
1
 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  15/2014 

Ρεο κε αξηζκό 15/2014 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

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

2014 θαη ώξα: 13:00 π.κ., εκέξα Ξέκπηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   2576/10-10-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ 

δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-
06-95). 
 
 

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

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1) Πηζκαλίδεο Γεκήηξηνο , Γήκαξρνο Θηιθίο, Ξξφεδξνο, 
2) Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο, Κέινο, 
3) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο, Κέινο, 

4) Θαιηζίδεο Ξαλαγηψηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο, Κέινο 
5) Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ Θηιθίο, Κέινο, 

6) Καπξνπνχινπ Πνθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ Θηιθίο, κέινο 
7) Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ 

 

ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 146_2014 
 
Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο «Απνθαηάζηαζε αζθάιηνπ από εξγαζίεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο ζην   Γήκν Κηιθίο».  
 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην 

παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 7ε Οθησβξίνπ 2014 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

mailto:info@deyak.gr
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1. Παραγιό Ιωάννη, Προϊζηάμενο Σετνικής Τπηρεζίας ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς, Πολιηικό Μητανικό, 
Πρόεδρο ηης Επιηροπής, με αναπληρωηή ηον κ. Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διεσθσνηή ηης ΔΕΤΑ 
Κιλκίς, Υημικό Μητανικό. 

2. Γιοβανούδη Υρήζηο, Πολιηικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. Αποζηολίδη 
Νικόλαο, Υημικό Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς 

3. Καπαζακαλίδη Παναγιώηη, Πολιηικό Μητανικό Σ.Ε. ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 
Αζλανίδη Υρήζηο, Σπογράθο Μητανικό ηης ΔΕΤΑ Κιλκίς. 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΟΤ ΑΠΟ ΕΡΓΑΙΕ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ ΣΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
 

Προϋπολογισμού 72.570,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

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

θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
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   ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΞΑΝΘΟΤΛΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 Αξηζκφο πηπρίνπ:   26806      Οδνπνηία Σάμε: Α1 

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

 

 Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο κε Α/Α:3927 θαη εκ/λία:07-10-2014 κε ηζρύ κέρξη 
07/11/2014 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα Δ.Σ.Α.Α. – ΣΟΜΔΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΓΔ – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ – 
Σ.Δ.Α.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Π.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Τ.Μ.Δ.Γ.Δ κε Αξ.Πξση.:300/07-10-2014 θαη ηζρύεη κέρξη 
30/11/2014 

 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (Καη/κα Κηιθίο), κε αξηζκό 
26207 θαη πνζό: 1.180,00€ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηεο Κσζηνπνύινπ Ξαλζνύιαο όηη: i) δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δελ έρεη ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ii) ηα πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξν 22 δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 
πεξίπησζεο απηήο, iii) ε επηρείξεζε δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην νπνίν 
ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ 
έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία), iv) ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ 
εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα αλεθηέιεζηνπ πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 
παξ.4 ηνπ Ν.3669/08 

 Βεβαίσζε ΣΔΔ κε αξ.πξ.:11689/107499 θαη εκεξνκελία 28/04/2014 θαη ηζρύεη κέρξη 31/12/2014 

 Τπεύζπλε Γήισζε όηη ε Βεβαίσζε ηνπ ΣΔΔ είλαη πξσηόηππε 

 Δπηθπξσκέλν Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ ηαπηόηεηαο 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ κε αξ.πξ.:Γ15/18316, 
εκεξνκελία:15/11/2011 θαη ηζρύεη κέρξη 14/11/2014 

 Μεραλόζεκα (2) 
 

Email:lefteris@fotothermiki.gr  
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   ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ & ΗΑ Δ.Δ 

Αξηζκφο πηπρίνπ:   20059      Οδνπνηία Σάμε: Α2 

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

 

 Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο κε Α/Α:2255 θαη εκ/λία:06/10/2014 θαη ηζρύεη κέρξη 
06/11/2014 

 Μεραλόζεκα (2) 



 ( 3 )  

 

 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηνπ ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ (Καη/κα Θεζ/λίθεο) κε αξηζκό:536971 θαη 
πνζό:1.180,00€ 

  Αληίγξαθν Βεβαίσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ κε αξ.πξ.:Γ15/2434 θαη 
εκ/λία:18-03-2014 πνπ ηζρύεη κέρξη 28/04/2016 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Δ.Σ.Α.Α. – ΣΟΜΔΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΓΔ – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ – 
Σ.Δ.Α.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Π.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Τ.Μ.Δ.Γ.Δ κε αξ.πξ.:10090/08-09-14, όηη ε εηαηξεία 
«ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ & ΗΑ ΔΔ» δελ απαζρνιεί κηζζσηνύο κεραληθνύο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ 
έρεη νθεηιέο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηζρύεη κέρξη 30/11/2014. 

 Αληίγξαθν Απνδεηθηηθνύ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο & Πηζηνπνηεηηθό Τπνιεηπόκελεο 
Οθεηιήο ηνπ Ν.4152/2013 Δ.Σ.Α.Α. – ΣΟΜΔΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΓΔ – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ – 
Σ.Δ.Α.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Π.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Τ.Μ.Δ.Γ.Δ ηεο κεραληθνύ ΣΕΗΩΣΕΗΟΤ ΗΩΑΝΝΑ ΣΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ κε αξ.πξ.:10839/06-10-14 όηη ε παξαπάλσ έρεη ππαρζεί ζε ξύζκηζε 
νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ηζρύεη κέρξη 04/11/2014 

 Αληίγξαθν Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο κε αξ.πξ.:10841/06-10-14 θαη ηζρύεη κέρξη 30/11/2014 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Σ.Δ.Δ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε αξ.πξ.:1052/100029 θαη εκ/λία 
21/03/2014 ην νπνίν βεβαηώλεη όηη α) ε ΣΕΗΩΣΕΗΟΤ ΗΩΑΝΝΑ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ είλαη κέινο ηνπ 
ΣΔΔ από 06/07/2004, β) δελ είλαη Δξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη γ) έρεη εμνθιήζεη ηηο 
ζπλδξνκέο ηεο πξνο ην ΣΔΔ κέρξη 31/12/2014 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Σ.Δ.Δ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε αξ.πξ.:1078/5547 θαη εκ/λία 
26/03/2014 ην νπνίν βεβαηώλεη όηη ε εηαηξεία ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ & ΗΑ ΔΔ α) είλαη 
εγγεγξακκέλε ζην Βηβιίν Σερληθώλ Δπσλπκηώλ ηνπ ΣΔΔ από 21/02/2003 θαη β) έρεη 
εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πξνο ην ΣΔΔ κέρξη ηελ 31/12/2014 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηεο εηαηξείαο ΑΠ.ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ & ΗΑ 
ΔΔ κε αξ.πξ.:2641/06-10-2014, Αξ.πζη.:531/Τ/2355/2014 θαη ηζρύεη κέρξη 03/04/2015 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

 Αληίγξαθν Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ ύζηαζεο Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο κε Α.Μ.:33793, 
Αξ.Γεκ.:683 θαη εκ/λία:20-02-2003 

 Αληίγξαθν Σξνπνπνίεζεο πκθσλεηηθνύ  Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο κε Α.Μ.:33793, 
Αξ.Γεκ.:894 θαη εκ/λία:20-02-2004 

 Αληίγξαθν Σξνπνπνίεζεο πκθσλεηηθνύ Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο κε Α.Μ.:33793, 
Αξ.Γεκ.:4548 θαη εκ/λία:22-11-2004 

 Αληίγξαθν Σξνπνπνίεζεο πκθσλεηηθνύ Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο κε εκ/λία: 20-02-2012 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο όηη: α) δελ απαζρνιεί κηζζσηνύο 
κεραληθνύο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη νθεηιέο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, β) δελ απαζρνιεί 
πξνζσπηθό κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη γ) ηα πξόζσπα πνπ ζηειερώλνπλ ην πηπρίν 
ηεο επηρείξεζεο θαη ππέρνπλ αζθάιηζε ζην ΣΜΔΓΔ είλαη ε ΣΕΗΩΣΕΗΟΤ ΗΩΑΝΝΑ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο όηη: i) ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππό 
πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ii) νη δηαρεηξηζηέο ηεο 
επηρείξεζεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 
δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, ππεμαίξεζε, 
απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, & δόιηα ρξενθνπία (αξ.22.2.α έσο 
θ), iii) ε επηρείξεζε δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε 
πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ 
(πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία), iv) ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ 
εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ είλαη κεδεληθό θαη v) ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη είλαη αιεζή θαη 
ε εηαηξεία δελ είλαη έλνρε γηα ζνβαξέο ςεπδείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ 
πνπ απαηηνύληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 24 θαη 29 ηνπ Π.Γ.334/00 θαη όια ηα 
θσηναληίγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο είλαη γλήζηα 
θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ ΑΠΟΣΟΛΟΤ όηη εθ ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ, έρεη ην δηθαίσκα εθπξνζώπεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό. 

FAX: 2310302515 
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   ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

Αξηζκφο πηπρίνπ:   11282      Οδνπνηία Σάμε: 1ε 

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

 

 Μεραλόζεκα (3) 



 ( 4 )  

 

 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο Δ.Σ.Α.Α. (Καη/κα Κηιθίο) κε αξηζκό:8744 θαη πνζό 1.180,00 € 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ κε αξ.πξ.:Γ15/5101, 
εκ/λία:14/04/2014 θαη ηζρύεη κέρξη 11/04/2017 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο ηνπ πλδέζκνπ Πηζηνπνηεκέλσλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ & 
Σερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Θεο/λίθεο & Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε εκ/λία 24/04/2014 πεξί 
εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Δξγνιήπηε Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ θαη 
ηζρύεη κέρξη 31/12/2014  

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο ηνπ ΔΣΑΑ κε αξ.πξ.:7888/15-09-2014 πεξί εθπιήξσζεο εηεζίσλ 
εηζθνξώλ θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία κέρξη 31/03/2015 θαη ηζρύεη κέρξη 
31/12/2014  

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο ηνπ ΣΔΔ κε αξ.πξ.:1222/49943 θαη εκ/λία:15/01/2014 ε νπνία βεβαηώλεη 
όηη ν Υαξαιακπίδεο Υξήζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ α) είλαη Δξγνιήπηεο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη β) 
έρεη εμνθιήζεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπ πξνο ην ΣΔΔ κέρξη 31/12/2014  

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο κε αξ.πξ.:978/03-10-2014, 
αξ.ζπζη.:519/Τ/897/2014/3-10-2014 θαη ηζρύεη κέρξη 02/04/2015 

 Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο κε Α/Α:3798 θαη εκ/λία:03-10-2014 θαη ηζρύεη κέρξη 
03/11/2014 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ όηη: α) δελ έρεη δηαπξάμεη βαξύ 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα θαη δελ πθίζηαληαη ζε βάξνο ηνπ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα 
πεηζαξρηθό παξάπησκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηνπ ζηεξεί ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, νύηε επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη β) ηα ππνβαιιόκελα 
ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη νη θσηνηππίεο πνπ πξνζθνκίδνληαη είλαη γλήζηα αληίγξαθα ησλ 
πξσηνηύπσλ. Ζ επηρείξεζε δελ είλαη έλνρε γηα ζνβαξέο ςεπδείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 24 έσο 29 Π.Γ.334/2000 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ όηη: δελ δηαζέηεη κεραλήκαηα 
έξγσλ θαη αλ θάλεη ρξήζε Μ.Δ. ζα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηειώλ θπθινθνξίαο, έρεη ιάβεη 
γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ, δελ ππάξρνπλ επηβαξπληηθά ζηνηρεία ζε βάξνο ηνπ ζην 
ΜΔΔΠ, έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζηώλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηνπο δέρεηαη 
αλεπηθύιαθηα, ε επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο καδί ηνπ ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ ΦΑΞ:2341097557, 
ην αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο ΜΔΔΠ πνπ κέλεη ζηελ επηηξνπή είλαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν 
ηεο πξσηόηππεο. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ όηη: ε αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε 
δελ ηειεί ππό πηώρεπζε θα αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε θαη αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ην θπζηθό πξόζσπν πνπ 
αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην από ηα 
αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο δηαθήξπμεο, ε επηρείξεζε δελ έρεη 
δηαπξάμεη πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ, ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ 
εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ ηεο επηρείξεζεο δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ αλεθηέιεζηνπ πνπ 
ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ.4 ηνπ Ν.3669/08(ΚΓΔ) 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ όηη: δελ ππάξρεη πξνζσπηθό 
πνπ απαζρνιείηαη ζηελ αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, δελ 
ππάξρνπλ πξόζσπα πνπ ζηειερώλνπλ ην πηπρίν ηεο επηρείξεζεο θαη δελ απαζρνιεί 
κεραληθνύο κηζζσηνύο ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ όηη: ηα απιά θσηναληίγξαθα, 
ηεο βεβαίσζεο πνπ εθδόζεθε από ηνλ ύλδεζκν Πηζηνπνηεκέλσλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ & Σερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Θεο/λίθεο & Κεληξ. Μαθεδνλίαο κε αξ.πξ. Ν36.849/24-04-
2014 ζην όλνκα ηνπ Υξήζηνπ Υαξαιακπίδε ηνπ Γεκεηξίνπ, ηεο βεβαίσζεο ηνπ Σνκέα 
Πξόλνηαο Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ κε αξ.πξ.7888/15-09-2014 ζην όλνκα Υαξαιακπίδε 
Υξήζηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ε βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ΗΚΑ Κηιθίο κε αξ. 
πξ.978/03-10-2014 ζην όλνκα ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ , είλαη γλήζηα 
θσηναληίγξαθα από ηα πξσηόηππά ηνπο. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ ηνπ Γεκεηξίνπ όηη δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 
θακηά άιιε εξγνιεπηηθή νξγάλσζε εθηόο από ηνλ ύλδεζκν Πηζηνπνηεκέλσλ Δξγνιεπηώλ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Σερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Θεο/λίθεο & Κεληξ. Μαθεδνλίαο  

 Απνδεηθηηθό Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο & Πηζηνπνηεηηθό Τπνιεηπόκελεο Οθεηιήο βάζεη 
ηνπ Ν.4152/2013 κε αξ.πξ.:298/03-10-2014, ηνπ Υαξαιακπίδε Υξήζηνπ κε εηδηθόηεηα 
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ όηη έρεη ππαρζεί ζε ξύζκηζε νθεηιόκελσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη 
ηζρύεη κέρξη 04/12/2014. 

 Μεραλόζεκα (2) 
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FAX: 2341097557 
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   ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ-ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΝΝΖ 

Αξηζκφο πηπρίνπ:   24647      Οδνπνηία Σάμε: Α2 

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

 

 Μεραλόζεκα (3) 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ κε αξ.πξ.:Γ15/17766, 
εκ/λία:22-01-2013 θαη ηζρύεη κέρξη 21/01/2016 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Σαπηόηεηαο 

 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ΔΣΑΑ (Καη/κα Κηιθίο), κε αξηζκό 8745 θαη πνζό 1.180,00€ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ακαλαηίδε νινκώληα-Γεσξγίνπ ηνπ Ησάλλε όηη: α)  Γελ έρεη 
κεραλήκαηα έξγνπ. Αιιά αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζσ ζηελ Δπηβιέπνπζα 
ηνπ έξγνπ Τπεξεζία αληίγξαθν βεβαίσζεο θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο Μεραλεκάησλ Έξγσλ 
γηα θάζε κεράλεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο 
δεκνπξαζίαο, β)Έδξα ηεο επηρείξεζήο ηνπ είλαη: Ν.ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ 58- ΚΗΛΚΗ θαη ν ηξόπνο 
επηθνηλσλίαο κε ηελ ππεξεζία ζα γίλεηαη ζην ηει.:2341022557-6932675881, γ) δελ έρεη 
δηαπξάμεη βαξύ επαγγεικαηηθό παξάπησκα κε πνηλή απνθιεηζκνύ πνπ κπνξεί απνδεηγκέλα 
λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν από ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη δελ πθίζηαληαη εηο 
βάξνο ηεο επηρείξεζεο επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ επαγγεικαηηθή 
ηθαλόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο, ζύκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 
αξ.ΔΓ2α/α/27/θλ244/18-3-1985 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 5 κε 
αξ.πξ.:Γ15/ΟΗΚ/3344/24-2-2000,δ) ζηνλ δηαγσληζκό ππέβαιε ην πξσηόηππν ηεο βεβαίσζεο 
ΜΔΔΠ, ην νπνίν θαη ζα πξνζθνκηζηεί νπνηεδήπνηε κνπ δεηεζεί θαη ην αληίγξαθν πνπ κέλεη 
θαηαηεζεηκέλν ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο είλαη αθξηβέο αληίγξαθν ηεο πξσηόηππεο 
βεβαίσζεο, ε)έιαβε πιήξε γλώζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο 
νηθείαο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ηνλ πξνϋπνινγηζκό, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαζώο 
θαη ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ θαη όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη 
αλεπηθύιαθηα, ζη) δελ ππάξρνπλ ζην ΜΔΔΠ επηβαξπληηθά ζηνηρεία εηο βάξνο ηνπ, δ) ηα 
ππνβαιιόκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη ε επηρείξεζε δελ είλαη έλνρε γηα ζνβαξέο ςεπδέο 
δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 24 
έσο 29, ηνπ Π.Γ.334/2000, ε) έρεη έξγα ελ ελεξγεία, ζ) ε επηρείξεζε δελ απαζρνιεί 
πξνζσπηθό κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, η) ηα πξόζσπα πνπ ζηειερώλνπλ ην πηπρίν ηεο 
επηρείξεζεο θαη ππέρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΣΜΔΓΔ είλαη: 1. Ακαλαηίδεο 
νινκώλ-Γεώξγηνο, θ) όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκό είλαη πηζηά 
αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ακαλαηίδε νινκώληα-Γεσξγίνπ ηνπ Ησάλλε όηη: α) ε αηνκηθή ηνπ 
επηρείξεζε δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δελ έρεη θηλεζεί 
ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, β) ν 
Ακαλαηίδεο νινκώλ-Γεώξγηνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 22, γ) ε επηρείξεζή ηνπ δελ έρεη δηαπξάμεη 
πεηζαξρηθό παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 
δεκνπξαζία) θαη δ)   όηη ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ ηεο επηρείξεζεο 
δελ ππεξβαίλεη ηα όξηα αλεθηέιεζηνπ πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ.4 ηνπ Ν.3669/08 (ΚΓΔ) 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ακαλαηίδε νινκώληα-Γεσξγίνπ ηνπ Ησάλλε όηη ε αηνκηθή ηνπ 
επηρείξεζε δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζε επαγγεικαηηθή εξγνιεπηηθή έλσζε ή νξγάλσζε. 

 Αληίγξαθν Αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Δ.Σ.Α.Α. – ΣΟΜΔΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΓΔ – 
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Δ.Α.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Π.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Τ.Μ.Δ.Γ.Δ κε αξ.πξ.:157/30-04-2014 θαη ηζρύεη 
κέρξη 31/12/2014 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Δ.Σ.Α.Α. – ΣΟΜΔΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΓΔ – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ – 
Σ.Δ.Α.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Π.Μ.Δ.Γ.Δ – Σ.Τ.Μ.Δ.Γ.Δ κε αξ.πξ.:299/03-10-2014 όηη δελ απαζρνιεί 
κηζζσηνύο κεραληθνύο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη νθεηιέο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη 
ηζρύεη κέρξη 31/12/2014. 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο ΣΔΔ κε αξ.πξ.:52972/106647 θαη εκ/λία 08/01/2014 θαη ηζρύεη κέρξη 
31/12/2014 

 Απνδεηθηηθό Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο κε Α/Α:3890 θαη εκ/λία:06-10-2014 θαη ηζρύεη κέρξη 
06/11/2014 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο κε αξ.πξ.:566/03-06-2014, 
αξ.ζπζη.:519/Τ/515/03-06-2014 πνπ έρεη ηζρύ κέρξη 02/12/2014 
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 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο (γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο) κε 
αξ.πξ.:143/15-09-2014, Αξ.ζπζη.:519/Τ/132/15-09-2014 κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη όηη ν 
Ακαλαηίδεο νινκώλ-Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο θαη ηζρύεη κέρξη 
13/03/2015 (γηα ην έξγν ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΗ-ΚΡΑΠΔΓΩΔΗ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΩΝ 
ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΣΖΝ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ) 

 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο (γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο) κε 
αξ.πξ.:60/09-04-2014,αξ.ζπζη.:519/Τ/52/09-04-2014 κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη όηη ν 
Ακαλαηίδεο νινκώλ-Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο θαη ηζρύεη κέρξη 
08/10/2014 (γηα ην έξγν ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΓΖΡΩΝ & ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ) 

 Πίλαθαο ησλ ππό εθηέιεζε έξγσλ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ακαλαηίδε νινκώληα-Γεσξγίνπ ηνπ Ησάλλε όηη: ζηηο 12-08-2014 
ζπκκεηείρε ζηελ Π.Δ. Κηιθίο, ζηελ δεκνπξαζία κε ηίηιν έξγνπ: ΔΡΓΟ: «πληήξεζε Δζληθνύ 
θαη Δπαξρηαθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ Π.Δ. Κηιθίο» πξνϋπνινγηζκνύ κειέηεο 243902,44€ ρσξίο 
ΦΠΑ, όπνπ ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό δεκνπξαζίαο πνπ ζπληάρζεθε είλαη ν πξώηνο 
κεηνδόηεο κε έθπησζε 55% 
 
 

Fax:2341026148 
 

Η Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ πξσηνηχπσλ πηπρίσλ ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δηαπίζησζε φηη ε εηαηξεία 
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ ΑΠ. & ΗΑ Δ.Δ δελ είρε ζην θάθειν πξσηφηππν ΜΔΔΠ παξά κφλν θσηναληίγξαθν, θαηά ηελ 
αλαθνξά απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ν θ. Παπαπνζηφιεο Απφζηνινο πξνζθφκηζε ην πξσηφηππν πηπρίν ΜΔΔΠ. Η Δ.Γ. αθνχ 
ζπζθέθζεθε απνθάζηζε ηελ απνδνρή ηνπ πξσηνηχπνπ αθνχ δελ είρε ιήμεη ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Όιεο νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά 
ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δκ (%) 

1 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΟΛΟΜΩΝ – ΓΔΩΡΓΗΟ 

1% 

2 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΡΖΣΟ 

28% 

3 
ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΞΑΝΘΟΤΛΑ 

32% 

4 
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ ΑΠ. & ΗΑ Δ.Δ 

39% 

 
 

Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο  έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. Σέινο 
έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3669/08 θαη αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έιεγμε ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4 παξάγξαθνο 4.1 ηεο δηαθήξπμεο θαη έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ.    

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

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία: ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΖ ΑΠ. & ΗΑ Δ.Δ  κε κέζε ηεθκαξηή 
έθπησζε 39,00 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

 



 ( 7 )  

 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 

 Δγθξίλεη   ην πξαθηηθφ 1/2014 ηεο δεκνπξαζίαο µε ηίηιν : «Αποκατάςταςη αςφάλτου από 
εργαςίεσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ ςτο Δήμο Κιλκίσ». 
 

 Θαηαθπξψλεη σο αλάδνρν ηελ, εηαηξεία ΑΞ.ΞΑΞΑΞΝΠΡΝΙΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ κε έδξα: 

Θνπξηίδε 5 Θεζζαινλίθε, κε Α.Φ.Κ. 999705412,  Γ.Ν..  Ε΄ Θεζζαινλίθεο, ηει:2310 
318203, κε  Α.Κ.20059 Νδνπνηίαο Ράμε:Α2 κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 39,00 % επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο. 
 

 Ζ δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ θσδηθφ 11.02.2 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014  φπνπ 

έρεη ςεθηζηεί θαη ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 146/2014. 

 

ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 147_2014 
 
Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΩΛ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ Γ.Γ. Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» . 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην 

παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ  ΑΞΔ φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ 

Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 
 
 

                ΔΡΓΟ:   «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Γ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ» 

ΑΝΑΓΟΥΟ:   ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. 
 
 
 

                 
 

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ 
 

 
 

A)    ΓΔ ΝΗΚ Α  ΣΟΗ Υ Δ ΗΑ  
 

Ο αξρηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 3.750.000,00 €   κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη 

Φ.Π.Α. Η δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 27-11-2012 θαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ εγθξίζεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. 14/2013 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο έρνληαο ιάβεη ππφςε ην 2/2012 Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο 

Δηζήγεζεο γηα αλάζεζε θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 

2.658.796,61 €  κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. 

Καηφπηλ  ησλ  απαξαίηεησλ  εγθξίζεσλ  ε  χκβαζε  γηα  ηελ  θαηαζθεπή  ηνπ  έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 

25/07/2013. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ιφγσ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο αξραηνιφγνπ 
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νξίζηεθε ε 1ε Ννεκβξίνπ 2013 θαη ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη 

δψδεθα (12) κήλεο κε ιήμε ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 

2014. 
 

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ.  3 ηνπ 

Ν.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε  ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ  θάζε ζχκβαζεο: «Με ηα ποζά ηυν 

αππόβλεπηυν δαπανών (αππόβλεπηα) πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην απσική ζύμβαζη καλύπηονηαι …… από πποθανείρ 

παπαλείτειρ ή ζθάλμαηα ηηρ ππομέηπηζηρ ηηρ μελέηηρ ή από απαιηήζειρ ηηρ καηαζκεςήρ οι οποίερ καθίζηανηαι 

απαπαίηηηερ για ηην απηιόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος έπγος………ςπό ηην πποϋπόθεζη να μην ηποποποιείηαι ηο 

«βαζικό ζσέδιο» ηος έπγος, δηλαδή ή όλη καηαζκεςή, καθώρ και ηα βαζικά διακπιηά ζηοισεία ηηρ, όπυρ 

πποβλέπονηαι από ηην απσική ζύμβαζη». 

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη λέεο εξγαζίεο, νη νπνίεο θξίλνληαη απνιχησο 

απαξαίηεηεο, ψζηε ην έξγν λα θαηαζηεί άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ θαζψο θαη γηα λα θαιπθζνχλ πξνθαλείο παξαιείςεηο θαη 

ζθάικαηα ηεο κειέηεο. 

Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ εξγαζηψλ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πνζφ ησλ 

απξνβιέπησλ ηεο χκβαζεο. 

Ο θαλνληζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ λέσλ εξγαζηψλ ζπληάρζεθε κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 6 θαη 

7 ηνπ Ν. 3669/08 (πεξηπηψζεηο α,β,γ). Πην ζπγθεθξηκέλα ν θαλνληζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ λέσλ εξγαζηψλ 

ηνπ παξφληνο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β. Γειαδή, νη 

λέεο εξγαζίεο κε Α.Σ απφ 1ΝΣ/1 έσο 

1ΝΣ/13 πεξηιακβάλνληαη ζηα εληαία ή ζηα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα. 
 

 
 

 Β)   ΣΔΥ ΝΗΚ Α ΣΟΗ Υ Δ ΗΑ 
 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ελ γέλεη ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο ζην Γ.Γ. Νέαο άληαο θαη ηελ ζχλδεζε απηνχ κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζέζε φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε 

αληίζηνηρε   Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ). Σν έξγν αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κηιθίο θαη ε ράξαμε ηνπ εθηείλεηαη ζε πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ηνπ 

νηθηζκνχ Νέαο άληαο. 

Οη αγσγνί πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο : Α) ζε αγσγνχο 

βαξχηεηαο, 

Β) ζε θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο. 
 

Χο πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ βαξπηηθψλ αγσγψλ επηιέρζεθε ην πνιππξνππιέλην (PP) κε δηάθνξεο δηακέηξνπο ελψ ν 

θαηαζιηπηηθφο αγσγφο ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (PE). Οη βαξπηηθνί ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζθάκκαηα κε 

πιάηε πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ζε βάζε φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηηο κεθνηνκέο ηεο 

κειέηεο εθαξκνγήο. Ο εγθηβσηηζκφο ηνπο γίλεηαη κε άκκν έσο θαη 20 εθ. πάλσ απφ ηελ άληπγα ή ζθπξφδεκα ζε 

δξφκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο. Η επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο άλσζελ ηεο δψλεο ηνπ αγσγνχ ζα γίλεηαη κε 

θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ κε θαηάιιεια δάλεηα πιηθά. Η ηειηθή απνθαηάζηαζε 

ηνπ ζθάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ δηάζηξσζε δχν ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη θαηά πεξίπησζε κίαο ε δχν 

αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ζηηο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο αλάινγα κε ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην θαη ηελ θαηά κήθνο 

θιίζε ηνπο. Ο θαηαζιηπηηθφο αγσγφο θαη’ αληηζηνηρία ζα ηνπνζεηεζεί ζε ζθάκκα κε δηαζηάζεηο ζχκθσλεο κε ηηο 

ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηελ κεθνηνκή εθαξκνγήο εγθηβσηηζκέλνο κε άκκν έσο θαη 30εθ. πάλσ απφ ηελ άληπγα. 

Σα θξεάηηα επίζθεςεο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιππξνππιέλην (PP) κε δηάκεηξν D1000mm, 

πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε κε είζνδν - έμνδν, θψλν θαη κνλάδεο επέθηαζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή χςνπο ηνπ 

θξεαηίνπ ζηηο απαηηήζεηο ησλ πςνκέηξσλ ηεο κεθνηνκήο. Η ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ζπλήζσο αλά 50-60κ ζηηο επζπγξακκίεο ή θαη ιηγφηεξν φπνπ ππάξρνπλ ζεκεία ζπκβνιήο ή αιιαγήο 

θαηεχζπλζεο ησλ ζσιήλσλ. 
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Σν αληιηνζηάζην θαηάζιηςεο 1 είλαη ζρεηηθά κηθξφ, νξζνγσληθήο δηαηνκήο, κε δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα 

ζρέδηα θαη είλαη εθνδηαζκέλν κε ηξείο φκνηεο αληιίεο, ηεκάρηα εμάξκσζεο, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, δηθιείδεο θαη 

έλαλ ηεκαρηζηή-αιεζηή ιπκάησλ. Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, ε δεμακελή πεηξειαίνπ θαη ν ειεθηξηθφο πίλαθαο 

ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ νηθίζθν παξαπιεχξσο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Η θαηαζθεπή ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ζα γίλεη ζε λέα ζέζε, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 400κ απφ ηελ αξρηθή θαη νη φπνηεο κεηαβνιέο ζηηο 

ζσιελψζεηο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πνζφηεηεο ηνπ παξφληνο Α.Π.Δ. 

Οη αλακνλέο γηα ηηο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο κε ηηο ηδηνθηεζίεο, απφ ηνλ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ έσο ην πεδνδξφκην ή 

ηελ άθξε ηνπ δξφκνπ, θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ (PP) κε δηάκεηξν DN/OD160mm. Η 

ζχλδεζε απηνχ κε ηνλ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη κε ζπζηνιηθφ εκη- ηαχ θαη γσλία 45Ο , γίλεηαη εγθηβσηηζκφο κε 

άκκν, επαλεπίρσζε κε θαηάιιεια πιηθά θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κε νδνζηξσζία θαη αζθαιηηθά φπσο 

θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζσιήλεο. 

Η  πξφνδνο  ησλ  εξγαζηψλ,  νη  ηνπηθέο  ζπλζήθεο  θαη  νη  έσο  ηψξα     αθξηβέζηεξεο επηκεηξήζεηο θαη 

πξνκεηξήζεηο επέβαιιαλ θάπνηεο κεηαβνιέο ζηηο αξρηθέο πνζφηεηεο θαη αλέδεημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα λέσλ εξγαζηψλ 

νη νπνίεο θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ παξφληα 1ν Α.Π.Δ θαη ζην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. 

Η αχμεζε ζηηο πνζφηεηεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επηβεβιεκέλε ρξήζε 

αληηζηήξημεο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα πξνο εμαζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κε δεδνκέλε ηελ παξάιιειε θπθινθνξία 

βαξέσλ νρεκάησλ, ηελ παξάπιεπξε απφζεζε πιηθψλ εθζθαθήο,  ηελ πγξαζία ζηα πξαλή απφ παξαθείκελεο 

απνζηξαγγίζεηο αιιά θαη ην απαηηνχκελν βάζνο εθζθαθήο. Δπίζεο, ε ζθιεξφηεηα ησλ εδαθψλ ζηηο εξγαζίεο πνπ 

έγηλαλ έσο ηψξα απμάλεη ην αξρηθφ πνζνζηφ ηεο εθζθαθήο ζε βξάρν θαη ε θαηά ηφπνπο αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 

εθζθαθήο απμάλεη ηηο επηρψζεηο κε δάλεηα πιηθά πξνο δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο. Σαπηφρξνλα 

κεηψλνληαη νη πνζφηεηεο εθζθαθήο αξδεπηηθψλ-απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ θαη απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ. 

ηηο ζσιελψζεηο θαη  θαη’ αλαινγία θαη  ζηα  θξεάηηα,  νη φπνηεο κεηαβνιέο νθείινληαη θπξίσο ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο αξρηθήο κειέηεο θαη ηελ αιιαγή ζέζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ 1 πνπ επέθεξαλ απμνκεηψζεηο 

ζηα κήθε, ηα βάζε θαη ηηο δηαηνκέο ησλ αγσγψλ. Οη απμνκεηψζεηο απηέο δελ επηθέξνπλ κεηαβνιή ηνπ ηζνδχλακνπ 

πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη απφ ην δίθηπν. 

Οη λέεο εξγαζίεο πνπ θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ζήκαλζε θαη 

αζθάιηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ ζην εζληθφ θαη επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν απφ ην νπνίν δηέξρεηαη ν 

θχξηνο ζπιιεθηήξαο πνπ νδεγεί ηα ιχκαηα ζηελ Δ.Δ.Λ.,   ζε θαζαηξέζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα, 

ζε πιαζηηθά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ αγσγψλ θαη ζε πιηθά γηα ηελ άξηηα ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθζεί ζηηο εξγαζίεο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη λέεο εξγαζίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα   θαη   

ιεηηνπξγηθφηεηα   ηνπ   έξγνπ,   παξά   ηελ   πιήξε   εθαξκνγή   ησλ   ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ε φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη 

ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. 

Οη λέεο εξγαζίεο, πνπ απαηηνχληαη λα εθηειεζζνχλ είλαη νη εμήο : 
 

    Πηλαθίδεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο (1ΝΣ/1) 
 

 Υξήζε ακθηπιεχξσλ εξγνηαμηαθψλ ζηεζαίσλ  νδνχ,  ηχπνπ  New Jersey,  απφ  ζθιεξφ πιαζηηθφ (1ΝΣ/2) 

    Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδχλνπ (1ΝΣ/3) 
 

    Πξφζζεηε ηηκή δπζρεξεηψλ ησλ εθζθαθψλ απφ Ο.Κ.Χ. (1ΝΣ/4) 
 

 Καζαηξέζεηο   κεκνλσκέλσλ   ζηνηρείσλ   ή   ηκεκάησλ   θαηαζθεπψλ   απφ   νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Με 

ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ. ζπκβαηηθψλ κέζσλ (εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία, πδξαπιηθέο 

ζθήλεο θιπ.) (1ΝΣ/5) 

 Παξαγσγή,  κεηαθνξά,  δηάζηξσζε,  ζπκπχθλσζε  θαη  ζπληήξεζε  ζθπξνδέκαηνο  Γηα θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/16 (1ΝΣ/6) 

    Δηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ EN  13476-3 
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Υπηφ ζπζηνιηθφ εκη-ηαπ HDPE, DN/OD 200/200/160 mm (1ΝΣ/7) 
 

    Δηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ EN  13476- 
 

3. Υπηή γσλία HDPE, ησλ 45°, DN/OD 160 mm (1ΝΣ/8) 
 

 ακάξη κε κνχθα, ζπγθνιιεηφ ζε αγσγνχο ππνλφκσλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC ηεο ζεηξάο 41. 

ακάξη/κνχθα νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ 250/160 mm. (1ΝΣ/9) 

 ακάξη κε κνχθα, ζπγθνιιεηφ ζε αγσγνχο ππνλφκσλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο PVC ηεο ζεηξάο 41. 

ακάξη/κνχθα νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ 315/160 mm. (1ΝΣ/10) 

    Υπηνζηδεξά θαιχκκαηα θξεαηίσλ (1ΝΣ/11) 
 

    θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κηθξνθαηαζθεπψλ (θξεαηίσλ - νξζνγσληθψλ ηάθξσλ θιπ.) 
 

(1ΝΣ/12) 
 

    ηδεξνχλ δνκηθφ πιέγκα ST IV (S500s) εθηφο ππνγείσλ έξγσλ (1ΝΣ/13) 
 

 
 
Οη πνζφηεηεο φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ιεπηνκεξείο πξνκεηξήζεηο θαη θαίλνληαη ζην 

Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνλ νπνίν ζπλνδεχεη ε παξνχζα έθζεζε. 

 Γ)   ΟΗ ΚΟΝΟΜΗΚ Α Σ ΟΗ Υ Δ Η Α 
 

 
 

  

ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 
 

1νο Α.Π.Δ. 

 

ΔΡΓΑΗΔ 
 

1.910.728,58 
 

2.082.694,15 

 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 
 

171.965,57 
 

0,00 

 

ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
 

2.082.694,15 
 

2.082.694,15 

 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 
 

78.929,11 
 

78.929,11 

 

ΤΝΟΛΟ 
 

2.161.623,26 
 

2.161.623,26 

 

ΦΠΑ 23% 
 

497.173,35 
 

497.173,35 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 
 

2.658.796,61 
 

2.658.796,61 

 

 

Απφ ηα απξφβιεπηα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη πνζφ 171.965,57 € γηα ηελ εθηέιεζε λέσλ 

εξγαζηψλ. Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ δηακνξθψλεηαη ζε 

ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζην πνζφ ησλ 2.658.796,61 € (ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Φ.Π.Α.). 

Η πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε δελ επηζχξεη αιιαγέο ζε ζηνηρεία ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη   

ζπγθεθξηκέλα ζηα θάησζη: α) δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο, β) δεκφζηα δαπάλε ζηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο 

δαπαλψλ (άκεζεο/έκκεζεο), γ) παξαδνηέα θαη δ) δείθηεο. 

Πξνηείλνπκε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ. 

 

Ν παξψλ Α.Ξ.Δ. κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζα απνζηαιεί γηα έγθξηζε 
ζην ΔΞΞΔΟΑΑ. 

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

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

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΥΛ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΥΛ Γ.Γ. Λ. 
ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» φπσο απηφο εγθξίζεθε θαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 147/2014. 

 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 148_2014 
 

Έγθξηζε Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ ΚΤΜΗΝΩΝ – 
ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΣΑ.  

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην 
παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο 

έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ  ΑΞΔ φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ 
Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 
 
 

ΔΡΓΟ: 
«ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ Γ.Γ. ΚΤΜΗΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΓΔΛΣΑ» 

ΑΝΑΓΟΥΟ: Κ/Ξ ΗΘΑΚΖ Α.Σ.Δ. - ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. 

 

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ 
 

A)   ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ο αξρηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 13.382.000,00 €  κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε 

θαη Φ.Π.Α. Η δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 28/08/2012 θαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 71/2013 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο φπνπ αλαδείρζεθε 

αλάδνρνο ε Κ/Ξ ΙΘΑΚΗ ΑΣΔ - ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 12.979.358,36 €  

κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. 

Καηφπηλ ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ ε χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 

11/11/2013, φπνπ νξίδεηαη ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δηάζηεκα 

δεθανθηψ (18) κελψλ. 

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ 

Ν.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θάζε ζχκβαζεο: «Με ηα ποζά ηυν 

αππόβλεπηυν δαπανών (αππόβλεπηα) πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην απσική ζύμβαζη καλύπηονηαι …… από 

πποθανείρ παπαλείτειρ ή ζθάλμαηα ηηρ ππομέηπηζηρ ηηρ μελέηηρ ή από απαιηήζειρ ηηρ καηαζκεςήρ οι 

οποίερ καθίζηανηαι απαπαίηηηερ για ηην απηιόηηηα και λειηοςπγικόηηηα ηος έπγος………ςπό ηην πποϋπόθεζη 

να μην ηποποποιείηαι ηο «βαζικό ζσέδιο» ηος έπγος, δηλαδή ή όλη καηαζκεςή, καθώρ και ηα βαζικά διακπιηά 

ζηοισεία ηηρ, όπυρ πποβλέπονηαι από ηην απσική ζύμβαζη».  
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Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη λέεο εξγαζίεο, νη νπνίεο θξίλνληαη  απνιχησο 

απαξαίηεηεο, ψζηε ην έξγν λα θαηαζηεί άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ θαζψο θαη λα θαιπθζνχλ πξνθαλείο 

παξαιείςεηο θαη ζθάικαηα ηεο κειέηεο. 

Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ εξγαζηψλ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πνζφ ησλ 

απξνβιέπησλ ηεο χκβαζεο. 

Ο θαλνληζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ λέσλ εξγαζηψλ ζπληάρζεθε κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 6 θαη 

7 ηνπ Ν. 3669/08 (πεξηπηψζεηο α,β,γ). Πην ζπγθεθξηκέλα ν θαλνληζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ λέσλ 

εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 

β. Γειαδή, νη λέεο εξγαζίεο Α.Σ.: 1ΝΣ/1, 1ΝΣ/2, 1ΝΣ/3, 1ΝΣ/4, 1ΝΣ/5 πεξηιακβάλνληαη ζηα εληαία ή ζηα 

αλαιπηηθά ηηκνιφγηα.  

 

Β)  ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 Έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηεο  εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ δηελεξγήζεθαλ δνθηκαζηηθέο ηνκέο ζθακκάησλ βάζνπο 2,00 κ. πεξίπνπ, ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

δηθηχνπ θαζψο θαη αληιηνζηαζίνπ θαζψο θαη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

εθζθαςηκφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: α) ν ππφγεηνο νξίδνληαο βξίζθεηαη 

ζε βάζνο πεξίπνπ 40-70 cm  θαηά ηε δεηγκαηνιεςία, β) ηα πξαλή ησλ θαηαθφξπθσλ εθζθαθψλ θαηαξξένπλ 

κε ηελ εηζξνή λεξψλ ζην ζθάκκα, εληφο νιίγσλ ιεπηψλ, γ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο ην ζθάκκα 

επηρψλεηαη εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (ιίγα ιεπηά), κε ηελ ηαπηφρξνλε πιήξσζε κε λεξφ ζηε 

ζηάζκε πνπ πξναλαθέξζεθε.  

 Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη ζαθψο φηη ήηαλ απαξαίηεηεο νη εξγαζίεο αληηζηήξημεο ησλ 

παξεηψλ ησλ ραλδάθσλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα, νη ζπλερείο αληιήζεηο ησλ ζθακκάησλ θαη ε δεκηνπξγία 

ζηξαγγηζηεξίσλ ζε ηκήκαηα ησλ γξακκψλ ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε δεκηνπξγία δαπέδνπ εξγαζίαο ψζηε λα εθηειεζηνχλ φιεο νη 

εξγαζίεο ελ μεξφ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ άλσζεο πνπ αζθνχληαη ζηνλ αγσγφ δηφηη ε άλσζε 

κπνξεί λα αιινηψζεη ηελ κεθνηνκή ηνπ αγσγνχ ε νπνία έρεη θιίζε κφιηο 2,50‰ θαζψο θαη ζηελ 

καθξφρξνλε, εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. 

  

 Οη λέεο εξγαζίεο, πνπ απαηηνχληαη λα εθηειεζζνχλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ είλαη νη εμήο :  

- Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (Α.Σ. 1ΝΣ/1) 

- Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (Α.Σ. 1ΝΣ/2) 

- Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (Α.Σ. 1ΝΣ/3). 

- Γεσχθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ (Α.Σ. 1ΝΣ/4) 

- σιελψζεηο απνζηξάγγηζεο κε ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), δηπινχ 

δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα δίθηπα κε ζσιήλεο SN4, DN/ΟD 200 mm (Α.Σ. 

1ΝΣ/5) 

 Οη εξγαζίεο ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο ηνπο απμάλνπλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ είλαη νη εμήο : 

- Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 

3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m (Α.Σ. 6). 
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- Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ θαη ακκνράιηθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε (Α.Σ. 7) 

 Οη πνζφηεηεο φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ιεπηνκεξείο πξνκεηξήζεηο θαη 

θαίλνληαη ζην Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ε παξνχζα έθζεζε. 

 

Γ)  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 1νο Α.Π.Δ. 

ΔΡΓΑΗΔ 9.470.508,06 10.164.656,16 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 852.345,73 158.197,63 

ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 10.322.853,79 10.322.853,79 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 229.470,08 229.470,08 

ΤΝΟΛΟ 10.552.323,87 10.552.323,87 

ΦΠΑ 23% 2.427.034,49 2.427.034,49 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 12.979.358,36 12.979.358,36 

 

Απφ ηα απξφβιεπηα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη πνζφ 694.148,10 € γηα ηελ εθηέιεζε λέσλ 

εξγαζηψλ. Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ δηακνξθψλεηαη 

ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζην πνζφ ησλ 12.979.358,36 € (ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Φ.Π.Α.). 

Η πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε δελ επηζχξεη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζηνηρεία ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη  

ζπγθεθξηκέλα ζηα εμήο ζηνηρεία: α) δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο, β) δεκφζηα δαπάλε ζηηο επί κέξνπο 

θαηεγνξίεο δαπαλψλ (άκεζεο/έκκεζεο), γ) παξαδνηέα θαη δ) δείθηεο. 

Πξνηείλνπκε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ. 

Δπίζεο ηέζεθε ππφςε ηνπ Γ.Π. ε δηαηχπσζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ ηνπ 
παξφληνο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ κε Α.Π.:130184/02-09-2014 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Δγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ Γ.Γ. ΘΚΗΛΥΛ – ΚΑΙΓΑΟΥΛ ΡΝ 
ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ» φπσο απηφο εγθξίζεθε θαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 148/2014. 

 

ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 149_2014 
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Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, 
αληιηνζηάζηα – θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνύ Γήκνπ Σαιαζηξάο» 
 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην 
παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο 

έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ  ΑΞΔ φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ 
Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

ΔΡΓΟ: 
«ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ, ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ – ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΟΗ ΑΓΩΓΟΗ 
ΣΟΤ Γ.Γ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΛΑΣΡΑ» 

ΑΝΑΓΟΥΟ: Κ/Ξ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. – Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. 

 
 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ 
 

A)   ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ο αξρηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 7.780.000,00 €  κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη 

Φ.Π.Α. Η δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 13/09/2011 θαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 39/2012 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο φπνπ αλαδείρζεθε αλάδνρνο ε Κ/Ξ 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. – Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 7.516.191,21 €  κε 

απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. 

Καηφπηλ ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ ε χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 

14/12/2012, φπνπ νξίδεηαη ζπκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, δηάζηεκα 

δεθανθηψ (18) κελψλ. 

Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 72/2013 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εγθξίζεθε ν 1νο 

Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 105259/04-06-2013 ζχκθσλεο γλψκεο ηεο 

Δ.Γ.Α. ηνπ Δ.Π. Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε. 

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ Ν.3669/08 

ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θαη ζηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» 

θάζε ζχκβαζεο. Η ζχληαμε ηνπ παξφληα Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ αθνξά ηελ ηαθηνπνίεζε 

δηαθνξψλ ζηηο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ κεηαμχ ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο. Δπίζεο, ηξνπνπνηνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηηο 

εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ησλ εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ θαη πξνκέηξεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απνκέλεη λα εθηειεζηνχλ. 

Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ εξγαζηψλ (ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ αξρηθή 

ζχκβαζε) θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ ηεο χκβαζεο. 

Η ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 57 ηνπ 

Ν. 3669/08. Η δπλαηφηεηα απηή αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξ. 11.4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζηελ παξ. 7 ηεο 

χκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

Β)  ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
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Καηφπηλ ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ηνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο πξνέθπςαλ δηαθνξέο ζηηο ηηκέο κνλάδαο νξηζκέλσλ άξζξσλ. Δηδηθφηεξα 

πξνέθπςαλ δηαθνξέο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ παξαθάησ άξζξσλ-εξγαζηψλ :  

1. Ημιηας πολςαιθςλενίος με ηςποποίηζη καηά ηην εξυηεπική διάμεηπο (DN/OD), DN90/DN160 (Α.Τ. 

32).  

Η ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο είλαη 500 €/ηεκ, ελψ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κειέηεο είλαη 450 €/ηεκ.  

2. Ημιηας πολςαιθςλενίος με ηςποποίηζη καηά ηην εξυηεπική διάμεηπο DN90/DN200        (Α.Τ. 32). 

Η ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο είλαη 600 €/ηεκ, ελψ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κειέηεο είλαη 500 €/ηεκ. 

3. Χςηοζιδηπά καλύμμαηα θπεαηίυν από ελαηό σςηοζίδηπο (Ductile Iron) (Α.Τ. 38). 

Η ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο είλαη 2,10 €/Kg, ελψ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κειέηεο είλαη 1,60 €/Kg. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ θαη ηα ηζρχνληα ζπκβαηηθά ηεχρε ην 

ηηκνιφγην κειέηεο έρεη κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο θαη φηη νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ηηκνιφγην κειέηεο είλαη ζχκθσλεο κε ηα Δληαία Σηκνιφγηα Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνθχπηεη ε αλάγθε 

δηφξζσζεο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ παξαπάλσ άξζξσλ-εξγαζηψλ ζηνλ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε – δηφξζσζε ησλ παξαπάλσ ηηκψλ δεκηνπξγείηαη ζηνλ Α.Π.Δ. έλα λέν άξζξν κε ηελ ίδηα 

αξίζκεζε θαη πεξηγξαθή αιιά αλαθέξεηαη σο «(ηηκή ηηκνινγίνπ)» θαη πεξηιακβάλεη ηε ηηκή πνπ αλαθέξεηαη 

ζην ηηκνιφγην κειέηεο, ελψ ε πνζφηεηα ηνπ αξρηθνχ άξζξνπ κεδελίδεηαη.  Η δαπάλε ησλ λέσλ άξζξσλ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ «επί έιαζζνλ δαπάλε» ησλ φκνησλ άξζξσλ πνπ θαηαξγνχληαη. 

Γ)  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 1νο Α.Π.Δ. 2νο Α.Π.Δ. 

ΔΡΓΑΗΔ 5.524.331,73 5.858.013,13 6.019.988,36 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 497.189,86 163.508,46 358,75 

ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 6.021.521,59 6.021.521,59 6.020.347,11 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 89.202,97 89.202,97 89.202,97 

ΤΝΟΛΟ 6.110.724,56 6.110.724,56 6.109.550,08 

ΦΠΑ 23% 1.405.466,65 1.405.466,65 1.405.196,52 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 7.516.191,21 7.516.191,21 7.514.746,60 

 

Απφ ηα απξφβιεπηα ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη πνζφ 163.149,71 € γηα ηελ εθηέιεζε λέσλ 

εξγαζηψλ (εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε), ελψ ην ππφινηπν πνζφ ησλ 

απξνβιέπησλ πνπ απνκέλεη αλέξρεηαη ζηα 358,75 €.  

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη πνζά πνπ πξνέθπςαλ απφ «επί έιαζζνλ» δαπάλεο κε αλάισζε εληφο ηεο 

ίδηαο «νκάδαο εξγαζηψλ» αιιά θαη κε κεηαθίλεζε ζε άιιε «νκάδα εξγαζηψλ». ε θάζε πεξίπησζε δελ 

παξαβηάδνληαη νη θαλφλεο – πεξηνξηζκνί (άξζξν 57 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/08) πνπ αλαθέξνπλ φηη επηηξέπεηαη ε 
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ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ νξίνπ κεηαβνιήο ησλ εξγαζηψλ, ζην 

εζσηεξηθφ ηεο απηήο «νκάδαο εξγαζηψλ», αιιά κε πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηεο 

ζπκβαηηθήο δαπάλεο κηαο «νκάδαο εξγαζηψλ», έσο ην 20% ηεο δαπάλεο απηήο  θαη ηαπηφρξνλα κε 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ, αζξνηζηηθά, φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ «νκάδα εξγαζηψλ» ζε «νκάδα 

εξγαζηψλ» έσο ην 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε «επί 

έιαζζνλ» δαπάλεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζπκβαηηθέο εξγαζίεο 

ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ δηακνξθψλεηαη 

κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε, θαηά ην πνζφ ησλ 1.444,61 € (ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ΦΠΑ) 

θαη κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα ζχκβαζε (1νο Α.Π.Δ.) θαηά ην πνζφ ησλ 1.444,61 €  

(ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ΦΠΑ). 

Η πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε δελ επηζχξεη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζηνηρεία ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη  

ζπγθεθξηκέλα ζηα εμήο ζηνηρεία: α) δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο, β) δεκφζηα δαπάλε ζηηο επί κέξνπο 

θαηεγνξίεο δαπαλψλ (άκεζεο/έκκεζεο), γ) παξαδνηέα θαη δ) δείθηεο. 

Πξνηείλνπκε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ. 

Δπίζεο ηέζεθε ππφςε ηνπ Γ.Π. ε δηαηχπσζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ ηνπ 
παξφληνο 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ κε Α.Π.:130888/23-09-2014 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 
Δγθξίλεη ηνλ 2ν Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, αληιηνζηάζηα – θαηαζιηπηηθνί αγσγνί 

ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνχ Γήκνπ Σαιαζηξάο» φπσο απηφο εγθξίζεθε θαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 149/2014. 

 

ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 150 2014 

 

Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Ξίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

Γ.Γ. ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ Γήκνπ Γέιηα» 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ηιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

ΑΠΔ φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Γ.Γ. ΥΑΛΑΣΡΑ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΣΑ» 

ΑΝΑΓΟΥΟ : Κ/Ξ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. - Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. - ΗΘΑΚΖ Α.Σ.Δ.
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  
 

πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 2
ν
 Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ 

 
 
A) ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Η κειέηε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ ήηαλ αξρηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 4.895.000,00 € κε απξφβιεπηα θαη Φ.Π.Α. 

Η δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ 27/12/2011 θαη ην απνηέιεζκα ηεο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 33/2012 

Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε θνηλνπξαμία Κ/Ξ ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. - Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. κε πξνζθνξά 4.721.717,17 € κε απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. 

Με ηελ ππ' αξηζκ. νηθ. 120498/15-06-2012 ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Γ.Α. ηνπ Δ.Π. Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

θαηαθπξψζεθε θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζηελ θνηλνπξαμία Κ/Ξ ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. - Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. 

Η χκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 29/06/2012 θαη πξνβιέπεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

ζε δηάζηεκα δεθανθηψ (18) κελψλ. 

Με ηελ ππ' αξηζκ. 63/2012 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εγθξίζεθε ε ζχζηαζε 

θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο ηνπ έξγνπ κε ηελ επσλπκία Κ/Ξ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. - Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. - 

ΙΘΑΚΗ Α.Σ.Δ.. 

Με ηελ ππ' αξηζκ. 73/2013 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εγθξίζεθε ν 1
νο 

Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ. 

Ο παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ψζηε λα πεξηιάβεη λέεο εξγαζίεο, νη νπνίεο θξίζεθαλ 

απνιχησο απαξαίηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ψζηε ην έξγν λα θαηαζηεί άξηην θαη 

ιεηηνπξγηθφ, θαζψο θαη λα θαιπθζνχλ πξνθαλείο παξαιείςεηο θαη ζθάικαηα ηεο κειέηεο. 

Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ εξγαζηψλ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ ηεο 

χκβαζεο. 

Ο θαλνληζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ λέσλ εξγαζηψλ έγηλε κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 6 θαη 7 ηνπ Ν. 

3669/08 (πεξηπηψζεηο α,β,γ). Πην ζπγθεθξηκέλα ν θαλνληζκφο έγηλε σο εμήο : 

- Πεξίπησζε α ( παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο) : χκθσλα κε ηε πεξίπησζε απηή δελ θαζνξίζηεθε 

θακία λέα ηηκή. 

- Πεξίπησζε β (εξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα εληαία ή ζηα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα) : χκθσλα κε ηε πεξίπησζε απηή 

θαζνξίζηεθε ην ηκήκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζία γηα ηηο λέεο ηηκέο 2ΝΣ/1 - 2ΝΣ/4. 

- Πεξίπησζε γ ( εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο α, β) : χκθσλα κε ηε πεξίπησζε απηή δελ θαζνξίζηεθε 

θακία λέα ηηκή. 

 
 
 
Β) ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

    Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλα 

ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ πξνέθπςε ε αλάγθε γηα επηπιένλ απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο εξγαζίεο. Δηδηθφηεξα ζε νξηζκέλα 

ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαηά ηελ εθζθαθή ησλ νξπγκάησλ εληνπηδφηαλ ν ππφγεηνο  

 

 

πδξνθφξνο νξίδνληαο ζε βάζνο πεξίπνπ 50-70 cm, κε απνηέιεζκα ηα πξαλή ησλ θαηαθφξπθσλ εθζθαθψλ λα 

θαηαξξένπλ θαη ην φξπγκα λα επηρψλεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ζηάζκε εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Δπίζεο, 
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ιφγσ ησλ ραιαξψλ εδαθψλ ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ απαηηήζεθε ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ησλ ζθακκάησλ 

ιφγσ ηεο παξάπιεπξεο βαξηάο θπθινθνξίαο, φπσο θίλεζε νρεκάησλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ ηνπ Ο.Α..Θ. θηι.. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη ζαθψο φηη ήηαλ απαξαίηεηεο νη εξγαζίεο αληηζηήξημεο ησλ παξεηψλ ησλ 

ραλδάθσλ κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα, νη ζπλερείο αληιήζεηο ησλ ζθακκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ζηξαγγηζηεξίσλ ζε ηκήκαηα 

ησλ γξακκψλ ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο απνζθνπνχζαλ ζηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε 

δεκηνπξγία δαπέδνπ εξγαζίαο ψζηε λα εθηειεζηνχλ φιεο νη εξγαζίεο ελ μεξψ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ 

άλσζεο πνπ αζθνχληαη ζηνλ αγσγφ δηφηη ε άλσζε κπνξεί λα αιινηψζεη ηελ κεθνηνκή ηνπ αγσγνχ ε νπνία έρεη θιίζε 

κφιηο 2,50%ο θαζψο θαη ζηελ καθξφρξνλε, εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. 

Οη λέεο εξγαζίεο, πνπ εθηειέζηεθαλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ είλαη νη εμήο : 

- Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (Α.Σ. 2ΝΣ/1) 

- Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (Α.Σ. 2ΝΣ/2) 

- Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (Α.Σ. 2ΝΣ/3). 

- Γεσχθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ (Α.Σ. 2ΝΣ/4) 

Οη εξγαζίεο ησλ νπνίσλ νη πνζφηεηεο ηνπο απμάλνπλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ είλαη νη εμήο 

: 

- Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ 

πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m (Α.Σ. 6). 

- Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ θαη ακκνράιηθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε (Α.Σ. 7) 

Οη πνζφηεηεο φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ιεπηνκεξείο πξνκεηξήζεηο θαη θαίλνληαη ζην 

Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα εξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ε παξνχζα έθζεζε. Δπηπιένλ, ζηνλ παξφληα Α.Π.Δ. 

ελζσκαηψλνληαη θαη νη πνζφηεηεο ησλ επηκεηξνχκελσλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ήδε εθηειεζηεί, φπσο έρνπλ πξνθχςεη 

απφ ηηο επηκεηξήζεηο. 

Δπίζεο, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληα Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ δεκηνπξγήζεθε κία λέα νκάδα 

εξγαζηψλ κε ηελ νλνκαζία «ΝΔΔ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ - ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ» ζηελ νπνία 

πεξηιήθζεθαλ νη λέεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ αλαξξφθεζεο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 

θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ. Οη ηηκέο ηεο νκάδαο απηήο ππφθεηληαη ζε ηεθκαξηή έθπησζε 10%. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ 1νπ 

Α.Π.Δ., εθ παξαδξνκήο, δελ εθαξκφζηεθε ε έθπησζε 10% ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ λέσλ εξγαζηψλ ηεο επέθηαζεο ηνπ 

θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ ζπκβαηηθέο ηηκέο. Σν ζθάικα πνπ έγηλε ζηνλ 1ν Α.Π.Δ. απνθαζίζηαηαη 

ζηνλ παξφληα Α.Π.Δ. ελζσκαηψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζηε λέα νκάδα εξγαζηψλ θαη εθαξκφδνληαο επί ησλ 

ηηκψλ κνλάδαο ηελ ηεθκαξηή έθπησζε 10%. Δπηπιένλ, γηα λα κελ κεηαβιεζεί ν εγθεθξηκέλνο 1νο Α.Π.Δ. ε έθπησζε 

10% δελ εθαξκφδεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ 1
νπ

 Α.Π.Δ. ηεο λέαο νκάδαο.
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Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

 
ΑΡΥΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 1

νο
 Α.Π.Δ. 2

νο
 Α.Π.Δ. 

ΔΡΓΑΗΔ 3.236.665,35 3.3763.280,36 3.614.625,89 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 485.499,80 345.884,79 60.030,25 

ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 3.722.165,15 3.722.165,15 3.674.656,14 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 116.629,30 116.629,30 116.629,30 

ΤΝΟΛΟ 3.838.794,45 3.838.794,45 3.791.285,44 

ΦΠΑ 23% 882.922,72 882.922,72 871.995,65 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 4.721.717,17 4.721.717,17 4.663.281,09 

Μέξνο ηνπ πνζνχ ησλ απξνβιέπησλ ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο (285.854,54 €) δηαηίζεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ ησλ λέσλ εξγαζηψλ, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ησλ απξνβιέπησλ πνπ απνκέλεη αλέξρεηαη ζηα 60.030,25€. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ δηακνξθψλεηαη κεησκέλε ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε, θαηά ην πνζφ ησλ 58.436,08 € (ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ΦΠΑ) θαη κεησκέλε ζε 

ζρέζε κε ηελ ηζρχνπζα ζχκβαζε (1νο Α.Π.Δ.) θαηά ην πνζφ ησλ 58.436,08 € (ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ΦΠΑ). 

Η πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε δελ επηζχξεη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζηνηρεία ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηα εμήο ζηνηρεία: α) δεκφζηα δαπάλε ηεο πξάμεο, β) δεκφζηα δαπάλε ζηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ 

(άκεζεο/έκκεζεο), γ) παξαδνηέα θαη δ) δείθηεο. 

 

Πξνηείλνπκε ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ. 

 

Δπίζεο ηέζεθε ππφςε ηνπ Γ.. ε δηαηχπσζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπ παξφληνο 2νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ κε Α.Π.:130889/23-09-2014 

 

 

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

αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 
 
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δγθξίλεη ηνλ 2ν Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Γ.Γ. ΥΑΛΑΣΡΑ Γήκνπ Γέιηα» φπσο απηφο 

εγθξίζεθε θαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 150/2014. 

 

ΘΔΚΑ 9Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 151_2014 
 
 
Έγθξηζε θνζηνιόγεζεο πξόζζεησλ δαπαλώλ δηνίθεζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  
έξγσλ ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ Γέιηα 
 
Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα 
έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π., 

ηελ 117_2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηίηιν: Έγθξηζε θνζηνιόγεζεο θαη αλάιπζεο 
πξόζζεησλ δαπαλώλ δηνίθεζεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  έξγσλ ηεο 

ΓΔΑ Γήκνπ Γέιηα. 
 
Κε βάζε ηελ απφθαζε απηή θαη ηελ βεβαίσζε ηεο θνηλήο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ησλ 
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί ε ΓΔΑ Θηιθίο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
ΓΔΑ.Γ.Γέιηα έρνπλ γίλεη ηα εμήο:    
 

 
 

ΔΡΓΟ «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – Καηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνύ Γήκνπ 
Υαιάζηξαο». 

 
Οη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο είλαη νη εμήο: 

 ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΥΛ (ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ, ΓΟΑΙΗΘΖ, ΠΡΑΡΗΘΖ, Ζ/Κ) 
 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΔΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 
 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΞΝΚΔΓΗ 

 ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ 
 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΔΟΓΥΛ 

 ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΔΟΓΥΛ 
 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΓΔΑ.Γ.Γ. 

 ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΥΛ ΓΗΑ ΓΝ ΗΥΛΗΑΠ ΓΗΑ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ Φ.Ξ.Α. 

ε φηη αθνξά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απηφ έρεη βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο ηάμεο ηνπ 89%.  
Οη εξγαζίεο πνπ ππνιείπνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. ςφνδεςθ με το δίκτυο τθσ ΔΕΗ 
2. τοποκζτθςθ 20 φρεατίων δικτφου 
3. τελικι δοκιμι δικτφου 
4. τελικι δοκιμι ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ δικτφου 

Βέβαηα ην έξγν ζήκεξα βξίζθεηαη ζε δηαθνπή  απφ ηνλ αλάδνρν ιφγν ηνπ φηη ε ΓΔΤΑ Γήκνπ Γέιηα δελ κπνξεί λα 
εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζε ηεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α.  ζην αλάδνρν θαη βεβαίσο εθθξεκεί απφ ηνλ Γεθέκβξην 
ηνπ 2013 ε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ΓΟΤ Ισλίαο Θεζζαινλίθεο γηα επηζηξνθή ηνπ Φ.Π.Α.. Δπίζεο βξίζθεηαη ζε 
εθθξεκφηεηα ε πινπνίεζε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ  ηεο απφθαζεο ηνπ  Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο  κε  
Α.Π. 48312/ ΓΔ-4788 απφ 1-11-2013 γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Φ.Π.Α.  

 
 
ΕΡΓΟ  «Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοςτάςια – Καταθλιπτικοί αγωγοί και Εγκατάςταςη Επεξεργαςίασ Λυμάτων 

Δήμου Αξιοφ» 

 
ην  έξγν απνηειείηαη απφ δχν ππνέξγα: 
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 «ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Δ.Δ. ΚΤΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ» 

 
Οη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο είλαη νη εμήο: 

 ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΥΛ (ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ, ΓΟΑΙΗΘΖ, ΠΡΑΡΗΘΖ, Ζ/Κ) 
 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΔΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 

 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΞΝΚΔΓΗ 
 ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 

 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ 
 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΔΟΓΥΛ 
 ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΔΟΓΥΛ 

 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΓΔΑ.Γ.Γ. 

ε φηη αθνξά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ απηφ έρεη βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο ηάμεο ηνπ 30%.  

 

 «Εγκατάςταςη Επεξεργαςίασ Λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων Δήμου Δζλτα» 
 

Οη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο είλαη νη εμήο: 

 ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΥΛ (ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ, ΓΟΑΙΗΘΖ, ΠΡΑΡΗΘΖ, Ζ/Κ) 
 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΔΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 

 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΞΝΚΔΓΗ 
 ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ 

 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΓΔΑ.Γ.Γ. 

ε φηη αθνξά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν  ηνπ έξγνπ.  

Δπίζεο  ζχκθσλα κε ηελ 103_2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηίηιν: Δμεηδίθεπζε ησλ 
πξόζζεησλ δαπαλώλ δηνίθεζεο έξγσλ πνπ πινπνηεί ε ΓΔΑ Θηιθίο κέζσ 
πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΑ.Γ.Γ. απνθάζηζε θαη ελέθξηλε 
νκφθσλα  
 

1. Δμεηδηθεχεη ηηο πρόςκετεσ δαπάνεσ διοίκθςθσ ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ. 

  ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΥΛ (ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΖ, ΓΟΑΙΗΘΖ, ΠΡΑΡΗΘΖ, Ζ/Κ) 

 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΔΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 
 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΞΝΚΔΓΗ 
 ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 

 ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ 
 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΔΟΓΥΛ 

 ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΔΟΓΥΛ 
 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΓΔΑ.Γ.Γ. 
 ΠΛΡΑΜΖ ΚΔΙΔΡΥΛ ΓΗΑ ΓΝ ΗΥΛΗΑΠ ΓΗΑ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ Φ.Ξ.Α. 

 
Δπίζεο  ζχκθσλα κε ηελ 117_2014 απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηίηιν Έγθξηζε θνζηνιόγεζεο θαη 
αλάιπζεο πξόζζεησλ δαπαλώλ δηνίθεζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  έξγσλ ηεο 
ΓΔΤΑ Γήκνπ Γέιηα. 
Απνθαζίζηεθαλ νκφθσλα ηα εμήο:  
 

ΔΡΓΟ 
 

«Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – Καηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνύ Γήκνπ 
Υαιάζηξαο». 
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 ΚΟΣΟ ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ (ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ, ΣΑΣΙΚΗ, Η/Μ) 

Απαζρνιήζεθε ην εμήο πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο επί 30 εκέξεο. 

1. Αβραμίδθσ Ηλίασ Σεκηθφο Κεραληθφο 

2. Ιωάννθσ Παραγιόσ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
3. Μιχαιλ Κυριαηίδθσ Οικονομολόγοσ 

4. Χριςτοσ Γιοβανοφδθσ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

5. Χριςτοσ Αςλανίδθσ Τοπογράφοσ Κεραληθφο 

6. Νικόλαοσ Αποςτολίδθσ Σεκηθφο Κεραληθφο 
 

: 22.058,34/30*30= 22.058.34 € 

  

ΔΡΓΟ 
 

«Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοςτάςια – Καταθλιπτικοί αγωγοί και Εγκατάςταςη Επεξεργαςίασ Λυμάτων 

Δήμου Αξιοφ» 

 

 
σποέργο «ΑΠΟΥΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Δ.Δ. ΚΤΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ» 

 ΚΟΣΟ ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ (ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ, ΣΑΣΙΚΗ, Η/Μ) 

Απαζρνιήζεθε ην εμήο πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο επί 50 εκέξεο. 

1. Αβραμίδθσ Ηλίασ Σεκηθφο Κεραληθφο 

2. Ιωάννθσ Παραγιόσ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 
3. Μιχαιλ Κυριαηίδθσ Οικονομολόγοσ 

4. Χριςτοσ Γιοβανοφδθσ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

5. Χριςτοσ Αςλανίδθσ Τοπογράφοσ Κεραληθφο 

6. Νικόλαοσ Αποςτολίδθσ Σεκηθφο Κεραληθφο 
 

: 22.058,34/30*60=  44.166,68  € 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ έθδνζε ηηκνινγίνπ απφ ηελ ΓΔΑ Θηιθίο πξφο ηελ ΓΔΑ.Γ.Γ. πνπ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ 
πξφζζεησλ δαπαλψλ δηνίθεζεο σο εμήο: 

 

ΔΡΓΟ «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – Καηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνύ Γήκνπ 
Υαιάζηξαο», πνζνύ 20.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 
ΔΡΓΟ «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – Καηαζιηπηηθνί αγσγνί θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ Γήκνπ Αμηνύ», πνζνύ 20.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 151/2014 
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ΘΔΜΑ 7
Ο

 – ΑΠΟΦΑΖ_152 

 

Πξόηαζε νξηζκνύ κε πιήξε απαζρόιεζε κε ακνηβή ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ίζκαλίδε Ησάλλε. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο:   

Με ηελ ππ' αξηζκφ 337/214 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κηιθίο νξίζηεθε σο αληηπξφεδξνο ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ν θ. ηζκαλίδεο Ισάλλεο. 

Δπεηδή ν νκηιψλ εθηφο απφ πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο είλαη θαη δήκαξρνο Κηιθίο θαη είλαη γλσζηφ φηη ε 
έθηαζε θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο θαζηζηνχλ θαη ηα δχν θαζήθνληα ηδηαίηεξα 
απαηηεηηθά, πξνηείλεηαη ζηνλ αληηπξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο λα ππνβνεζάεη ην έξγν ηνπ πξνέδξνπ, φηαλ 
θσιχεηαη, παξηζηάκελνο φπνηε ρξεηάδεηαη ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηεο βφξεηαο πεξηνρήο ηνπ 
Γήκνπ (Γ.Δ Μνπξηψλ, Γντξάλεο θαη Υέξζνπ) κε αξκνδηφηεηα λα ζπληνλίζεη ηα ηνπηθά ζπλεξγεία, λα 
ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο θαη λα ξπζκίδεη ηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 
πδξνκέηξσλ.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980  (ΦΔΚ Α-191) «Πεξί 
θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», Άξζξν 3, Όπσο ζπκπιεξψζεθε 
κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ 6 Ν. 2307/95-ΦΔΚ Α’ 113 , παξ. 11 αξ. 13 Ν. 2503/97-ΦΔΚ Α’ 107, παξ. 8,9 άξζξνπ 
8 ηνπ Ν. 2839/2000), ζηελ παξάγξαθν 7ε, ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη: 

 

«7. ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ  είλαη Γήκαξρνο κπνξεί λα 
θαηαβάιιεηαη γηα ηηο παξερφκελεο ζηελ επηρείξεζε ππεξεζίεο ηνπ απνδεκίσζε θαζνξηδφκελε κε απφθαζε 
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, 
πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο πνπ εηζπξάηηεη ν Γήκαξρνο 
ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή αλ πξφθεηηαη γηα θνηλνηηθή επηρείξεζε ην 50% ησλ εμφδσλ παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο νηθείαο θνηλφηεηαο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιφγσ αζζέλεηαο 
ή άδεηαο πέξαλ ηνπ κελφο, ε απνδεκίσζε απηή θαηαβάιιεηαη εμ εκηζείαο ζε απηφλ θαη ηνλ αλαπιεξσηή 
ηνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα 
παξέρεηαη, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ, απνδεκίσζε. 

 

Η απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ, ηνπ εηζεγεηή θαη γξακκαηέα ηνπ  Γ.. ηεο επηρείξεζεο 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζπξάηηνπλ ηα κέιε 
ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο σο απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Με φκνηα απφθαζε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη 
έλα απφ ηα κέιε ηνπ έρεη πιήξε απαζρφιεζε κε ακνηβή ζηελ επηρείξεζε θαη λα θαζνξίδνληαη νη 
αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ. » 

 

ΔΠΙΗ 
ην άξζξν 5 (φπσο δηακνξθψζεθε κε ηελ  παξ. 1 θαη 14 άξζξνπ 6 Ν. 2307/95 θαη ηελ παξ. 2 άξζξνπ 33 Ν. 
3274/2004) θαη έρεη σο ηίηιν «Αξκνδηφηεηεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Πξνέδξνπ απηνχ» ζηελ 
παξάγξαθν 4 αλαγξάθεη: 

 
4. Ο Πξφεδξνο ε ηνχηνπ θσιπνκέλνπ ν  Αληηπξφεδξνο  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνλ  α)  εθπξνζσπεί  ηελ  
επηρείξεζηλ  ελψπηνλ  ησλ  δηθαζηεξίσλ  θαη  πάζεο  αξρήο θαη δίδεη ηνπο επηβαιινκέλνπο εηο απηήλ 
φξθνπο, β) δχλαηαη ελ  πξνθαλεί  θηλδχλσ  εθ  ηεο  αλαβνιήο  θαη  άλεπ απνθάζεσο  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  
πκβνπιίνπ λα εγείξε θαη αληηθξνχε αγσγάο θαη αζθή έλδηθα κέζα, λα δηνξίδε πιεξεμνπζίνπο  θαη  λα  
πξνβαίλε  εηο πάζαλ  δηθαζηηθήλ ή εμψδηθνλ πξάμηλ πξνζηαηεπηηθήλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο επηρεηξήζεσο, 
ησλ πξάμεσλ ηνχησλ  ππνβαιινκέλσλ ακέζσο εηο ην πκβνχιηνλ πξνο  έγθξηζηλ  θαη   γ) ππνγξάθεη  ηα  
ζπκβφιαηα  ηεο επηρεηξήζεσο. 

 



 ( 24 )  
 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ν νξηζκφο σο κέινπο κε πιήξε  απαζρφιεζε ζηε ΓΔΤΑ 
Κηιθίο  ηνπ θ. Ισάλλε ηζκαλίδε, Αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο ζα εθπξνζσπεί ηνλ Πξφεδξν 
φηαλ θσιχεηαη θαη ζα έρεη σο εηδηθφηεξν αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηεθκαηλνκέλσλ ζηηο ΓΔ 
Μνπξηψλ, Γντξάλεο θαη Υέξζνπ, επεηδή έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηελ πεξηνρή θαη έρεη γλψζε ησλ 
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ: 

 πληνληζκφο ηνπηθψλ ζπλεξγείσλ απνθαηάζηαζεο δηαξξνψλ ζηηο ΓΔ  

 Γηαρείξηζε παξαπφλσλ θαηαλαισηψλ. 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηνπνζέηεζεο πδξνκέηξσλ ζηε Γ.Δ. Μνπξηψλ. 

 

Η παξαπάλσ απφθαζε ζα απνζηαιεί ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα 
έγθξηζε (θαζνξηζκφ ακνηβήο). 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95), 

Απείρε απφ ην ζέκα ην κέινο ηνπ Γ.. ν Ισάλλεο ηζκαλίδεο, επεηδή ηνλ αθνξνχζε (ιφγνη αξρήο). 

 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη κε πιεηνςεθία, ηέζζεξα ππέξ, δύν παξόλ, έλαο θαηά,  

 

 

 Σνλ νξηζκφ σο κέινπο ηνπ Γ.. κε πιήξε απαζρφιεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  θ. 

Ισάλλε ηζκαλίδε κε ακνηβή ίζε κε ην 50% ηεο απνδεκίσζεο αληηδεκάξρνπ ζην Γήκν Κηιθίο. Σν 

αλσηέξσ πνζφ αλέξρεηαη ζε 855,00 € κηθηήο ακνηβήο κεληαίσο, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 58891/29.10.2014 βεβαίσζεο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

 Σελ αλάζεζε ησλ εμήο αξκνδηνηήησλ: 

1. Σελ εμεχξεζε λέσλ πφξσλ. 

2. Σελ δηελέξγεηα ησλ απφ ην λφκν πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δαλεηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε 

ηεο επηρείξεζεο. 

3. Σελ αλάπηπμε δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

4. Σελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζπλεζηήζε ε επηρείξεζε. 

5. Σελ κειέηε πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ. 

 Η δαπάλε επηβαξχλεη ηνλ θσδηθφ 61.98 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ∆.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 2014 φπνπ 
ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε κε ην πνζφ ησλ 1.710,00 € γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην. 

 Γεζκεχεη ην πνζφ 1.710,00 € απφ ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 61.98.1 πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014, κε ηίηιν 
"Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ" φπνπ έρεη πξνυπνινγηζζεί εηήζηα δαπάλε 20.000,00 €. Σν πνζφ ζα δηαηαρζεί 
γηα ηελ αληηκηζζία ηνπ κέινπο ηνπ Γ.. θαη αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο θ. ηζκαλίδε Ισάλλε. 

 Σελ πξφβιεςε γηα δηάζεζε πίζησζεο χςνπο 10.260,00 € ζηνλ θσδηθφ 61.98.1 ηνπ πξνο θαηάξηηζε 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2015, φπσο θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2016, 2017,2018 κε 
ην ίδην πνζφ. Γηα ην έηνο 2019 γίλεηαη πξφβιεςε γηα ην πνζφ ησλ 6.840,00€ (νθηψ κήλεο). 
 
Φήθηζε θαηά ηεο πξφηαζεο ην κέινο ηνπ Γ.. Καιηζίδεο Παλαγηψηεο. 
Γήισζε παξνχζα ην κέινο ηνπ Γ.. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία. 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 152/2014 
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ΘΔΚΑ 8Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 153_2014 
 
 
Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ»  
 
 
Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΝΓΓΝΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ 
ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν ν 
νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π., ην 2ν ην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο κε ηίηιν : 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ»   πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 
 

ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ 2 

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζήκεξα ηελ Ρεηάξηε 8 Νθησβξίνπ 2014 θαη ψξα 

10:00 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ 

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ» απνηεινχκελε απφ ηνπο : 

 Ξαξαγηφ Ησάλλε, Ξξντζηάκελν Ρερληθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, Ξνιηηηθφ 

Κεραληθφ, Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

 Αζιαλίδε Σξήζην Ρνπνγξάθν Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο   

 Γηνβαλνχδε Σξήζην, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  

φπσο είρε αλαθνηλσζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο πεξεζίαο θαη κε fax ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο. 

Ζ επηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο ηερληθέο  

πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ είραλ απνθιεηζηεί θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ (έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο)  θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα ηνπο ζην 

πξαθηηθφ ηα νπνία εθθσλήζεθαλ θαη αθνχζηεθαλ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο. 

1. «ΒΝΙΝΠ ΣΡΖΟΗΑ»-ΗΝΗ ΔΠΡ.ΞΙΑΠΡΑΟΑ Ν.Δ 

2. «ΔΚΚ.ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ – ΓΟ.ΓΘΔΟΞΗΛΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ ΚΔ 

ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΓΟΑΙΗΠ ΔΞΔ» 

3. «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ» 

4. «ΓΔΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΝ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ» 

5. ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε θαη εθθψλεζε ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ηα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ 

σο εμήο :  

1.  «ΒΝΙΝΠ ΣΡΖΟΗΑ»-ΗΝΗ ΔΠΡ.ΞΙΑΠΡΑΟΑ Ν.Δ 

 Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο Νκάδαο ιηθψλ Α’, κε φιεο ηηο απαληήζεηο ζεηηθέο, ηελ επσλπκία 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο απηνχ αλά πξνζθεξφκελν πιηθφ. 

 2 πεχζπλεο Γειψζεηο  ηεο εηαηξείαο: «ΒΝΙΝΠ ΣΡΖΟΗΑ»-ΗΝΗ ΔΠΡ.ΞΙΑΠΡΑΟΑ Ν.Δ 
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 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο αλά πξνζθεξφκελν πιηθφ 

 Αληίγξαθν θαθέινπ Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

 

2. «ΔΚΚ.ΞΑΞΑΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ – ΓΟ.ΓΘΔΟΞΗΛΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ 

ΔΘΛΖΠ ΚΔ ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΓΟΑΙΗΠ Δ.Ξ.Δ.» 

 Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο Νκάδαο ιηθψλ Β’, κε φιεο ηηο απαληήζεηο ζεηηθέο, ηελ επσλπκία 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο απηνχ αλά πξνζθεξφκελν πιηθφ. 

 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο αλά πξνζθεξφκελν πιηθφ 

 

3. «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ» 

 Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο Νκάδαο ιηθψλ Α’, κε φιεο ηηο απαληήζεηο ζεηηθέο, ηελ επσλπκία 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο απηνχ αλά πξνζθεξφκελν πιηθφ. 

 

4. «ΓΔΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΝ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ» 

 Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο Νκάδαο ιηθψλ Β’, κε φιεο ηηο απαληήζεηο ζεηηθέο, ηελ επσλπκία 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο απηνχ αλά πξνζθεξφκελν πιηθφ. 

 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

 

5. ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

 Ξίλαθαο Ππκκφξθσζεο Νκάδαο ιηθψλ Β’, κε φιεο ηηο απαληήζεηο ζεηηθέο, ηελ επσλπκία 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο απηνχ αλά πξνζθεξφκελν πιηθφ. 

 

 

Θαηφπηλ ε Δ.Γ., έιεγμε ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο νκάδαο πιηθψλ πνπ ππέβαιιαλ νη 

δηαγσληδφκελνη. Ζ αμηνιφγεζε πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζηήιεο «Ππκθσλία κε ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο» ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε. 

Κεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη θαη νη πέληε δηαγσληδφκελνη πνπ ζπλερίδνπλ ζηελ παξνχζα 

θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ (άλνηγκα ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ) πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζρεηηθά κε 

ηνλ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο αλά νκάδα πιηθψλ πξνζθνξάο. 

 

 

Γίλνληαη φινη δεθηνί ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ην άλνηγκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 Ππγθεθξηκέλα ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ γίλνληαη δεθηέο νη παξαθάησ εηαηξείεο : 
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1. «ΒΝΙΝΠ ΣΡΖΟΗΑ»-ΗΝΗ ΔΠΡ.ΞΙΑΠΡΑΟΑ Ν.Δ (fax:2421009014) 

2. «ΔΚΚ.ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ – ΓΟ.ΓΘΔΟΞΗΛΖΠ ΔΞΔ ΚΔ ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝ ΡΗΡΙΝ ΓΟΑΙΗΠ 

ΔΞΔ» (fax:2751031559) 

3. «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ» (fax:2394061615) 

4. «ΓΔΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΝ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ» (fax:2310707089) 

5. ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ (email: lefteris@fotothermiki.gr) 

 
Νη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ    2 /2014 

 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 153/2014 

 

ΘΔΚΑ 9Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 154_2014 

 
Θέκαηα εξγαδνκέλσλ. 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην 
παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν θαη Δθπξφζσπν 
εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ αλάγθε 

πξνκήζεηαο εηδψλ έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην έηνο 2014, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε: 

 
Ζ πξνκήζεηα εηδψλ έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο έηνπο 2014 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 
ηελ Θιαδηθή Ππιινγηθή Πχκβαζε εξγαζίαο Ξ.Θ. 25/02-06-2009 (φπσο απηή αλαλεψζεθε κε 

mailto:lefteris@fotothermiki.gr
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ηελ Ξ.Θ 2/13-03-2014),  Άξζξν 8, Ξαξνρή ζε είδνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ  εηδψλ 
έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ  ηεο  Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2014. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 16.500,00 €. 
Ζ δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ θσδηθφ 60.00 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014  φπνπ έρεη 

ςεθηζηεί  ζρεηηθή πίζησζε. 
 
Ρέζεθε ππφςε επίζεο ηνπ Γ.Π. πξάμε 29/2014 ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ ΘΙΗΚΑΘΗΝ 

ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΑΞΑΛΥΛ ΠΡΝ VIΗ ΡΚΖΚΑ πνπ αθνξά «είδε έλδπζεο ζε ρξήκα», 
φπνπ θξίλεηαη λφκηκε ε ρνξήγεζε  ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε θάζε εξγαδφκελν  πνπ ππάγεηαη ζηελ 

Θιαδηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο ησλ ΓΔΑ αληί ησλ εηδψλ αηνκηθήο έλδπζεο θαη αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο. 
 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 
 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 Ρελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο, Νηθνλνκνιφγν θαη Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ 

ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 Ρνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο ηνπ ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 16.500,00 €. 

 Ρελ  πξνκήζεηα εηδψλ έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην έηνο 2014. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 60.00 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2014, φπνπ   

ςεθίδεη ηε  ζρεηηθή πίζησζε. 

                                          
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 154/2014. 

 

ΘΔΚΑ 10Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 155_2014 
 

 

Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο εηζεξρνκέλσλ - εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ 
 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην 

παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 
εγγξάθσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 
 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

                                     

 Ρελ θαηαρψξεζε ησλ εηζεξρφκελσλ εγγξάθσλ ζην αξρείν πξσηνθφιινπ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Ρελ ππνγξαθή ησλ εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ απφ: 
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1. Ρνλ εθάζηνηε ζπληάμαληα ηνπ εγγξάθνπ, 

2. Ρνλ Ξξντζηάκελν Νηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο, πξνο έιεγρν απηνχ, 

3. Ρνλ Γεληθφ  Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο, πξνο έγθξηζε απηνχ.  

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 155/2014. 
 

 

ΘΔΚΑ 11Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 156_2014 
 
 
Έγθξηζε πξνζιήςεσλ καζεηώλ πξαθηηθήο άζθεζεο από ηνλ ΝΑΔΓ ΔΞ.ΑΠ Θηιθίο. 

 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα 
ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν, ε νπνία έζεζε 

ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. έγθξηζε πξνζιήςεσλ καζεηψλ πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ηνλ ΝΑΔΓ 
ΔΞΑΠ Θηιθίο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε : 
 

 
ΘΔΜΑ: " Πξαθηηθή άζθεζε καζεηώλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Κ.Δ.Σ.Δ.Κ  ΔΠΑ. ΜΑΘΖΣΔΗΑ ΚΗΛΚΗ''. 
 
 
     
    Ο  Ο.Α.Δ.Γ  Κ.Δ.Σ.Δ.Κ Κηιθίο  ΔΠ.Α Μαζεηείαο κε ηελ ππ' αξηζκ. 32565/Γ5.36/19-09-2014 ΚΤΑ  Τπνπξγψλ 
Παηδείαο  θαη ζξεζθεπκάησλ θαη εξγαζίαο ,Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ΄΄Καζνξηζκφο αξηζκνχ καζεηψλ ησλ 
ΔΠ.Α Μαζεηείαο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα πξαθηηθή άζθεζε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2014-15 ''( ΦΔΚ 2644/Β/06-10-
2014)  απαηηεί λα   δεισζεί ν πηζαλφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, πνπ ζα απαζρνιήζεη ε ΓΔΤΑ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ. 
   Απφ ηελ πιεπξά ηεο Τπεξεζίαο καο πξέπεη λα δειψζνπκε ηνλ αξηζκφ θαη ηηο εηδηθφηεηεο ρσξίο λα έρεη δεζκεπηηθφ 
ραξαθηήξα. 
Γηα ην ιφγν απηφ εηζάγεηαη ζην Γ.. γηα ελεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ε πξφηαζε ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ζηε 
ΓΔΤΑΚ. 
 
 
 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΑΘΗΣΧΝ 

1 Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Τπνινγηζηψλ ( Πιεξνθνξηθήο ) 3 

2 Σερλίηεο Ηιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ  3 

3 Σερλίηεο Θεξκηθψλ -Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 4 

 

 
 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 
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 Ρελ παξαπάλσ εηζήγεζε. 

 Ρελ απαζρφιεζε  (δέθα) 10 καζεηψλ ησλ ΔΞ.ΑΠ Καζεηείαο γηα πξαθηηθή άζθεζε θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2014-15 ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ γηα ηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο . 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 156/2014. 

 

ΘΔΚΑ 12Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 157_2014 
 
 
Αίηεζε γηα πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηή πιεξνθνξηθήο . 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΩΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα 
ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν, ε νπνία έζεζε 

ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο ζπνπδάζηξηαο Κνπηξνχκπα 
Δηξήλεο ηνπ Ισάλλε, δεκφηεο ηνπ Ν. Κηιθίο, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηεο ρνιήο 
Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ  Σ.Δ.Ι. Θεζζαιίαο. 
 
Σν αίηεκα γηα ηελ πινπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο ζπνπδάζηξηαο Κνπηξνχκπα Δηξήλεο ηέζεθε 
σο ζέκα, θαζφηη ην αληηθείκελν  ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ κειέηε, 
ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαηαζθεπή δνκηθψλ, πδξαπιηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, έξγσλ 
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπ. 
Γπλεηηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ηδίνπ ζα είλαη απφ 02-01-2015 έσο 01-
06-2015. 
 
Η  πξαθηηθή άζθεζε ηνπ αζθνπκέλνπ ζα επηδνηεζεί απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
Δθπαίδεπζεο θαη δηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ..Π.Α. 2007-2013) ή απφ ηνλ Οξγαληζκφ  Απαζρφιεζεο 
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) 
 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

Σελ απνδνρή ηεο αίηεζεο γηα πξαθηηθή άζθεζε ηεο ζπνπδάζηξηαο Κνπηξνχκπα Δηξήλεο ηνπ 
Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ  ηνπ  Σ.Δ.Ι. 
Θεζζαιίαο απφ 02-01-2015 έσο 01-06-2015 επηδνηνχκελε απφ Δ..Π.Α  ή Ο.Α.Δ.Γ. 

 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 157/2014. 
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Αιτήματα δημοτών. 
 
Ο Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ ειςθγοφμενοσ το δζκατο τρίτο  κζμα τθσ  θμεριςιασ 
διάταξθσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν του Δ.Σ. τον τίτλο του κζματοσ. 
 

Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ που ςυμμετζχει με δικαίωμα γνϊμθσ ςτο Δ.Σ. ζκεςε υπόψθ του Δ.Σ.  
τα αιτιματα δθμοτϊν 

Το Δ.Σ. αφοφ μελζτθςε όλα τα παραπάνω και άκουςε τθν ειςιγθςθ του Προζδρου, ζπειτα από διαλογικι 
ςυηιτθςθ αφοφ ζλαβε υπόψθ το N. 1069/1980, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-
95), 

 

αποφάςιςε  και  εγκρίνει ομόφωνα 

 Το κζμα αναβάλλεται για επόμενο Δ.Σ. 

 

 
 

Η απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό: 158/2014. 

 

ΘΔΜΑ 14o - ΑΠΟΦΑΖ 159/2014. 
 
Δπείγνπζα εθηέιεζε έξγνπ "Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο θεληξηθνύ  αγσγνύ Ξεξόβξπζεο - Κηιθίο"  
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ηιία Αβξακίδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο θαη ηα ζήκεξα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

Η ηξνθνδνζία ηεο πφιεο Κηιθίο κε λεξφ γίλεηαη απφ δχν κεγάια αληιηνζηάζηα (Α/): ην πξψην θαη 
αξραηφηεξν Α/ είλαη ηνπ πνηακνχ Γαιιηθνχ θαη ην δεχηεξν ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 2000 είλαη ην Α/ ηαπξνρσξίνπ.  

Σν Α/ ηαπξνρσξίνπ ηξνθνδνηεί έλα ελδηάκεζν Α/, ηεο Ξεξφβξπζεο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ηξνθνδνηεί 
ηε δεμακελή Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην ιφθν ηνπ Κηιθίο απφ ην νπνίν κε βαξχηεηα πδξνδνηείηαη ε πφιε. 

Ο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηεο πφιεο Κηιθίο  ζην ηκήκα απφ ηελ Ξεξφβξπζε, θαηαζθεπάζηεθε ηελ δεθαεηία 
ηνπ 1980 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα (ΜΟΠ). Δίλαη ηκήκα ηνπ 
αγσγνχ πνπ έγηλε γηα λα πδξνδνηήζεη ην Κηιθίο απφ ην Μπέιιεο, έξγν ην νπνίν δελ νινθιεξψζεθε. Σν 
πιηθφ ηνπ είλαη απφ ράιπβα δηακέηξνπ Φ350 ρηιηνζηψλ. 

Σν ηκήκα απηφ ηνπ αγσγνχ κεηαμχ Ξεξφβξπζεο – Κηιθίο, κήθνπο πεξίπνπ 6.000 κέηξσλ  αμηνπνίεζε ε 
ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζην ιφθν Αγίνπ Γεσξγίνπ.  

Η φδεπζε ηνπ αγσγνχ είλαη απφ θνηλφρξεζηα θαη ρέξζα ηκήκαηα θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απφ 
αγξνηεκάρηα. 

Με ηελ ζπκπιεξσκαηηθή δηαλνκή γεο πνπ έγηλε ην έηνο 1998 ζηνλ νηθηζκφ Ξεξφβξπζεο παξαρσξήζεθε 
ζηνλ θ. Μαραηξίδε ην αγξνηεκάρην κε αξηζκφ 694 απφ ην νπνίν δηέξρεηαη ν αγσγφο. 
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Ο θ. Μαραηξίδεο εγθαηέζηεζε θηελνηξνθηθή κνλάδα ζε απηφ ην αγξνηεκάρην, ε νπνία έιαβε άδεηα ίδξπζεο, 
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απφ ηελ ΠΔ Κηιθίο θαη ην Γήκν Κηιθίο, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε φηη δηέξρεηαη 
αγσγφο θνηλήο σθέιεηαο. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν αγσγφο δηαβξψζεθε απφ ηα ιχκαηα ηεο 
θηελνηξνθηθήο κνλάδαο ηνπ Μαραηξίδε ζε κήθνο 150 κέηξσλ ζην αλαθεξφκελν αγξνηεκάρην 694 ηνπ 
αγξνθηήκαηνο Ξεξφβξπζεο ην νπνίν φπσο εηπψζεθε ήηαλ ρέξζν θαη εθ ησλ πζηέξσλ δηαλεκήζεθε ζηνλ 
Μαραηξίδε κε ηε δηαλνκή ηνπ έηνπο 1998. 

Σε δεθαεηία 2000-2010 ν ίδηνο θηελνηξφθνο πηζαλφηαηα κε ηνλ κεραληθφ θαζαξηζκφ ηεο απιήο ηνπ ζηάβινπ 
κε κεράλεκα ζπκπαξέζπξε θαη ην πιηθό επίρσζεο κε απνηέιεζκα ν αγσγόο από ην βάζνο ησλ 2 
κέηξσλ πεξίπνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε λα απνθαιπθζεί, λα έξζεη ζε άκεζε επαθή κε ηελ θνπξηά θαη 
ζπλεπψο λα επηηαρπλζεί ε δηάβξσζή ηνπ. 

Η ΓΔΤΑ Κηιθίο φηαλ ελεκεξψζεθε αξρηθά απφ ηνλ ίδην γηα ηνλ αγσγφ, πξνζπάζεζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ 
αγσγφ θαη δηέζεζε πεξίπνπ 3000 επξψ γηα λα επηθαιχςεη ηνλ αγσγφ κε ζθπξφδεκα. Πέξαλ ηνχηνπ δελ είρε 
πνιιά πεξηζψξηα παξέκβαζεο. 

εκεηψλεηαη φηη, εάλ ν αγσγόο απηόο ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο γηα πεξηζζόηεξν από 24 ώξεο ζα 
θηλδπλεύζεη ε πόιε κε ιεηςπδξία. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 2014 ν θηελνηξφθνο ελεκέξσζε ηελ ππεξεζία καο γηα ηε δηαξξνή θαη κάιηζηα 
απέζηεηιε εμψδηθε πξφζθιεζε δεηψληαο κεηαμχ άιισλ απνδεκίσζε γηα απψιεηα γάιαθηνο θιπ. 

Δπεηδή ε ππφζεζε εμέιαβε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, ν  Γ. Γηεπζπληήο ελεκέξσζε αξρηθά ην Γ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο έζεζε ζε ην πξφβιεκα ζηελ 
εηζαγγειέα Κηιθίο ζε πξνζσπηθή ζπλάληεζε ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπ γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

Η εηζαγγειέαο Κηιθίο πξνθάιεζε ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ηνπ Γεκάξρνπ, ηεο 
δηεχζπλζεο γεσξγίαο, ηεο δηεχζπλζεο πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θηελνηξφθνπ ζηελ νπνία απνθαζίζηεθε λα 
απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα κε δαπάλε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θηελνηξφθνπ λα αξζεί 
θάζε ζέκα απνδεκίσζεο θαη λα απνκαθξχλεη ηα βννεηδή απφ ηνλ αγσγφ γηα λα κπνξέζνπλ λα εθηειεζηνχλ 
νη εξγαζίεο. 

πλνπηηθά νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ είλαη: 
 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΟ ΣΑΒΛΟ ΜΑΥΑΗΡΗΓΖ ΣΖΝ 
ΞΖΡΟΒΡΤΖ 

 
ηνηρεία θηελνηξνθηθήο κνλάδαο εθκεηάιιεπζεο βννεηδψλ 
Αξηζκφο βννεηδψλ: 126 βννεηδή ην έηνο 2014. 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΦΟΡΔΑ - ΔΓΓΡΑΦΟ – ΘΔΜΑ 

Γεθαεηία 1980 
Καηαζθεπή αγσγνχ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ΜΟΠ (Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα 

Πξνγξάκκαηα). 

23/11/2000 Άδεηα ίδξπζεο βνπζηαζίνπ κε αξηζκφ 78 

20/6/2001 ΑΠ Γήκνπ Κηιθίο 7840 Άδεηα ιεηηνπξγία Βνπζηαζίνπ δπλακηθφηεηαο 28 αγειάδσλ. 

26/10/2011 
ΑΠ ΠΔ Κηιθίο Γ/λζε αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη θηεληαηξηθήο Α10034: Άδεηα ίδξπζεο 

θηελνηξνθηθήο κνλάδαο 20 αγειάδσλ ζην αγξ. 694 Ξεξφβξπζεο. 

13/11/2014 Δμψδηθε δήισζε Μαραηξίδε σθξάηε πξνο Γήκν Κηιθίο θαη ΓΔΤΑ Κηιθίο 

27/11/2014 ΑΠ ΠΔ Κηιθίο – Γ/λζε Τγείαο 3119: Έθζεζε απηνςίαο. 

1/12/2014 
ΑΠ ΓΔΤΑΚ 3219: Έγγξαθν πξνο ΠΔ Κηιθίο – Γ/λζε δεκφζηαο πγείαο κε θνηλ. Γ/λζε αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο θαη θηεληαηξηθήο γηα ην ζέκα 

4/12/2014 ΑΠ ΠΔ Κηιθίο – Γ/λζε Τγείαο 3173: ελεκέξσζε φηη δηελεξγήζεθε απηνςία. 

 
Σνλ Ιαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ην πξφβιεκα ηεο δηαξξνήο επηδεηλψζεθε θαη κάιηζηα 
εκθαλίζηεθε έλαο πίδαθαο λεξνχ αξθεηψλ κέηξσλ, νξαηφο απφ ην δξφκν, κε απνηέιεζκα λα ιάβεη ην ζέκα 
εθηεηακέλε δεκνζηφηεηα θαη λα απνηειέζεη θαη αληηθείκελν επεξψηεζεο ζην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην Κηιθίο. 
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Δίλαη πιένλ πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ν επείγσλ ραξαθηήξαο ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δηαξξνήο, επεηδή 
απμάλεηαη ζπλερψο ε απψιεηα λεξνχ θαη ν θίλδπλνο ηελ νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ δηθηχνπ είλαη νξαηφο, κε 
κεγάιεο ζπλέπεηεο ζηελ νκαιή ηξνθνδνζία ηεο πφιεο κε λεξφ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε πξέπεη λα νινθιεξσζεί πξηλ ην ζέξνο πνπ νη θαηαλαιψζεηο λεξνχ 
είλαη απμεκέλεο θαη ε δπλαηφηεηα λα κε ιεηηνπξγεί ην Α/ ηαπξνρσξίνπ πεξηνξίδεηαη. 

Δπεηδή ζηελ πξάμε κφλνλ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επζχλε, πέξαλ ησλ άιισλ λνκηθψλ 
θαη ινηπψλ επζπλψλ πξέπεη άκεζα λα αλαιάβεη ηελ δαπάλε απνθαηάζηαζεο ηεο δηαξξνήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλνπλ άκεζεο ελέξγεηεο. 

 

1. Να απνθαηαζηαζεί πξνζσξηλά ε βιάβε κε ζπγθόιιεζε ηνπ ζηδεξνζσιήλα, 

2. λα γίλεη δηαγσληζκόο γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ κήθνπο 150 κέηξσλ πνπ 
δηέξρεηαη από ην αγξνηεκάρην 694, επεηδή πηζαλόηαηα λα έρεη επεξεαζηεί από ηα ιύκαηα. 

 
Χο πξνο ηελ πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε, έρεη γίλεη πξνεξγαζία γηα λα απνθαηαζηαζεί άκεζα απφ ζπλεξγείν 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ειεθηξνζπγθφιιεζε,  

Γηα ηελ νξηζηηθή ιχζε ζπληάρζεθε ε κε αξηζκφ 22/2015 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 
απφ ην Γηνβαλνχδε Υξήζην, MSc Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ζεσξήζεθε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ θ. Παξαγηφ Ισάλλε θαη ζεσξήζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ 
ΚΙΛΚΙ θ. Αβξακίδε Ηιία. 

πγρξφλσο δεηείηαη ε αλακφξθσζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2015 κε κείσζε ηνπ πνζνχ γηα ηελ 
Καηαζθεπή λένπ Πξσηεχνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο δηακέηξνπ Φ300 ζηελ νδφ 21ε Ινπλίνπ κεηαμχ Βεληδέινπ 
φισλνο, ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο ζε πνζφ ίζν πξνο 182.195,12 € θαη ηε δεκηνπξγία λένπ έξγνπ κε ηίηιν 
«Αληηθαηάζηαζε αγσγνύ ύδξεπζεο Φ355 ζην αγξνηεκάρην 694 ηνπ αγξνθηήκαηνο Ξεξόβξπζεο» 
πξνϋπνινγηζκνύ 37.804,88 €.» 

πγθεθξηκέλα αλακνξθψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2015 σο εμήο: Αθαηξνχληαη 37.804,88 € απφ ηνλ 
θσδηθφ 11.02.2.15 θαη δεκηνπξγείηαη λένο θσδηθφο 11.02.2.17 κε ίζν πνζφ.   

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 
Σν ζέκα κεηαηίζεηαη ζε επφκελν ζπκβνχιην θαη ζα επαλέιζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κε εηζήγεζε ηεο 
ηερληθήο ππεξεζίαο θαη νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ έξγνπ γηα έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο 
θιπ. 
 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 159/2014. 

 

 



 ( 34 )  
 

 

ΘΔΚΑ 15Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 160_2014 
 
Έγθξηζε δηελέξγεηαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζέκα: «Δξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο 
λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο, ζηηο παξακέηξνπο Αξζεληθνύ θαη Κόιπβδνπ» 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζέκα: 
Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο πξνβαίλεη ζε ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο ηεο πνηφηεηαο  λεξνχ ηνπ Γήκνπ 

Θηιθίο, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο γείαο. Νη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ 
αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ΘΑ 2/2600/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΘΑ 
ΓΓ2/Γ.Ξ./38295/2007. 
Πηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ απηψλ, δηαπηζηψζεθαλ ππεξβάζεηο ησλ αλψηαησλ λνκνζεηηθψλ 

νξίσλ, ζηελ παξάκεηξν ηνπ Αξζεληθνχ γηα θάπνηεο Εψλεο Ξαξνρήο ηνπ Γήκνπ, φπσο θαη 
απμεκέλε ζπγθέληξσζε Κνιχβδνπ ζε κία γεψηξεζε. Θξίλεηαη αλαγθαία ε επαλαιεπηηθή 

δεηγκαηνιεςία απφ πεγέο πδξνιεςίαο θαη νηθηζκνχο θαη ε απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζε 
εμσηεξηθφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην πνπ δηαζέηεη ηελ ηερλνινγηθή επάξθεηα, ψζηε λα 
απνηππσζεί εθ λένπ ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ππεξβάζεσλ.  

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

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

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 Ρελ δηελέξγεηα ηεο παξαθάησ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζέκα: 

Δξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, ζηηο παξακέηξνπο Αξζεληθνχ θαη 
Κφιπβδνπ». 

«Σίηινο: «Δξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, ζηηο παξακέηξνπο Αξζεληθνχ θαη Μφιπβδνπ» 

Η ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνβαίλεη ζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εξγαζία κε ηίηιν: «Δξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο, ζηηο παξακέηξνπο Αξζεληθνχ θαη Μφιπβδνπ». 

Καινύληαη ηα ελδηαθεξόκελα εξγαζηήξηα λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο εληόο πέληε  εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ 

αλάξηεζε ηεο παξνύζαο δειαδή έσο ηελ Παξαζθεπή,        24-10-2014 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

Η απνζηνιή ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Απνζηνιή πξνζθνξάο ζην FAX: 23410 29320 (Τπφςε εξγαζηεξίνπ ΓΔΤΑΚ) 

 Απνζηνιή κε email ζηελ δηεχζπλζε lab@deyak.gr 

 Καηάζεζε πξνζθνξάο απηνπξνζψπσο ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο – Ξεξφβξπζεο.  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δίδνο εξγαζίαο Αξηζκόο 

δεηγκάησλ 

 

Δλδεηθηηθή ηηκή 

αλάιπζεο αλά δείγκα 

ζε επξώ 

ύλνιν  ζε επξώ 

Αλάιπζε νιηθνχ As ζε νμηληζκέλν δείγκα λεξνχ 45  17 765 

Αλάιπζε νιηθνχ Pb ζε νμηληζκέλν δείγκα λεξνχ 3 17 51 

  ΑΘΡΟΗΜΑ 816 

  ΦΠΑ 23% 187,68 

  ΤΝΟΛΟ 1003,68 
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Μαδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα επηζπλάςεη αληίγξαθν ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηνπ θαηά ISO 17025, πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο παξακέηξνπο Αξζεληθνχ θαη Μφιπβδνπ, γηα αλαιχζεηο ζε λεξφ 

αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. Πξνζθνξέο ρσξίο ζπλεκκέλε δηαπίζηεπζε, δε ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

Σα δείγκαηα ζα παξαιεθζνχλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΚ. Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ, 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζηείιεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ησλ δεηγκάησλ. 

Πιεξνθνξίεο απφ ην εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ λεξνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Κ. ζην ηειέθσλν:23410 25053 (εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο)». 

 

 Ρελ ςήθηζε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ  θσδηθφ εμφδσλ 61.03 πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ΓΔΑ.Θηιθίο ηνπ 2014 φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 
 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 160/2014. 

 

 

ΘΔΚΑ 16Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 161_2014 
 
 
Ξαξάηαζε ζπκβάζεσλ ζπληνληζκνύ θαη δεκνζηόηεηαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο WWM-QUOL πνπ ιήγνπλ ζηηο 15-10-2014 ιόγσ παξάηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έσο ηηο 16-2-2015».  
 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΘΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. 
Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ παξάηαζε ζπκβάζεσλ 

ζπληνληζκνχ-δεκνζηφηεηαο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο WWM-QUOL  πνπ ιήγνπλ 
ζηηο 15-10-2014 ιφγσ παξάηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο ηηο 16-2-2015». 
 

Πην πιαίζην πινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην WWM-QUOL,  ηνπ πξνγξάκκαηνο Greece - 
the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Program ππεγξάθεζαλ  κεηαμχ 

ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαη ησλ α)Δπηκνξθσηηθήο  Κ.Δ.Ξ.Δ. Θηιθίο β) Νπηηθναθνπζηηθήο 
Δπηθνηλσλίαο Κ.Δ.Ξ.Δ., ζπκβάζεηο παξνρήο πεξεζηψλ, κε Αξηζκφ Ξξση. 2762/29-11-2013, κε 
ηελ νπνία αλαηέζεθε ζηελ Δπηκνξθσηηθή Κ.Δ.Ξ.Δ. Θηιθίο, ε πινπνίεζε ησλ Ξαθέησλ Δξγαζίαο 

(WP) 1,4,5 θαη ε ζχκβαζε παξνρήο πεξεζηψλ, κε Αξηζκφ Ξξση. 961/29-04-2014, κε ηελ 
νπνία αλαηέζεθε ζηελ Νπηηθναθνπζηηθή Δπηθνηλσλία Κ.Δ.Ξ.Δ ε πινπνίεζε ησλ Ξαθέησλ 

Δξγαζίαο (WP2). 
 
Πηηο 16-09-2014 ε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ππέβαιιε αίηεκα παξάηαζεο ιήμεο ηνπ έξγνπ πξνο ηελ 

Θνηλή Ρερληθή Γξακκαηεία (JTS) ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθφζνλ ε θαηαιπηηθή εκεξνκελία 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2015. 

 
Κε δεδνκέλν φηη : 
 

 Ζ Πχκβαζε αλάζεζεο κε Αξηζκφ Ξξ.2762/29-11-2013 ζηελ Δπηκνξθσηηθή Κ.Δ.Ξ.Δ. Θηιθίο, 
πεξηιακβάλεη ην Ππληνληζκφ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ WP1, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη 

φηη νη ζρεηηθέο δξάζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα επεθηείλνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ θελά ζην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε. 
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 Ζ Πχκβαζε κε Αξηζκφ Ξξ.961/29-04-2013 κε ηελ Νπηηθναθνπζηηθή Δπηθνηλσλία Κ.Δ.Ξ.Δ. 
πεξηιακβάλεη ηελ δεκνζηφηεηα φινπ ηνπ έξγνπ WP2, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη φηη νη 

δξάζεηο πξέπεη απαξαίηεηα λα επεθηείλνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ θελά ζηελ δεκνζηφηεηα απηνχ. 

 
 

 Ρν άξζξν 18 ηεο Πχκβαζεο κε Αξ. Ξξ.2762/29-11-2013 νξίδεη φηη ε πξνζεζκία εθηέιεζεο 

ηνπ Έξγνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο θαη δηαξθεί κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

 
 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Δπηκνξθσηηθή  Κ.Δ.Ξ.Δ. Θηιθίο φπσο θαη ε Νπηηθναθνπζηηθή 

Δπηθνηλσλία Κ.Δ.Ξ.Δ.  αηηνχληαη απφ ηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο, φπσο ε θαηαιπηηθή εκεξνκελία 
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν θαη 

πνπ νθείινπλ λα πινπνηήζνπλ αληίζηνηρα  λα κεηαηεζεί ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2015 ψζηε λα 
ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 
 

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

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

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 Ρελ παξάηαζε ζπκβάζεσλ ζπληνληζκνχ θαη δεκνζηφηεηαο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο WWM-QUOL πνπ ιήγνπλ ζηηο 15-10-2014 ιφγσ παξάηαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έσο ηηο 16-02-2015 ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ έξγνπ.  

 H απφθαζε απηή δελ πξνθαιεί επηπιένλ νηθνλνκηθφ βάξνο ζηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 161/2014. 

 

ΘΔΚΑ 17Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 162_2014 
 
 

Δθπξνζώπεζε ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζηελ ππόζεζε Θενδσξίδε Θεόδσξνπ. 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ζρεηηθή 
ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ...Α Θηιθίο, θ. 
Ζιία Αβξακίδε πνπ εηζεγήζεθε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο απφ ηνλ Σξήζην Ξ. 

Κακαηδή, πιεξεμνχζην δηθεγφξν,  κε Α.Κ. 114 ΓΔΘ, ψζηε λα παξαζηεί σο πνιηηηθή αγσγή θαηά 
ηε δηθάζηκν ηεο 7-11-2014 θαη ζε θάζε εμ αλαβνιήο δηθάζηκν, ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο 

Ξιεκ/θείνπ Θηιθίο, κε θαηεγνξνχκελν ηνλ Θενδσξίδε Θεφδσξν. 

 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 



 ( 37 )  
 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 Ρελ εθπξνζψπεζε ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο απφ ηνλ Σξήζην Ξ. Κακαηδή, πιεξεμνχζην δηθεγφξν, 

κε Α.Κ. 114 ΓΔΘ, ψζηε λα παξαζηεί σο πνιηηηθή αγσγή θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 7-11-2014  

θαη ζε θάζε εμ αλαβνιήο δηθάζηκν, ελψπηνλ ηνπ Κνλνκεινχο Ξιεκ/θείνπ Θηιθίο, κε 

θαηεγνξνχκελν ηνλ Θενδσξίδε Θεφδσξν. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 162/2014. 

 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

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

 
 

 
10 ΝΘΡΥΒΟΗΝ 2014 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο 

Ρα Κέιε πνγξαθή 

 
Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

 
 

 

 
Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο, 

Κέινο 

 
 

 

Πηζκαλίδεο Γεκήηξηνο , 

Γήκαξρνο Θηιθίο, Ξξφεδξνο 

 

Θαιηζίδεο Ξαλαγηψηεο, 
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο, 

Κέινο 

 

 
Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο, 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ Θηιθίο, 

Κέινο  

 

 

Καπξνπνχινπ Πνθία, 

Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ 

Ππιιφγνπ Θηιθίο, κέινο 

 
 

 
 

 

 

Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ 
Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  

Κέινο 
 

 
 

 

 


