..  

e-mail: madlen8a@gmail.com 

Δπεηδή ν παξαπάλσ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Κξνπζζίσλ γλσξίδεη θαιά ην 
δίθηπν δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπο θαη απαζρνιείηαη ζε απηφ ην 
αληηθείκελν σο ΔΓΔ γηα πάλσ απφ 20 έηε, θξίλεηαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
Δπίζεο ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηε γλψζε ησλ ηνπηθψλ 
ζπλζεθψλ , ηε δηαζηαχξσζε κε αλάινγα έξγα αλά ηελ Διιάδα πνπ έγηλε κέζσ δηαδηθηχνπ, θξίλεηαη 
ζπκθέξνπζα. 
 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξία: «Αζιαλίδνπ Λαδ. Μαδιέλα» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά 19.243,80 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 
 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γ.. λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη λα θαηαθπξψζεη ηελ ζχκβαζε ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ», αληί πνζνχ 19.243,80€(πιένλ ΦΠΑ 
24%), ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «Αζιαλίδνπ  Λαδ. Μαδιέλα». 

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

- ηελ 18-261/07-08-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ,Έγθξηζεο Μειέηεο, έγθξηζεο δαπάλεο θαη 

ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ» Κ.Α. 11.02.02.32 

Πξνυπνινγηζκφο 19.647,05 € (πιένλ Φ.Π.Α.), 

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

- Σελ ππ’ αξηζ. 2701/16-08-2018 Πξφζθιεζε πξνο νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ππνβνιή πξνζθνξάο. 

- Σελ ππ’ αξηζ. 2765/21-08-2018  πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

- Σελ ππ’ αξηζκφ έθζεζε αλάιεςε δαπάλεο 156/02-08-2018 κε ΑΓΑ_ΧΥ3ΗΟΛΚ8-ΓΦΒ ηεο 

Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ ΣΖ Γ.Δ. ΚΡΟΤΗΧΝ» , 
πξνυπνινγηζκνχ 19.647,05 € (πιένλ Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 328 παξάγξαθνο 
4,ηνπ Ν.4412/2016, κε απεπζείαο αλάζεζε  ζηνλ παξαθάησ νηθνλνκηθφ θνξέα:  
 

 Δπσλπκία : «Αζιαλίδνπ  Λαδ. Μαδιέλα », κε Α.Φ.Μ. : 046945560,  Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, 

επάγγεικα Δκπεηξνηέρλεο, έδξα: Πνληνθεξαζηά Κηιθίο,   

 Αληηθείκελν ζχκβαζεο: Καιιηέξγεηα Πεγψλ ηε Γ.Δ. Κξνπζζίσλ, κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 19.243,80 (πιένλ Φ.Π.Α 24%). 

 ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Αζιαλίδνπ  Λαδ. Μαδιέλα, Σειέθσλν: 2341025481- Κηλ: 

6972700981,Φαμ: 2341020665,Email: madlen8a@gmail.com. 

 

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

mailto:madlen8a@gmail.com
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 Σελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 23.862,312€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.32 (ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ 
Γ.Δ.ΚΡΟΤΗΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 11.02.02.32 (ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΖΓΧΝ Γ.Δ.ΚΡΟΤΗΧΝ)  θαη ηνπ 
Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 19-284/23-08-2018. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-285/23-08-2018 
 
Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΠΔΚΣΑΔΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ ΣΙ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ ΚΡΟΤΧΝ». Πξνϋπνινγηζκόο 
19.852,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ηνΔΚΣΟζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία,Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ απεπζείαο αλάζεζε αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ 
ΚΡΟΤΧΝ», πξνυπνινγηζκνχ19.852,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.)., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησεηζήγεζε πνπ έρεη 
σο εμήο: 

ηελ κε αξηζκφ 18-274/07-08-2018 Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζέκα Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε 
δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: «ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ 
ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ ΚΡΟΤΧΝ». 
Πξνυπνινγηζκνχ 19.852,00€ (πιένλ ΦΠΑ)., απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη 
φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο αλάζεζε 
δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε 
γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Hδαπάλεγηαηνζπγθεθξηκέλν επείγνλέξγνπξνυπνινγίδεηαηζηνπνζφησλ19.852,00Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα 
θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο - Απνρέηεπζεο Κηιθίο θαη νη εξγαζίεο 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο: 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΓΑΠΑΝΗ  

  
ΟΜΑΓΑ Α: 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

       



 

 

17 

 

1 

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

ΤΓΡ 3.15.01 ΤΓΡ 6065: 100% m
3
 2000,00 1,24           2.480,00      

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α     2.480,00      

  
ΟΜΑΓΑ Β: ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ, ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ,  
ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ 

2 

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

ΤΓΡ 12.14.01.04 ΤΓΡ 6621.1: 100% κκ 700,00        4,60           3.220,00    
 

3 

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

ΤΓΡ 12.14.01.06 ΤΓΡ 6621.1: 100% κκ 300,00        7,60           2.280,00    
 

4 

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

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 1 

  θα 5  1.000,00           5.000,00    
 

5 

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

ΤΓΡ 13.03.03.02 ΤΓΡ 6651.1: 100% ηεκ. 7     196,00           1.372,00    
 

6 

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

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 2 

ΤΓΡ 6621.1: 100% θα 5     750,00           3.750,00      

7 
Γηακφξθσζε 
Πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

ΑΡΘΡΟ 
ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 3 

  θα 5     350,00           1.750,00      

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β  17.372,00    
 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 19.852,00 

 

Φ.Π.Α. (24%) 4.764,48 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 24.616,48 

 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηελ Μειέηε θαη ηελ 
Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ κε ην 
παξαθάησ απνδεηθηηθφ: 
 
Σελ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε ΑΠ 2731/17-08-2018 πξνο ηηο εηαηξίεο: 
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8. «Αζιαλίδνπ  Λαδ. Μαδιέλα» 
9. «Υαξαιακπίδεο Γ. Υξήζηνο» 
10. «Σξηαληαθπιιίδεο Υαξ. Σξηαληάθπιινο» 

 
Όινη νη παξαπάλσ είλαη γλσζηνί νηθνλνκηθνί θνξείο ηνπ Κηιθίο, έρνπλ θαηά θαηξνύο ζπκβιεζεί κε 
ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ εθηέιεζε ππεξεζηώλ θαη έξγσλ θαη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα άκεζεο εθηέιεζεο ηεο 
παξαπάλσ ζύκβαζεο.  
 

Δλ ζπλερεία ππνβιήζεθαλ νη εμήο πξνζθνξέο: 

6. Ζ κε αξ. πξση.: 2786/22-08-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Αζιαλίδνπ  Λαδ. 
Μαδιέλα»κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Βεβαίσζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο ,Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κηιθίο, Τπνδ/λζε 
Σερληθψλ Έξγσλ κε αξ. πξση : Σ..Γ.Δ.:33 πεξί εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην κεηξψν ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κηιθίο,κε αξηζκφ:144 θαη εκεξνκελία ηζρχνο βεβαίσζεο έσο: 31-07-2019. 

 Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ηελ Αζιαλίδνπ Μαδιέλα πεξί γλψζε ησλ 
φξσλ ηεο κειέηεο θ.η.ι. 

 Κιεηζηφ  θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
             e-mail:madlen8a@gmail.com 

 

7. Ζ κε αξ. πξση.: 2788/22-08-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία  
«Υαξαιακπίδεο Γ. Υξήζηνο» κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. κε αξ.πξ.:Γ15/8662/05-09-2017 θαη ηζρχεη κέρξη 04-09-2020. 

 Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε ηνπ Υαξαιακπίδε  Υξήζηνπ κε αξ. πξσηνθφιινπ: 
37140/26-03-2018. 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ηεο επηρείξεζεο κε αξ. πξσηνθφιινπ 
65457468/21-08-2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 21-10-2018. 

 Βεβαίσζε Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο πεξί κε πεηζαξρηθνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο κε 
αξ πξσηνθφιινπ 8914/49943/28-03-2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 27-09-2018. 

 Βεβαίσζε Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο πεξί ζπκκεηνρήο ηνπ Υαξαιακπίδε  Υξήζηνπ ζην ΣΔΔ, 
κε αξ πξσηνθφιινπ 119665/49943/11-01-2018 θαη ηζρχεη έσο 31-12-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα Υαξαιακπίδε. Υξήζηνπ κε αξ. πξσηνθφιινπ: 
153/29-03-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή εθθαζάξηζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα Υαξαιακπίδε. 
Υξήζηνπ κε αξ. πξσηνθφιινπ: 61/29-03-2018 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  απφ ΔΦΚΑ, κε αξ. πξση: 31/28-03-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 27-
09-2018. 

 Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ πεξί γλψζε ησλ 
φξσλ ηεο κειέηεο θ.η.ι. 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

              e-mail:chrischar@ath.forthnet.gr 

 
8. Ζ κε αξ. πξση.: 2787/22-08-2018 πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Σξηαληαθπιιίδεο Υαξ. 

Σξηαληάθπιινο» κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

 Βεβαίσζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο ,Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κηιθίο, Τπνδ/λζε 
Σερληθψλ Έξγσλ κε αξ. πξση : Σ..Γ.Δ.:43 πεξί εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην κεηξψν ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κηιθίο, κε αξηζκφ:105 θαη εκεξνκελία ηζρχνο βεβαίσζεο έσο: 26-12-2020. 

 Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Σξηαληαθπιιίδε Σξηαληάθπιιν πεξί 
γλψζε ησλ φξσλ ηεο κειέηεο θ.η.ι. 
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 Κιεηζηφ θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 e-mail:Triantafillidoukiki1986@yahoo.gr 

Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ιήθζεθαλ ζηηο 22-08-2018 θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ηνπ Γ., κνλνγξάθηεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ αλέιαβαλ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
θαη θαηαρσξήζεθαλ, θαηά ζεηξά αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Μεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πίλαθαο , ν 
νπνίνο έρεη σο εμήο: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Δ € 
ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

1 «Αζιαλίδνπ  Λαδ. Μαδιέλα» 19.634,28€ 

2 «Υαξαιακπίδεο Γ. Υξήζηνο» 19.439,56€ 

3 «ΣξηαληαθπιιίδεοΥαξ.Σξηαληάθπιινο» 19.634,28€ 
 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε: «Υαξαιακπίδεο Γ. Υξήζηνο» κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 19.439,56 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ, έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε: 

- ηελ 18-274/07-08-2018Απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ Έγθξηζεο Μειέηεο, έγθξηζεο 

δαπάλεο θαη ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ ΚΡΟΤΧΝ». 

Πξνυπνινγηζκνχ 19.852,00€ (πιένλ ΦΠΑ), 

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

- ηελ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο Πξφζθιεζεο, 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΠΔΚΣΑΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ 
ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ ΚΡΟΤΧΝ». 
Πξνυπνινγηζκνχ 19.852,00€ (πιένλ ΦΠΑ),   ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε:  «Υαξαιακπίδεο Γ. 
Υξήζηνο», κε Α.Φ.Μ.: 042880640, Δπάγγεικα :Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε Έδξα: Γξνζάην Κηιθίο, 
Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, 2341097557-ΣΖΛ:6944621201-ΦΑΞ:2341097557,email:chrischar@ath.forthnet.gr    
κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 19.439,56 €  (πιένλ Φ.Π.Α 24%). 

 

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

 Σελ δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 24.105,054 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.28 (ΔΠΔΚΣΑΔΗ-
ΑΠΟΚ/ΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ & ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣ.ΦΡΔΑΣΗΧΝ Γ.Δ.ΚΗΛΚΗ & ΚΡΟΤΗΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 
54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 
έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηελ  
πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 11.02.02.28 (ΔΠΔΚΣΑΔΗ-ΑΠΟΚ/ΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ & ΒΔΛΣΗΧΖ 
ΔΓΚΑΣ.ΦΡΔΑΣΗΧΝ Γ.Δ.ΚΗΛΚΗ & ΚΡΟΤΗΧΝ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε 
ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 19-285/23-08-2018. 

 

 
ΘΔΜΑ 7ν - Απόθαζε 19-286/23-08-2018. 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη επηινγή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΔΩΝ - ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 
Πξνϋπνινγηζκνύ 19.844,90 € (πιένλ ΦΠΑ).  

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΒΓΟΜΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθό  ηεο 

ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. είπε ηα εμήο:  

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο 
Δπηρείξεζεο ζε ζσιήλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Κηιθίο.  

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

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

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

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ 
να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 
3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 

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

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

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζώο επίζεο θαη 

ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΧΛΗΝΧΔΧΝ - ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ». Πξνϋπνινγηζκνύ 19.844,90 € (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε 

ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

 
Πξνο Οηθνλνκηθή ππεξεζία 

 
"ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΧΛΗΝΧΝ ΤΓΡΔΤΗ" 

 

ΚΟΠΟ 
 

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε ζσιήλεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ζσιήλσλ χδξεπζεο. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

      

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό 
PVC 10 atm Φ63 

μμ 186 1.60 297.60 

1 
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό 
PVC 10 atm Φ110 

μμ 66 4.55 300.30 

2 
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό 
PVC 16 atm Φ110 

μμ 60 6.45 387.00 

3 
ωλήνας πόσιμοσ νερού Ρ.E. 
τρίτης γενιάς 10 atm Φ63 

μμ 4500 1.75 7875.00 

4 
ωλήνας πόσιμοσ νερού Ρ.E. 
τρίτης γενιάς 10 atm Φ110 

μμ 200 5.20 1040.00 

5 
ωλήνας πόσιμοσ νερού Ρ.E. 
τρίτης γενιάς 16 atm Φ110 

μμ 200 7.05 1410.00 

6 
ωλήνας πόσιμοσ νερού Ρ.E. 
τρίτης γενιάς 10 atm Φ125 

μμ 200 6.50 1300.00 

7 
ωλήνας πόσιμοσ νερού Ρ.E. 
τρίτης γενιάς 16 atm Φ125 

μμ 300 8.95 2685.00 

8 
ωλήνας πόσιμοσ νερού Ρ.E. 
τρίτης γενιάς 16 atm Φ355 

μμ 65 70.00 4550.00 

  ΤΝΟΛΟ 19844.90 

 
Φ.Π.Α. (24%) 4762.78 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 24607.68 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 19.844,90 € πιένλ Φ.Π.Α. θαη πξνβιέπεηαη 

λα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 

Κ.Α.Δ. : 25.05.09 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ) 

ρεηηθφ CPV : 44161200-8 (σιήλεο χδξεπζεο) 

 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_162/20-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 72ΙΥΟΛΚ8-

Μ0Ο, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 
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 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΧΛΗΝΧΔΧΝ - 

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ» Πξνϋπνινγηζκνύ 19.844,90 €, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, (ζύκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ 

λόκνπ 4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο» & 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ 

Ν.4412), πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 24.607.68€  ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.09 

(ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΧΛΗΝΧΔΧΝ - ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) 

ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

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

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 25.05.09 

(ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΧΛΗΝΧΔΧΝ - ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) 

ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-286/23-08-2018. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-287/23-08-2018. 
 
Δπηκήθπλζε ηνπ επηδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηνπ 
θαη δεύηεξνπ βαζκνύ (Γήκωλ θαη Πεξηθεξεηώλ), γηα ηελ απαζρόιεζε 10.000 
αλέξγωλ ειηθίαο 55-67 εηώλ, θαηά έλα (1) επηπιένλ έηνο γηα δέθα (10) εξγαδόκελνπο 
ΙΓΟΥ.  

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 
ζπλερηδόκελεο πλεδξίαζεο, έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ  επηκήθπλζε ηνπ επηδνηνύκελνπ 
πξνγξάκκαηνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ (Γήκσλ θαη 
Πεξηθεξεηώλ), γηα ηελ απαζρόιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηώλ, θαηά έλα (1) 

επηπιένλ έηνο γηα δέθα (10) εξγαδόκελνπο ΙΓΟΥ., ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ 
έρεη σο εμήο: 

                                                                       

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟ Γ.. ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

      Με ηελ παξφλ έγγξαθν αηηνχκαζηε ηελ επηκήθπλζε    ηνπ πξνγξάκκαηνο  ΟΑΔΓ γηα  δέθα ( 10 
) εξγαδφκελνπο , ζην πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο 10.000 καθξνρξφλησλ αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 
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εηψλ, ζην νπνίν εληάρζεθε ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο  κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 2/2017/000040359652-08/09/2017 . Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζε έλα 
έηνο κε ηε δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο  αθφκε ελφο έηνπο αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ.  
 
 
Οη δέθα  ( 10 ) εξγαδφκελνη νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη νη 
θάησζη: 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΠΡΟΛΗΦΗ

 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

Α΄ ΔΣΟΤ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΓΡ/ΣΟ 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ ΖΛΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΜΧΤΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΗΚΟΓΟΜΟ 23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΑΛΜΑΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ 
ΔΡΓΑΣΖ 

6/11/2017 5/11/2018 5/11/2019 

ΛΑΡΗΟ ΜΗΥΑΛΑΚΖ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ 
ΔΡΓΑΣΖ 

31/10/2017 30/10/2018 30/10/2019 

ΝΣΑΜΟΣΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΗΚΟΓΟΜΟ 23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 
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Οη παξαπάλσ εξγαδόκελνη, πξνζειήθζεζαλ σο καθξνρξόληα άλεξγνη θαη εληάζεθαλ ζε θελέο 
ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαιύπηνληαο πάγηεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, αλέιαβαλ: 

 Σν θόςηκν ησλ ρόξησλ θαη ηελ δηάλνημε ησλ νδώλ πξόζβαζεο ζε αληιηνζηάζηα 
 Σελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζίσλ (βαθέο, 

επηρξίζκαηα, αλαθαηαζθεπέο θιπ. 
 Σελ επηδηόξζσζε απιώλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαηαζθεπώλ (ζηδεξά θαπάθηα 

θξεαηίσλ, θνπθώκαηα, επηζθεπέο πεξηθξάμεσλ, ζπγθνιιήζεηο δηάθνξεο θιπ. 

 Δξγάηεο πδξαπιηθώλ έξγσλ, βνεζνί ζε ζπλεξγεία απνθαηαζηάζεσλ δηαξξνώλ, 
ειεθηξνιόγσλ, απνθξάμεσλ θιπ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαη επεηδή ε ΓΔΤΑ Κηιθίο εθηόο από ηελ επηρνξήγεζε πνπ 

ιακβάλεη ην γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ 
(ειηθησκέλνη – πιεζίνλ ηεο ζύληαμεο – καθξνρξόληα άλεξγνη), ην όηη απνηειεί θνηλσληθή 

αξσγή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε πνιίηεο ηνπ δήκνπ Κηιθίο θαη θπξίσο όηη κε ηελ θηιόηηκε εξγαζία 
ηνπο βνεζνύλ απνηειεζκαηηθά ηελ επηρείξεζε θαη ζπκβάινπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνύ γηα 
ηνλ νπνίνλ ππάξρεη, πξνηείλεηαη: 

Να απνθαζίζεη ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηελ επηκήθπλζε ηνπ επηδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ), γηα ηελ 
ζπλέρηζε ηεο απαζρόιεζεο ησλ δέθα (10) αλσηέξσ εξγαδόκελσλ ΙΓΟΥ, θαηά έλα (1) 

επηπιένλ έηνο. 

Παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην N. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

N.4483-2017 (ΦΔΚΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 Σελ επηκήθπλζε ηνπ επηδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη 
δεύηεξνπ βαζκνύ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ), γηα ηελ απαζρόιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 

55-67 εηώλ, θαηά έλα (1) επηπιένλ έηνο γηα δέθα (10) εξγαδόκελνπο ΙΓΟΥ, ζύκθσλα κε 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΜΑΚΑΡΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ 
ΔΡΓΑΣΖ 

8/12/2017 7/12/2018 7/12/2019 

ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ ΘΧΜΑ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ 
ΔΡΓΑΣΖ 

8/12/2017 7/12/2018 7/12/2019 

ΑΒΛΑΣΖΜΗΓΖ ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛ
ΖΣΖ 

27/10/2017 26/10/2018 26/10/2019 
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 Σν θόζηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην έηνο 2018 από ην αλσηέξσ αηηνύκελν πξόγξακκα 

πξνϋπνινγίδεηαη ζην ύςνο ησλ 37.740,00 € θαη ζα θαιπθζεί από ηηο παξαθάησ 
δεζκεπκέλεο πηζηώζεηο: 
 

1. 29.490,00  € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕ ΕΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ)  

2. 8.250,00 € ζε βάξνο ηνπ    Κ.Α. 60.03 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΔΜΜΙΘΟΤ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) 
 

 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018 νη νπνίεο θαιύπηνπλ ηελ εηήζηα κηζζνδνζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Σν ππόινηπν πνζό ηνπ θόζηνπο κηζζνδνζίαο ησλ 119.000,00 € ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 
βαξύλεη ηελ πίζησζε ησλ ίδησλ Κ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2019. 

 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕ ΕΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ),  

60.03 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΔΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ)  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

έηνπο 2018. 
 
 

 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-287/23-08-2018. 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΠΡΟΛΗΦΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

Α΄ ΔΣΟΤ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΓΡ/ΣΟ 

ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ ΖΛΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΜΧΤΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΗΚΟΓΟΜΟ 23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΑΛΜΑΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ ΔΡΓΑΣΖ 6/11/2017 5/11/2018 5/11/2019 

ΛΑΡΗΟ ΜΗΥΑΛΑΚΖ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ ΔΡΓΑΣΖ 31/10/2017 30/10/2018 30/10/2019 

ΝΣΑΜΟΣΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΗΚΟΓΟΜΟ 23/10/2017 22/10/2018 22/10/2019 

ΜΑΚΑΡΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ ΔΡΓΑΣΖ 8/12/2017 7/12/2018 7/12/2019 

ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ ΘΧΜΑ ΑΝΔΗΓΗΚΔΤΣΟ ΔΡΓΑΣΖ 8/12/2017 7/12/2018 7/12/2019 

ΑΒΛΑΣΖΜΗΓΖ ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΖ 27/10/2017 26/10/2018 26/10/2019 
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ΘΔΜΑ 1ν - Απόθαζε 19-288/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα έλα (1) Η/Τ παιάκεο (handheld) κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, κε 
ινγηζκηθό θαηαγξαθήο ελδείμεωλ πδξνκέηξωλ θαη πξνζδηνξηζκνύ γεωγξαθηθήο 
ζέζεο πδξνκέηξωλ». Πξνϋπνινγηζκόο 1.600,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.).  

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΡΩΣΟ  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιόγν θαη 

Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο & Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ 
Γ.. ηα εμήο:  

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άκεζε θαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαγξαθή 
ησλ ελδείμεσλ κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ παιάκεο, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα 

κεηαθέξνληαη ζην πξόγξακκα δηαρείξηζεο ύδξεπζεο θαη απνηεινύλ ηελ βάζε γηα ηελ έθδνζε 
ησλ ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο. 

Λόγσ παιαηόηεηαο ελόο (1) Η/Τ παιάκεο, ρξήδεη άκεζεο αληηθαηάζηαζεο.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 

πξνβιέπεη όηη: 

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

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

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

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

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

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 
 
 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Γ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζώο επίζεο θαη 

ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα έλα (1) 
Η/Τ παιάκεο (handheld) κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, κε ινγηζκηθό θαηαγξαθήο 
ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ θαη πξνζδηνξηζκνύ γεσγξαθηθήο ζέζεο πδξνκέηξσλ». Πξνϋπνινγηζκνύ 

1.600,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

1. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΝΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΠΑΛΑΜΖ 
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2. ΚΟΠΟ 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ  ΠΑΛΑΗΟΤ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΛΑΜΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΤΓΡΟΝΟΜΔΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΔΧΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΧΝ 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΠΑΛΑΜΖ ΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ADROID KAI GPS ΠΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ ΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ 
ΣΗΓΜΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΜΔΣΡΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΧΡΑ ΚΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΝΓΔΗΞΖ 

Cpv:[31644000-2]-Γηάθνξεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1.600,00 € ( ΥΗΛΗΑ ΔΞΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ ) ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 
 

5. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_168/23-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ Χ5ΜΜΟΛΚ8-

ΔΘ9, θαη ηε βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

 
Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 

 

 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε - Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα έλα (1) Η/Τ παιάκεο 

(handheld) κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, κε ινγηζκηθό θαηαγξαθήο ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ θαη πξνζδηνξηζκνύ γεσγξαθηθήο ζέζεο πδξνκέηξσλ». Πξνϋπνινγηζκνύ 

1.600,00€ (πιένλ ΦΠΑ), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε 

ππνβνιήο πξνζθνξάο, (ζύκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λόκνπ 4412/2016 «Έλαξμε 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο» & 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412), πξνο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 1.984,00€  ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 14.03 (Η/Τ ΚΑΙ 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
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 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 14.03 (Η/Τ ΚΑΙ 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-288/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

 

 
ΘΔΜΑ 2ν - Απόθαζε 19-289/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εμαξηεκάηωλ γηα ηελ ΔΔΛ Κηιθίο». Πξνϋπνινγηζκόο 
1.880,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.). 

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ  ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό,  ηεο 

ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:  

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
ππαξρνπζώλ βαλώλ ζηε δεμακελή αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο, νη νπνίεο ηνπνζεηήζεθαλ ην 2003 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο Δ.Δ.Λ. Κηιθίο.  

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

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

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

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ 
να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 
3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 

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

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

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζώο επίζεο θαη 

ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ γηα ηελ ΔΔΛ Κηιθίο». Πξνϋπνινγηζκνύ 1.880,00€ (πιένλ ΦΠΑ), 

ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
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ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) βαλψλ DN 250, κάξθαο AVK, πίεζεο 10 bar ρσξίο βνιάλ κε 

ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρνπζψλ βαλψλ ζηε δεμακελή αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο, νη νπνίεο ηνπνζεηήζεθαλ 

ην 2003 θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο Δ.Δ.Λ. Κηιθίο. 

Οη πξνο αληηθαηάζηαζε βάλεο είλαη ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεη πξνκήζεηα ίδηνπ 

κεγέζνπο γηα απνθπγή πξφζζεησλ δαπαλψλ ησλ αγσγψλ. 

H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.880,00 Δπξψ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα 

θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν αθφινπζνο:   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜΑΥΙΑ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Βάλα DN 250, κάξθαο AVK, πίεζεο 10 bar 

 
4ηεκ. 470,00 1.880,00 € 

                                                                                                                                ΤΝΟΛΟ 1.880,00 € 

                                                                                                                               ΦΠΑ 24%   451,20  € 

                                                                                                            ΤΝΟΛΟ + ΦΠΑ 24% 2.331,20 € 

 
ρεηηθφ CPV: 44167000-8 (Γηάθνξα εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ) 

 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_164/21-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 7ΓΦΛΟΛΚ8-

ΤΥΔ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

 
Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 

 

 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ γηα 

ηελ ΔΔΛ Κηιθίο». Πξνϋπνινγηζκνύ 1.880,00€ (πιένλ ΦΠΑ), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, (ζύκθσλα κε ην άξζξν 

120 ηνπ λόκνπ 4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο» & 3 θαη ηνπ άξζξνπ 

328 ηνπ Ν.4412), πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  
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 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, 
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 2.331,20 €  ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.03 

(ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Δ.Δ.Λ. (ΙΜΑΝΣΔ ΚΙΝΗΗ ΦΤΗΣΗΡΧΝ,ΜΔΜΒΡΑΝΔ 

ΑΔΡΙΜΟΤ,ΒΑΝΔ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

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

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 25.05.03 

(ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ Δ.Δ.Λ. (ΙΜΑΝΣΔ ΚΙΝΗΗ ΦΤΗΣΗΡΧΝ,ΜΔΜΒΡΑΝΔ 

ΑΔΡΙΜΟΤ,ΒΑΝΔ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, 

όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-289/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

 
 
ΘΔΜΑ 3ν - Απόθαζε 19-290/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ». Πξνϋπνινγηζκόο 278,22€ 
(πιένλ Φ.Π.Α.).   

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΡΙΣΟ  ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Αβξακίδε Ηιία, Υεκηθό Μεραληθό θαη Γ. 

Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:  

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ επηζθεπή δύν (2) 
νρεκάησλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηνλ ιόγν όηη ρξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλά από ηα ζπλεξγεία 
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Δπηρείξεζεο.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 

πξνβιέπεη όηη: 

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

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

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

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

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

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζώο επίζεο θαη 
ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΜΠΑΣΑΡΙΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ». Πξνϋπνινγηζκόο 278,22€ (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα 
κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 
 
2 .ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Η  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα κπαηαξηψλ   γηα ηε άκεζε  απνθαηάζηαζε ησλ 

κεηαθνξηθψλ ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά κπαηαξηψλ ηχπνπ 75Α  γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

αλνηθηνχ Φνξηεγάθη  κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΖΤ 5949 , κάξθαο ΣΟΤΟΣΑ 4Υ4  θαη γηα ην θνξηεγάθη 

θιεηζηνχ ηχπνπ, κάξθαο FIAT DOBLO κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚIE 3596 .  Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπο 

άκεζα, δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπληεξήζεηο   

ηνπ δηθηχνπ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο . 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ:(ΚΗΤ 5949-ΚΙΔ 3596). 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΜΠΑΣΑΡΗΑ 75Α (ΚΖΤ 5949 ) ΣΔΜ. 2 92,74 185,48 

2. ΜΠΑΣΑΡΗΑ 75Α (ΚΗΔ 3596 ) ΣΔΜ. 1 92,74 92,74 

 

ΑΘΡΟΙΜΑ 
278,22 

Φ.Π.Α 24%   66,77 

ΤΝΟΛΟ 344,99 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 344,99  Δπξώ          

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

Κηιθίο.   
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Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_165/22-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 75ΓΞΟΛΚ8-

ΑΦΠ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 
 

 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΠΑΣΑΡΙΧΝ ΣΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ». Πξνϋπνινγηζκόο 278,22€ (πιένλ ΦΠΑ), κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, (ζύκθσλα κε ην άξζξν 

120 ηνπ λόκνπ 4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο» & 3 θαη ηνπ άξζξνπ 

328 ηνπ Ν.4412), πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 344,99€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΑ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

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

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 26.12 

(ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ 

ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-290/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

 
 
ΘΔΜΑ 4ν - Απόθαζε 19-291/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΗΜΑΣΑ & ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ». 
Πξνϋπνινγηζκόο 810,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.).    
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Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ  ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Αβξακίδε Ηιία, Υεκηθό Μεραληθό θαη Γ. 

Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:  

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ επηζθεπή δύν (2) 
νρεκάησλ, δύν (2) θνκπξεζέξ θαη ελόο (1) κεραλήκαηνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, γηα ηνλ ιόγν όηη 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλά από ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Δπηρείξεζεο.  

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

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

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

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

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

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

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

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζώο επίζεο θαη 

ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΜΠΑΣΑΡΙΧΝ ΓΙΑ ΟΥΗΜΑΣΑ & ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ». Πξνϋπνινγηζκόο 810,00€ 

(πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ & ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ 
 
2 .ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά .    

   

3. ΚΟΠΟ: Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα κπαηαξηψλ γηα ηελ άκεζε  απνθαηάζηαζε ησλ 

νρεκάησλ & κεραλεκάησλ ηεο . 

 

4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά ηεζζάξσλ (4) κπαηαξηψλ 135 ΑΖ, δχν (2) ηεκάρηα 

γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ απνθξαθηηθνχ θνξηεγνχ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 80671, κάξθαο 

MERCEDES θαη δχν (2) ηεκάρηα γηα ην ηξηαμνληθφ θνξηεγφ κάξθαο MERCEDES κε αξηζκφ θπθινθνξίαο 

ΚIΕ 2864. 

Αγνξά ηξηψλ (3) κπαηαξηψλ 77 ΑΖ, δπν (2) ηεκάρηα γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ησλ 2 θνκπξεζέξ ηχπνπ 

XAS46 Dd (Atlas Copco) θαη έλα (1) ηεκάρην γηα ην κεράλεκα παηεηήξη κάξθαο DYNAMIC. 

Αγνξά κηαο (1) κπαηαξίαο 45 ΑΖ ζηελή, γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ριννθνπηηθνχ ηεο ΔΔΛ Κηιθίο 

κάξθαο Comatsu. 
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Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπο άκεζα, δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο γηα ηηο ζπληεξήζεηο  ηνπ δηθηχνπ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Βηνινγηθνχ Κηιθίο. 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. Μπαηαξία 135 ΑH 
(ME 80671) 

ΣΔΜ. 2 130,00 260,00 

2. Μπαηαξία 135 ΑH  
(KIZ 2864) 
 

ΣΔΜ. 2 130,00 260,00 

3. Μπαηαξία 77 ΑΖ  

Κνκπξεζέξ (XAS46 Dd Atlas 

Copco) 

ΣΔΜ. 2 80,00 160,00 

4. Μπαηαξία 77 ΑΖ     

Παηεηήξη (DYNAMIC) 

 

TEM. 1 80,00 80,00 

5 Μπαηαξία 45 ΑΖ ζηελή 

(ριννθνπηηθφ Comatsu) 

TEM. 1 50,00 50,00 

 

ΑΘΡΟΙΜΑ 
 810,00 

Φ.Π.Α 24%  194,40 

ΤΝΟΛΟ 1.004,40 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.004,40  Δπξώ          

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

Κηιθίο.   

 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_166/22-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 6ΤΓΟΛΚ8-

ΙΡΜ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
 

Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 
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 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΠΑΣΑΡΙΧΝ ΓΙΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 

& ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ». Πξνϋπνινγηζκόο 810,00€ (πιένλ ΦΠΑ), κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, 

(ζύκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λόκνπ 4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

ζύκβαζεο» & 3 θαη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412), πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, 
όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4483/17), λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 1.004,40€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΑ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

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

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 26.12 

(ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ 

ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-291/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - Απόθαζε 19-292/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα εξγαιείωλ ρεηξόο γηα ηηο αλάγθεο ηωλ ειεθηξνιόγωλ». Πξνϋπνινγηζκόο 
307,60 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΔΜΠΣΟ  ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Αβξακίδε Ηιία, Υεκηθό Μεραληθό θαη Γ. 

Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:  

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο 
ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη όηη: 
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«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ 
ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

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

απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 

3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή ζηο 

ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 

α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 

γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 

δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζώο επίζεο θαη 
ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εξγαιείσλ 

ρεηξόο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειεθηξνιόγσλ». Πξνϋπνινγηζκόο 307,60€ (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα 
κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα εξγαιείσλ ρεηξόο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ειεθηξνιόγσλ» 

 

Σν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ πξνκήζεηα κηθξφ εξγαιείσλ  ρεηξφο γηα ηα ζπλεξγεία επηζθεπήο 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑΚ. Σα παξαπάλσ ζπλεξγεία απαξηίδνληαη απφ ηέζζεξηο 

εμεηδηθεπκέλνπο ειεθηξνιφγνπο, κε απμεκέλα θαζήθνληα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο βιαβψλ . 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ δήηεζε εξγαιείσλ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΜΟΝ.  
ΜΔΣΡ. 

ΠΟ. ΣΙΜΗ  ΓΑΠΑΝΗ 

1 ΚΝΗΡΔΥ ΚΟΦΣΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΣΔΜ. 1 25,00 25,00 

2 ΑΜΠΔΡΟΣΗΜΠΗΓΑ (400 A AC, 600 V DC) 
ΣΔΜ 

1 200,00 200,00 

3 ΚΝΗΡΔΥ ΠΔΝΑ 180mm  ΣΔΜ 2 18,00 36,00 

4 ΣΑΤΡΟΚΑΣΑΒΗΓΟ ΡΖ 2/100+ΜΟΝΧΖ 
ΣΔΜ 

2 3,10 6,20 

5 ΣΑΤΡΟΚΑΣΑΒΗΓΟ ΡΖ 1/80+ΜΟΝΧΖ 
ΣΔΜ 

2 3,00 6,00 

6 ΚΑΣΑΒΗΓΗ ΗΗΟ 125Υ5.5+ ΜΟΝΧΖ ΣΔΜ 2 3,20 6,40 

7 ΚΑΣΑΒΗΓΗ ΗΗΟ 150Υ6.5+ΜΟΝΧΖ ΣΔΜ 2 4,00 8,00 

8 ΔΣ ΑΛΔΝ 1.5-10 ΜΑΚΡΤ ΣΔΜ 1 20,00 20,00 

    ύλνιν  : 307,60 

    ΦΠΑ 24 % : 73,82 

    Άζξνηζκα : 381,42€ 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
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 Όια ηα εξγαιεία ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ακεηαρείξηζηα θαη κε πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ  ηελ 

Δπξσπατθή λνκνζεζία. 

 Σα εξγαιεία ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε απφ ηερλίηεο ειεθηξνιφγνπο. 

 ρεηηθφ CPV 44511000-5 (Δξγαιεία ρεηξφο) 

 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_167/22-08-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ ΦΒΔ1ΟΛΚ8-

Π9Μ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 
 

 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εξγαιείσλ ρεηξόο γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ ειεθηξνιόγσλ». Πξνϋπνινγηζκόο 307,60€ (πιένλ ΦΠΑ), κε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από  πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο, (ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 120 ηνπ λόκνπ 4412/2016 «Έλαξμε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο» & 3 θαη ηνπ 

άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412). 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, 

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

αλάζεζεο. 

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 381,42€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

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

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-292/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 
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ΘΔΜΑ 5ν - Απόθαζε 19-293/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Απνδνρή πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο ΔΠΑ ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο  

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΚΣΟ  ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ην ζέκα πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδάζηξηαο 
ΔΠΑ ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο. 

Η ΓΔΤΑ Κηιθίο ζπκκεηέρνληαο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηώλ ηνπ δήκνπ 

θαη θπξίσο ησλ λέσλ εδώ θαη 20 έηε απνδέρεηαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηώλ από ηηο 
ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ Κηιθίο ζε εηδηθόηεηεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο όπσο είλαη πδξαπιηθνί, 

ειεθηξνιόγνη, δηνηθεηηθνί, πιεξνθνξηθνί θιπ. 

Η πξαθηηθή άζθεζε επηρνξεγείηαη από ηνλ ΟΑΔΓ θαη ε ηειηθή επηβάξπλζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο είλαη 
πνιύ κηθξή, θπκαηλόκελε ζην πνζό ησλ 200 επξώ κεληαίσο πεξίπνπ. 

Δθηόο από ηελ σθέιεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, νη νπνίνη απνθηνύλ εξγαζηαθή εκπεηξία ζε έλα 
ζύγρξνλν πεξηβάιινλ θαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο επσθειείηαη από ηνπο ηδίνπο, αλαζέηνληάο ηνπο 

ρξήζηκεο εξγαζίεο θαη επηθνπξώληαο ην κόληκν πξνζσπηθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Απηή ηε πεξίνδν απαζρνινύληαη έλαο πνπδαζηήο, θαη ε απνδνρή κηαο επηπιένλ ζπνπδάζηξηαο 
ζηε ζέζε πιεξνθνξηθήο είλαη ρξήζηκε, επεηδή θαιύπηεη κηα ζέζε πνπ ζπκπιεξώλεηαη ζπλήζσο 

από ζπνπδαζηέο πξαθηηθήο.  

Σν αίηεκα γηα ηελ πινπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο ζπνπδάζηξηαο ηέζεθε σο ζέκα θαζόηη ην 

αληηθείκελν  ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
επνκέλσο ε πξαθηηθή εμάζθεζή ηεο ζα είλαη ζπγρξόλσο θαη παξαγσγηθή γηα ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη 
γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηεο. 

Η ελδηαθεξόκελε γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή ηεο άζθεζε είλαη ε Βαζηιεηάδνπ 
Πελειόπε ηνπ πκεώλ κε ΑΣ ΑΗ 853801 ηεο εηδηθόηεηαο Σερληθνύ Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ 

Τπνινγηζηώλ ζύκθσλα κε ηελ αίηεζε αξηζκνύ πξσηνθόιινπ 2647/10-08-2018  πνπ θαηέζεζε 
ζηελ ππεξεζία καο. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο ηδίαο ζα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο  ηεο ζύκβαζεο Μαζεηείαο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019. 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην N. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Σελ απνδνρή αίηεζεο γηα πξαθηηθή άζθεζε ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ηεο ζπνπδάζηξηαο ΔΠΑ ηνπ 
ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηνπ παξαξηήκαηνο ΟΑΔΓ Κηιθίο Βαζηιεηάδνπ Πελειόπεο ηνπ πκεώλ 

κε ΑΣ ΑΗ 853801 ηεο εηδηθόηεηαο Σερληθνύ Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ. 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-293/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-294/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε  δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ αγσγνύ ηξνθνδνζίαο ζηελ 
Σ.Κ. Άλσ Απνζηόισλ ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο». Πξνϋπνινγηζκνύ 2.500,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.). 

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

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

ηελ κε αξηζκφ 18-276/07-08-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηίηιν: Έγθξηζε Μειέηεο, 
έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε  δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ 
αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ζηελ Σ.Κ. Άλσ Απνζηφισλ ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο». Πξνυπνινγηζκνχ 2.500,00€ 
(πιένλ ΦΠΑ), απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ν ηξφπνο εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο 
θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 328. 

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηελ Μειέηε θαη ηελ 
Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  πξνο 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε ην παξαθάησ απνδεηθηηθφ: 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε Α.Π: 2700/16-08-2018: 
 

11. «ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ» 
 
Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο  θαηέζεζε ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο  , ηνλ ππ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2721/17-
08-2018 ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ. 

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

Α/Α Δίδνο Δξγαζίαο 
ΜΟΝ . 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

 Γηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα εχξεζε ηνπ 
θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο αλάληε θαη 
θαηάληε.  

 Δξγαζίεο εθζθαθήο εθηφο θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρήο επίρσζε ηνπ αγσγνχ ΡΔ κε 
κεραληθά, κήθνπο 170 κέηξσλ θαη βάζνπο 
άλσ ηνπ ελφο κέηξνπ. 

 χλδεζε αγσγνχ ΡΔ Φ125ρηιηνζηά, 

απνθνπή 1 2.300,00 2.300,00 
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πίεζεο 10bar κε πθηζηάκελν κε εηδηθά 
εμαξηήκαηα χδξεπζεο. 

 πγθφιιεζε ζσιήλσλ ΡΔ κε 
ειεθηξνκνχθεο. 

 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ κε ην ίδην πιηθφ. 

 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη 10 ζπλδεηήξεο 
(δηκπψ) Φ160 θαη δχν ζσιήλεο PVC, 6 
κέηξσλ έθαζηνο, γηα πξνζσξηλή 
απνθαηάζηαζε 7 δηαξξνψλ κέρξη ηελ 
πξνκήζεηα ηνπ ΡΔ. 

 

ΤΝΟΛΟ 2.300,00 

Φ.Π.Α. 24 % 552,00 

ΤΝΟΛΟ 2.852,00€ 

 
 

Οηθνλνκηθόο Φνξέαο:   «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΗΣΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΔ.» 

πξνζθνξά 2.300,00 € (Πιένλ Φ.Π.Α.)  

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

 Βεβαίσζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα θεληξηθήο Μαθεδνλίαο ,Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κηιθίο, Τπνδ/λζε Σερληθψλ 
Έξγσλ κε αξ. πξση : Σ..Γ.Δ.:26 /13-07-2018 πεξί εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην κεηξψν ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κηιθίο, κε αξηζκφ:54 θαη εκεξνκελία ηζρχνο βεβαίσζεο έσο: 12-07-2021. 

 Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε ηνπ Θενθιή Γηάγθνγινπ κε αξ. πξσηνθφιινπ:58238/11-
05-2018. 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην ηεο επηρείξεζεο κε αξ πξσηνθφιινπ 65449001/17-
08-2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 17-09-2018. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  απφ ΔΦΚΑ, κε αξ.πξση: 218536/11-05-2018 θαη ηζρχεη κέρξη 09-
11-2018. 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Δπηκειεηήξην Κηιθίο πεξί εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην Μεηξψν ηνπ κε 
αξ.πξση.:17599/11-05-2018 θαη ηζρχεη έσο 31-12-2018. 

 Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ πεξί νξηζκνχ δηαρεηξηζηή ηνλ Θενθιή Γηάγθνγινπ ζθξαγηζκέλν απφ ην 
Πξσηνδηθείν Κηιθίο κε αξ.168/10-12-2012. 

 Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Θενθιή Γηάγθνγινπ πεξί γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
κειέηεο θ.η.ι..  

 
Fax: gania1977@gmail.com 
 
Δπεηδή ν παξαπάλσ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο γλσξίδεη θαιά ην 
δίθηπν δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπο θαη απαζρνιείηαη ζε απηφ ην 
αληηθείκελν σο ΔΓΔ γηα πάλσ απφ 20 έηε, θξίλεηαη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
Δπίζεο ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηε γλψζε ησλ ηνπηθψλ 
ζπλζεθψλ , ηε δηαζηαχξσζε κε αλάινγα έξγα αλά ηελ Διιάδα πνπ έγηλε κέζσ δηαδηθηχνπ, θξίλεηαη 
ζπκθέξνπζα. 
 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γ.. λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη λα θαηαθπξψζεη ηελ ζχκβαζε ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε  δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ζηελ Σ.Κ. Άλσ Απνζηφισλ 

mailto:gania1977@gmail.com
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ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο», αληί πνζνχ 2.300,00€(πιένλ ΦΠΑ 24%), ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ 
ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ.» 
 
Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξία: «ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ.» κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2.300,00 (πιένλ ΦΠΑ). 
 
Σν Γ.. έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε: 
 

- Σελ ππ αξηζκφ 18-276/07-08-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηίηιν: Έγθξηζε Μειέηεο, 
έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε  δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ 
αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ζηελ Σ.Κ. Άλσ Απνζηφισλ ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο». Πξνυπνινγηζκνχ 2.500,00€ 
(πιένλ ΦΠΑ). 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 θαη 330 παξάγξαθνο 3, 
- ηελ ππ’ αξηζ. 2449/27-07-2018 Πξφζθιεζε πξνο νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ππνβνιή πξνζθνξάο, 
- ηελ ππ’ αξηζ. 2721/17-08-2018  πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
- ηελ ππ’ αξηζκφ έθζεζε αλάιεςε δαπάλεο 159 κε ΑΓΑ_ΧΖΥΥΟΛΚ8-Κ08 ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 
- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 

 

 

 

Απνθάζηζε νκόθσλα θαη 

 Δγθξίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε  

δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ζηελ Σ.Κ. Άλσ Απνζηφισλ ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο» 

πξνυπνινγηζκνχ 2.500,00€ (πιένλ ΦΠΑ), κε απεπζείαο αλάζεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Άξζξνπ 328 παξάγξαθνη 3 θαη 4,ηνπ Ν.4412/2016, ζηνλ παξαθάησ νηθνλνκηθφ θνξέα επεηδή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη επεηδή ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη 

ζπκθέξνπζα:  

 

 Δπσλπκία: «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΗΣΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΔ.», επάγγεικα: ΔΓΔ , 

Α.Φ.Μ. : 092889650, Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, έδξα: Ν.Γπλαηθφθαζηξν-Κηιθίο,Σ.Κ.61100 ,  

 Αληηθείκελν ζχκβαζεο: Απνθαηάζηαζε  δηθηχνπ χδξεπζεο ηνπ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ζηελ 

Σ.Κ. Άλσ Απνζηφισλ ηεο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 

2.300,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.24%). 

 ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Γηάγθνγινπ Θενθιήο , ηει. επηθνηλσλίαο: 2341094045 - Φαμ: 

2341094255 , Κηλ: 6972264713, email: gania1977@gmail.com. 

 

 Γεζκεχεη  πίζησζε πνζνχ 2.852,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.29 (ΔΠΔΚΣΑΔΗ-ΑΠΟΚ/ΔΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ & ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣ.ΦΡΔΑΣΗΧΝ Γ.Δ.ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ & ΓΑΛΛΗΚΟΤ)  θαη ηνπ Κ.Α. 
54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 

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

 Δγθξίλεη ε  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ  λα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη λα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 11.02.02.29 (ΔΠΔΚΣΑΔΗ-ΑΠΟΚ/ΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ 
& ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΚΑΣ.ΦΡΔΑΣΗΧΝ Γ.Δ.ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ & ΓΑΛΛΗΚΟΤ)  θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΗΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018, 
φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

mailto:gania1977@gmail.com
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 19-294/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

 
ΘΔΜΑ 9ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-295/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Αλάθιεζε ηεο κε αξηζκό 18-278/07-08-2018 Απόθαζεο Γ.. κε ηίηιν: Έγθξηζε πξσηνθόιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ 
ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΧΝ» θαη επαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο κε λέα βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ππεξεζίαο. 
 
Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΝΑΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Καζθακαλίδνπ, Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν θαη Πξντζηακέλε 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ αλάθιεζε ηεο κε αξηζκφ 18-
278/07-08-2018 Απφθαζεο Γ.. κε ηίηιν: Έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε 
ηίηιν : «ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ» θαη επαλαθνξά 
ηνπ ζέκαηνο κε λέα βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ 
έρεη σο εμήο: 

ηελ κε αξηζκφ 18-278/07-08-2018 Απφθαζε Γ.. έγθξηζεο πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ», 
απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε νκφθσλα ε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

Έπεηηα απφ επαλέιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε ιάζνο ζηελ ρξέσζε ηνπ Σηκνινγίνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 
ν αλάδνρνο εμέδσζε λέν Σηκνιφγην κε ηελ αλάινγε ρξέσζε θαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρψξεζε ζε λέα 
βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο πνπ έρεη σο εμήο:  

 

 

 

ΒΔΒΑΙΧΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

H Δπηηξνπή Γηαγσληζκψλ Τπεξεζηψλ - Δξγαζηψλ γηα ην 2018, φπσο απηή νξίζηεθε απφ ηελ 1-9/16-01-

2018 Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, απνηεινχκελε απφ ηνπο Γηνβαλνχδε Υξήζην ΠΔ Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ,  Αζιαλίδε Υξήζην, ΠΔ Σνπνγξάθν Μεραληθφ θαη Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε, ΣΔ Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ,  

 

Βεβαηώλεη όηη  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαιώο νη εξγαζίεο απνθξάμεσλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, φπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

A/A ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 

1 26/07/2018 
Α/ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΡΥΗΚΖ 
ΑΝΤΦΧΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 
ΛΤΜΑΣΧΝ 
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2 27/07/2018 
Α/ ΛΤΜΑΣΧΝ ΟΠΗΘΔΝ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 
ΛΤΜΑΣΧΝ 

3 28/07/2018 
Α/ ΛΤΜΑΣΧΝ ΟΠΗΘΔΝ 

ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

4 29/07/2018 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ-
ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

5 29/07/2018 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ-
ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

6 29/07/2018 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ-
ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

7 29/07/2018 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ-
ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΦΡΔΑΣΗΧΝ 

8 30/07/2018 
Α/ ΛΤΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ 

ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ  

9 31/07/2018 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 
ΚΗΛΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 
ΛΤΜΑΣΧΝ 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαη βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο (αριθμός πρωηοκόλλοσ 1207/26-4-2018) 

πξνθχπηεη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  9 επεκβάζεηο γηα θαζαξηζκό ζηα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ Κηιθίο 

θαη Βηνινγηθνύ Κηιθίο 

 

Ζ βεβαίσζε απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε. 

 

 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο  

Π.Δ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο 

Π.Δ Σνπνγξάθνο 
Μεραληθόο 

 

 

 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο 

Σ.Δ Πνιηηηθόο  Μεραληθόο 

 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, παξαθαιψ γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 18-278/07-08-2018 Απφθαζεο Γ., θαζψο 
επίζεο ηελ εθ λένπ έγθξηζε ηεο λέαο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: Έγθξηζε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ». 

 

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

- 18-278/07-08-2018 Απφθαζε Γ.. έγθξηζεο πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε 

ηίηιν : «ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ», 

- ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία 

 

 
 Σελ αλάθιεζε ηεο κε αξηζκφ 18-278/07-08-2018 Απφθαζεο Γ.. κε ηίηιν: Έγθξηζε πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ». 
 

 Σελ λέα βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

 

 Σελ παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο: «ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ 
ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ» 
 

 Μεηνςήθεζε επί ηνπ ζέκαηνο ην κέινο βέξθνο Κσλζηαληίλνο. 
 

 
 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 19-295/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
 

 
ΘΔΜΑ 9ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-296/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
 
πδήηεζε γηα ηελ κε αξηζκό θαηάζεζεο 35/3-8-2018 αγσγή ηεο Πξνέδξνπ Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο θαηά 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην Δηξελνδηθείν Κηιθίο. 
 
Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Αλέζηεο Πνγέιεο Γεκνηηθφο χκβνπινο,  κεηά ην ηέινο ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 
πήξε ην ιφγν θαη αλέθεξε φηη ζέιεη λα ζέζε ππφςε ηνπ Γ.. εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο έλα αθφκε ζέκα, ην 
νπνίν  αθνξά αγσγή ηεο πξνέδξνπ θαο. Διέλεο Αλαζηαζηάδνπ θαηά ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πνπ επηδφζεθε πξν 
δχν εκεξψλ ζηελ Δπηρείξεζε.  

Λακβάλνληαο ην ιφγν ε Πξφεδξνο Διέλε Αλαζηαζηάδνπ αλέθεξε φηη θαη ε ίδηα ήζειε λα ζέζεη ην 
παξαπάλσ ζέκα ππφςε ηνπ Γ. 

Σν Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζπκθψλεζε νκφθσλα γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
σο θαηεπείγνλ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο παξεπξέζε ζην Γ.. θαη ν Γήκαξρνο Κηιθίο Γεκήηξηνο 
ηζκαλίδεο πνπ είρε πξνζθιεζεί ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ... 

Ο Αληηπξφεδξνο παίξλνληαο ην ιφγν αλέθεξε φηη ε πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαηέζεζε ζηηο 3-8-2018 ζην 
Δηξελνδηθείν Κηιθίο αγσγή θαηά ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αξηζκφ θαηάζεζεο 35/3-8-2018, πνπ επηδφζεθε ζηελ 
Δπηρείξεζε ζηηο 21-8-2018. Με ηελ αγσγή ηεο ε πξφεδξνο ζεσξεί φηη ε  απνδεκίσζε ηελ νπνία δηθαηνχηαη 
λα ιακβάλεη, δελ ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 855 επξψ πνπ ιακβάλεη απφ ηελ αξρή ηεο ζεηείαο 
ηεο, αιιά ζε πνζφ 1.710 € κηθηά, ήηνη ζην 50% ηεο αληηκηζζίαο  ηνπ Γεκάξρνπ Κηιθίο, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 
3.420 €. Δπνκέλσο ε πξφεδξνο δεηά απφ ηνλ Μάην ηνπ 2017 έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018   (15 κήλεο)  
λνκηκνηφθσο ηε δηαθνξά απφ ηελ απνδεκίσζε ησλ 855 πνπ ιακβάλεη, έσο ην πνζφ ησλ 1.710 επξψ, ήηνη 
855 Υ 15 = 12.825 €. Δπίζεο δεηάεη λα ηεο θαηαβιεζεί ε δηαθνξά ηεο απνδεκίσζήο ηεο θαη γηα ηελ πεξίνδν 
απφ ηνλ Αχγνπζην 2018 έσο ην Ννέκβξην 2018, ήηνη 4 κήλεο επί 855 € = 3.420 €. Σν ζπλνιηθφ αίηεκα ηεο 
αγσγήο αλέξρεηαη ζε 16.245 €. Δθηηκψ φηη ε παξαπάλσ ελέξγεηα ηεο πξνέδξνπ, είλαη κελ λφκηκε, πιελ 
φκσο δελ ζα έπξεπε λα αζθεζεί ε αγσγή γηα ιφγνπο εζηθήο ηάμεσο.   
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ην ζεκείν απηφ έιαβε ην ιφγν ε πξφεδξνο θαη είπε φηη έρεη ιεθζεί απφ ην Γ. ε ππ΄αξηζκ.14-216/24-8-
2017 Απφθαζε κε ζέκα “Καζνξηζκφο απνδεκίσζεο ηεο πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλεο, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4483/2017 (ΦΔΚ Α’ 107-31.7.2017)", ηελ νπνία εκθάληζε ζηα κέιε ηνπ 
πκβνπιίνπ.  Με απηή ηελ απφθαζε πξνηάζεθε ζηελ  Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο λα 
ελαξκνληζηεί ε απνδεκίσζε ηεο πξνέδξνπ κε ην λέν λφκν 4483/2017 θαη λα αλέιζεη ζην 50% ηεο 
αληηκηζζίαο ηνπ Γεκάξρνπ, ελψ επίζεο πξνηάζεθε ζηελ  Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο  λα 
νξηζηεί ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ ζε 50 επξψ γηα θάζε ζπλεδξίαζε.  

Όπσο εκθαίλεηαη ζηελ απφθαζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Γ, εηζεγεηήο ηνπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ήηαλ ν αληηπξφεδξνο Αλέζηεο Πνγέιεο επεηδή ην ζέκα αθνξνχζε ηελ πξφεδξν. Ζ απφθαζε 
αλαξηήζεθε ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα κε αξηζκφ  ΧΤ52ΟΛΚ8-ΠΝΦ θαη θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ηεο 
πξνέδξνπ. Δπίζεο ε πξφεδξνο δήισζε ζην Γ φηη ε απφθαζε δηαβηβάζηεθε ζηελ Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο γηα έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο θαη ε Α.Γ.Μ.-Θ. κε ην αξ.πξση.9516/8-9-
2017 έγγξαθφ ηεο, ελεκέξσζε ηε ΓΔΤΑΚ φηη δελ δχλαηαη λα εθδψζεη ζρεηηθή απφθαζε ιφγσ έιιεηςεο 
λνκηθνχ εξείζκαηνο, αθνχ ε ηζρχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηνπ λ.4483/2017 ζα αξρίζεη απφ ηηο επφκελεο 
δεκνηηθέο εθινγέο.  

Ο αληηπξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε σο εηζεγεηήο αξλήζεθε 
θαηεγνξεκαηηθά φηη νπδέπνηε εηζεγήζεθε έλα ηέηνην ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δήηεζε λα 
πξνζθνκηζηεί άκεζα ε πξφζθιεζε κε ηα ζέκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεδξίαζεο. Σν ίδην δήηεζαλ θαη ηα 
ππφινηπα ηέζζεξα κέιε ηνπ Γ 

Άκεζα αλεπξέζε ζην αξρείν απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ε πξφζθιεζε ηεο 14εο  πλεδξίαζεο ηνπ έηνπο 
2017. Όπσο δηαπηζηψζεθε πξάγκαηη ζηελ πξφζθιεζε δελ ππήξρε  ζέκα « Καζνξηζκφο απνδεκίσζεο ηεο 
πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο Αλαζηαζηάδνπ Διέλεο, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4483/2017 (ΦΔΚ Α’ 107-
31.7.2017)». 

Μεηά ηελ εκθάληζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο θαη ηεο πξφζθιεζεο, ηα ππφινηπα πέληε κέιε ηνπ Γ.. 
αλαθέξζεθαλ ζηελ απφθαζε δειψλνληαο θαηεγνξεκαηηθψο φηη νπδέπνηε εηζήρζε ην παξαπάλσ ζέκα 
εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζην Γ.. θαη νπδέπνηε ειήθζε ζρεηηθή απφθαζε. Καηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε 
πνπ αθνινχζεζε, ηα ινηπά πέληε κέιε ηνπ Γ.. ξψηεζαλ ηελ πξφεδξν πνηφο ζπλέηαμε ελ αγλνία ηνπο απηή 
ηελ απφθαζε, ηελ χπαξμε ηεο νπνίαο δελ αλαγλσξίδνπλ, θαζψο κάιηζηα πνηέ δελ ηνπο παξαδφζεθαλ 
πξνο ππνγξαθή ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ. Δπίζεο επεζήκαλαλ φηη έλα ηέηνην 
ζέκα δελ ζα κπνξνχζε λα εηζαρζεί εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο, αθνχ δελ έρεη ραξαθηήξα επείγνληνο, ε δε 
αξλεηηθή απάληεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο νπδέπνηε θνηλνπνηήζεθε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ απφξξηςε ηεο ΑΓΜ-Θ, ζα έπξεπε λα εξρφηαλ 
ζέκα ζην Γ γηα αλάθιεζε ηεο 14-216/2017 απφθαζεο. 

ην ζεκείν απηφ παξελέβε ν  Γήκαξρνο, ν νπνίνο απεπζπλφκελνο ζηελ πξφεδξν δήισζε φηη δελ ηνλ 
ελεκέξσζε νχηε γηα ιήςε απφθαζεο αχμεζεο ηεο απνδεκίσζήο ηεο, νχηε γηα ηελ απφξξηςή ηεο απφ ηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ πξνζβάιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 
Γεκνηηθνχ Κψδηθα.  

Ζ πξφεδξνο ηνπ Γ.. αλέθεξε φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε ηεο ππ΄αξ.216/2017 
απφθαζεο. 

Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο αγσγήο  ην κέινο ηνπ Γ.. Γεκήηξηνο Σζαληάθεο αλαθέξζεθε θαη θαηέζεζε γξαπηφ 
θείκελν πνπ αλαγλψζηεθε απφ ηνλ ίδην θαη έρεη σο εμήο:  

Με ηελ παξνχζα, εθθξάδνπκε ηελ πιήξε δπζαξέζθεηα θαη δπζπηζηία καο πιένλ, ζην πξφζσπν ηεο 
Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. κε αθνξκή ηελ θαηάζεζε θαη επίδνζε ηεο αγσγήο ηεο (αξ. πξση 2768/21-8-18 
Γ.Δ.Τ.Α.Κ.) θαηά ηνπ Ν.Π.Η.Γ. ηνπ νπνίνπ είκαζηε κέιε ηνπ Γ... 

Ζ αγσγή, φπσο είλαη γλσζηφ αθνξά ηε δηεθδίθεζε αλαδξνκηθψο 16.245 επξψ λνκηκνηφθσο, δηθαζηηθά 
έμνδα θαζψο θαη έμνδα δηθεγφξνπ σο δηαθνξά ηεο νξηζζείζαο απνδεκίσζήο ηεο απφ ην 2017 ηελ νπνία 
κέρξη πξφηηλνο ειάκβαλε αδηακαξηπξήησο εμ φζσλ γλσξίδσ. Ζ θαηάζεζε ηεο αγσγήο κεηά ηελ έιεπζε ησλ 
δεθαπέληε κελψλ απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε λα ιακβάλεη ηελ απνδεκίσζε ρσξίο λα ηελ πξνζβάιεη θαη ρσξίο 
λα έρεη ηεζεί ζην Γ.. νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζέκα,  γελλά εξσηήκαηα ζθνπηκφηεηαο.  

Θεσξνχκε φηη νη ελέξγεηεο ηεο Πξνέδξνπ πιήηηνπλ ην θχξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο, πξνζβάιινπλ 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εθζέηνπλ αλεπαλφξζσηα ηελ ππφιεςε θαη αμηνπξέπεηά ηνπ. 

Γε ζα ζηαζνχκε ζην λνκηθφ κέξνο ηεο ππφζεζεο ην νπνίν ζα θξηζεί, αιιά ζην εζηθφ. 
ε κηα επνρή φπνπ ε θνηλσλία καο καζηίδεηαη αθφκε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αλεξγία πνπ 

παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, ηελ επηρείξεζε λα πξνζπαζεί λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο πξνο φθεινο ησλ 
δεκνηψλ, εθηηκνχκε φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ πξνθιεηηθφ θαη απαξάδεθην ην λα δηεθδηθεί έλα πνιηηηθφ 
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πξφζσπν αλαδξνκηθά, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νπδέπνηε ζηελ 23ρξνλε ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. έρεη 
επηρεηξεζεί απφ αηξεηφ θάηη αλάινγν. 

Δπεηδή θξίλνπκε φηη νη ελέξγεηεο ηεο Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. είλαη αληίζεηεο κε ην θνηλφ αίζζεκα πεξί 
εζηθνχ, αζπκβίβαζηεο κε ηελ άζθεζε ηνπ δεκφζηνπ θαζήθνληνο θαη εληειψο μέλεο κε ηηο αμίεο καο ζρεηηθά 
κε ηελ ππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, δεηνχκε ηελ απφζπξζε ηεο αγσγήο ζπλνδεπφκελε απφ 
ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο  ηνπ θχξνπο ηεο επηρείξεζεο. Δλψ ηελ εθιέμακε κε ηελ ςήθν εκπηζηνζχλεο καο, 
ηελ πεξηβάιακε κε εκπηζηνζχλε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο, κε απηή ηελ ελέξγεηα έρεη θινληζηεί ε 
εκπηζηνζχλε καο ζην πξφζσπφ ηεο, ζπγρένληαο ηεο έλλνηα ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο κε απηή ηεο θάιπςεο 
ζέζεο εξγαζίαο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, πξνηίζεκαη λα παξαηηεζψ απφ κέινο ηνπ Γ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ Δπίζεο ζεσξψ φηη ε 
επηρείξεζε πξέπεη λα αζθήζεη θάζε λφκηκν θαη πξφζθνξν δηθαίσκα πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνχζεη ηελ 
αγσγή. 

Παξαθαιψ ε παξνχζα λα εληαρζεί ζην  ζψκα  ησλ πξαθηηθψλ ηεο απφ 23.08.2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα..  

 
Σν κέινο ηνπ Γ.. Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο πήξε ην ιφγν θαη δήηεζε απφ ηελ πξφεδξν λα αλαθαιέζεη ηελ 

αγσγή ηεο πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο.  
Ζ πξφεδξνο δήισζε φηη δελ ζα αλαθαιέζεη ηελ αγσγή ηεο αιιά ζα δηεθδηθήζεη ηελ απνδεκίσζή ηεο θαη 

ν Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο απάληεζε φηη ζ΄απηή ηελ πεξίπησζε ζα ππνβάιεη ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ κέινο 
ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑΚ.  Με ηελ δήισζε ηνπ Γ.Πεξπεξίδε ζπκθψλεζαλ άκεζα ηα κέιε ηνπ Γ Κσλζηαληίλνο 
βέξθνο, Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Ησάλλεο Παξαγηφο θαη Αλέζηεο Πνγέιεο, δειψλνληαο φηη ζα παξαηηεζνχλ 
θαη απηνί. 

 

Μεηά ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο θαη ηε δήισζε πξφζεζεο παξαίηεζεο ησλ πέληε κειψλ ηνπ Γ.. ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο εθφζνλ ε πξφεδξφο δελ απνζχξεη ηελ αγσγή, έιαβε ηνλ ιφγν ε πξφεδξνο, ε νπνία δήισζε 
φηη δελ παξαηηείηαη ηεο αγσγήο, αιιά παξαηηείηαη απφ ηελ ζέζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Λακβάλνληαο ην ιφγν ν Γήκαξρνο Κηιθίο επεζήκαλε φηη ε παξαίηεζε γηα λα έρεη ηζρχ ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί ζηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε πξφεδξνο Διέλε Αλαζηαζηάδνπ απνρψξεζε απφ ηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Γ.. ψζηε λα δηεμαρζεί ςεθνθνξία γηα ιήςε απφθαζεο, δηφηη έρεη ζπκθέξνλ απφ ην ζέκα. Δπίζεο 
απνρψξεζαλ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Ζιίαο  Αβξακίδεο θαη ε γξακκαηέαο Διηζάβεη Νάζθα. 

Μεηά ηελ απνρψξεζε δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ αθνχ επί 
ζπλφινπ επηά κειψλ ππάξρνπλ παξφληα πέληε κέιε:  

1. Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  

2. Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 

3. Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  

4. βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 

5. Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

 

Σν Γ.. αθνχ ζθέθζεθε φια ηα παξαπάλσ θαη έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

 

 

                                                  Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 

 Αλαγλσξίδεη ηελ αλππαξμία ηεο εθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο απόθαζεο 14-216/2017 κε ζέκα «Καζνξηζκόο 

απνδεκίσζεο ηεο πξνέδξνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Κηιθίο Αλαζηαζηάδνπ Ειέλεο, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ 4483/2017 (ΦΕΚ 

Α’ 107-31.7.2017)» πνπ δελ ζπδεηήζεθε θαη δελ ειήθζε πνηέ.  

 

 Τελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο από ηελ ζέζε ηεο πξνέδξνπ θαη κέινπο ηνπ Δ.Σ. ηεο Ειέλεο Αλαζηαζηάδνπ, 

εθόζνλ ε ίδηα ππνβάιεη ηελ παξαίηεζε ηεο αξκνδίσο ζηνλ πξόεδξν ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνύιηνπ. 

 Τελ κε απνδνρή ηεο αγσγήο ηεο Ειέλεο Αλαζηαζηάδνπ θαηά ηεο Δ.Ε.Υ.Α.Κηιθίο θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο 

Επηρείξεζεο ζην Εηξελνδηθείν Κηιθίο από ην λνκηθό ζύκβνπιν ηνπ Δήκνπ Καληαξηδή Σηακάηε ζηνλ νπνίν ζα 
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θνηλνπνηεζεί ε παξνύζα. 

 Εμνπζηνδνηεί ηνλ Αληηπξόεδξν Αλέζηε Πνγέιε λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό έγγξαθν παξνρήο ηεο δηθαζηηθήο 

πιεξεμνπζηόηεηαο. 

      

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 19-296/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

                                                                                                                         Ο Αληηπξόεδξνο  Γ.. 
                                                                                                                             ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 
 
                                                                                                                            Αλέζηεο Πνγέιεο 
 
   ηα κέιε Γ 
 

 

Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο 

 

 

 

Σζαληάθεο Γεκήηξηνο   

 

 

 

βέξθνο Κσλζηαληίλνο 

 

 

 

Παξαγηόο Ισάλλεο 

 
 
 
 

 
ΘΔΜΑ 10ν - ΑΠΟΦΑΗ 19-297/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγθξηζε πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : 

«ΑΜΟΙΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ»  
   
Η Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιόγν ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΜΟΙΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΓΙΚΗΓΟΡΧΝ»: 
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ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΑΚΝΗΒΔΠ & ΔΜΝΓΑ ΓΗΘΖΓΝΟΩΛ» 

 
 

Νι κάτωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη της επιτροπής Ξαραλαβής πηρεσιών – 

Δργασιών της Γιοικητικής πηρεσίας της ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΣΑΡΕΖΑΞΝΠΡΝΙΝ Β.ΗΩΑΛΛΖΠ»,  εθηέιεζε θαιώο ηελ 

ππεξεζία ηνπ  ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Γ.. 18-277/07-08-2018 φπσο αλαγξάθεηαη ε ππεξεζία ζην Σ.Π.Τ. 137/08-

08-2018. 

 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

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

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο : «ΑΜΟΙΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΓΙΚΗΓΟΡΧΝ». 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 19-297/23-08-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

 
 

 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
Η παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
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23 Απγνύζηνπ 2018 

 
H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 
 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο  

ύκβνπινο, Μέινο 
 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο 
Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο 
ύκβνπινο, Μέινο  

  

 Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο 
Γεκνηώλ, Μέινο  

 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


