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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

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

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  10/2014 

Ρεο κε αξηζκό 10/2014 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2014 

θαη ώξα: 13:00 κ.κ., εκέξα Ξέκπηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   1610/04-07-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ αλαπιεξσηή 

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 
ηέζζεξα (4) 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο,  Α. Ξξφεδξνο 

2) Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο  
3) Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

4) Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο  

ΑΞΝΛΡΔΠ 

5) Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
6) Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, Δθπξφζσπνο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, κέινο 

7) Σξηζηφθνξνο Ξηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Θηιθίο, Κέινο 

 

 

ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 103_2014 
 
 
 
Δμεηδίθεπζε ηωλ πξόζζεηωλ δαπαλώλ δηνίθεζεο έξγωλ πνπ πινπνηεί ε ΓΔΑ Θηιθίο 

κέζω πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεωλ γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΑ.Γ.Γ. 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΩΡΝ ΞΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Ρν Γ.Π. απνδέρεηαη ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

mailto:info@deyak.gr
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1. Ρξνπνπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηεο πξάμεο «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – 

Θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνχ Γήκνπ Σαιάζηξαο». Απόθαζε 4/14  

2. Γεχηεξε Ρξνπνπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηεο πξάμεο: «Νινθιήξσζε Απνρεηεπηηθνχ 

Γηθηχνπ Σαιάζηξαο Γήκνπ Σαιάζηξαο» Απόθαζε 5/14. 

3. Ξξψηε Ρξνπνπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηεο πξάμεο: «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, θαη 

Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Γ.Γ. Θπκίλσλ - Καιγάξσλ  Γήκνπ Γέιηα» Απόθαζε 6/14. 

4. Ρηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Γήκνπ Γέιηα κε ηηο νπνίεο επηθπξψλνληαη νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

5. Ρηο πξάμεηο 571/2011 θαη 215/2014 ηνπ Δ΄ Θιηκαθίνπ ηνπ ΔΙΓΘΡΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηνπ έξγνπ:  «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο 

Ιπκάησλ Γ.Γ. Θπκίλσλ - Καιγάξσλ  Γήκνπ Γέιηα». 

6. Ρν ζρεηηθφ άξζξν ησλ πξνγξακκαηηθψλ  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ 

2.1. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη: 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ φηη νη πξφζζεηεο δαπάλεο δηνίθεζεο, πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην 

Φνξέα Τινπνίεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΄Δξγνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Κχξην 

ηνπ Έξγνπ  θαη ζα θαιχπηνληαη απφ πφξνπο ηνπ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ πξνυπνινγίζηεθε ην θφζηνο 

ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα πξνθιεζνχλ ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο θαη ζρεηίδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, κε ηελ ρξήζε ησλ θέληξσλ θφζηνπο 

δαπαλψλ, νη νπνίεο επηκεξίδνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηνλ πξνεθηηκψκελν 

θαηά πεξίπησζε  ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ ζηειερψλ  ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Φνξέα 

Τινπνίεζεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξνζδηνξηζηεί απνινγηζηηθά ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ 

πξφζζεησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ρξεκαηνδφηεζεο απφ άιιε πεγή ή απφ 

ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη εθηηκήζεθαλ κε ηελ παξαπάλσ δίθαηε θαηαλνκή. Σν πξαγκαηηθφ 

ηειηθφ θφζηνο ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ ζα πξνζδηνξηζηεί απνινγηζηηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ζα ππεξβεί ην 1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.  

 

Απφ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο πξνθχπηεη φηη ην Δ΄ Κιηκαθίνπ απνδέρεηαη σο ΝΟΜΙΜΗ ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο 

ηεο ΓΔΤΑ.Γ.Γ. ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο,  ην θφζηνο ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 

ππεξβαίλεη  ην 1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ. Σελ θαηαβνιή απηνχ ηνπ πνζνχ ηελ απνδέρζεθε ην Γ.. 

ηεο ΓΔΤΑ.Γ.Γ. ζηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπ φπνπ επηθπξψλνληαη νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο.  

Δπηπιένλ ζηηο δχν πξάμεηο 571/2011 θαη 215/2014 δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά απφ ην Δ΄ Κιηκάθην  ηνπ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ γηα ην ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ 1% πνπ αθνξά ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηνίθεζεο 

ησλ έξγσλ. Απηφ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα δχν Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ΓΔΤΑ. 

Ρέινο ν εηζεγεηήο αλέθεξε φηη ζηελ πξάμε 215/2014 ηνπ Δ΄ Κιηκαθίνπ ηνπ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 
αλαθέξεηαη ξεηά: 

«......Ήδε, κε ην 1012/7-5-2014 έγγξαθν ηνπ αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑΚ ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεκέλν 
ζρέδην ζχκβαζεο, ζην νπνίν έρεη απαιεηθζεί ν φξνο ηεο ζχκβαζεο πνπ  έθαλε ιφγν γηα ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ 
θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ φξν ζηνλ νπνίν αλαιχεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πξφζζεησλ 
δαπαλψλ δηνίθεζεο.......» 
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Καηά ζπλέπεηα ην Δ΄ Κιηκαθίνπ απνδέρεηαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ δηνίθεζεο ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. Σν Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαιείηαη λα θαζνξίζεη κε λέα ηνπ απφθαζε 
πνηέο είλαη νη πξφζζεηεο δαπάλεο δηνίθεζεο. Αλαιπηηθά νη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ θαη γίλνληαη θαη  είλαη νη εμήο 
θαη γηα ηηο ηξεηο πξάμεηο (3 έξγα): 

 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. 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

1. Απνδέρεηαη ην ζχλνιν ηεο εηζήγεζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο. 
2. Δμεηδηθεχεη ηηο πρόςκετεσ δαπάνεσ διοίκθςθσ ςύμφωνα 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. 
3. Ορίηει ότι το τιμολόγιο τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ με αρικμό 48/25-9-2013 ποςού 38.072,21 αναφζρεται ςτισ πρόςκετεσ 

δαπάνεσ διοίκθςθσ των πράξεων «Νινθιήξσζε Απνρεηεπηηθνχ Γηθηχνπ Σαιάζηξαο Γήκνπ 

Σαιάζηξαο», «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – Θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. 
Αλαηνιηθνχ Γήκνπ Σαιάζηξαο» , πνπ είλαη νη εμήο:  
 

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

 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΔΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 
 ΠΛΡΑΜΖ ΦΑΘΔΙΝ ΓΗΑ ΞΝΚΔΓΗ 

 ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΥΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 

 

 

 

ΘΔΚΑ 1ν  - ΑΞΝΦΑΠΖ 104_2014 
 

 
 

Δπηθύξωζε     πξαθηηθνύ     δεµνπξαζίαο     ηνπ     δηαγωληζµνύ     «Ξξνµήζεηα     

πιηθώλ απνιύµαλζεο πόζηµνπ λεξνύ». 
 

 
Ν  Α.  Ξξφεδξνο  ηεο  ∆.Δ..Α.  Θηιθίο  εηζεγνχκελνο  ην  ΞΟΩΡΝ  ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ησλ µειψλ ηνπ ∆.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
Δλεκέξσζε γηα  ην  παξαπάλσ  ζέκα  έγηλε  απφ ηνλ  Γεληθφ  Γηεπζπληή  ηεο ∆ΔΑ  Θηιθίο  θ.  Ζιία 
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Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ∆.Π. ην πξψην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ 

Ξξνκήζεηαο  ιηθψλ Απνιχκαλζεο Ξφζηµνπ Λεξνχ  πνπ έρεη σο εμήο: 
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ∆ΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ 
 
 
Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο ∆.Δ..Α. Θηιθίο ζήµεξα ηελ  Ρξίηε 03 Ηνπλίνπ 2014 θαη ώξα 

 

10:00 ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ. 

 
Δλψπηνλ ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο απνηεινχµελεο απφ: 

 

1)    Αποζηολίδη Νικόλαο, Πρόεδρο ηης Επιηροπής, MSc Φηµικό Μητανικό ηης ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,  

µε  αναπληρωηή  ηον  Παραγιό  Ιωάννη,  Προϊζηάµενο  Τετνικής Υπηρεζίας ∆ΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ, Πολιηικό Μητανικό. 

2)    Καζκαµανίδοσ Οσρανία, Οικονοµολόγο ηης ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωηή ηον 

Γιοβανούδη Φρήζηο, MSc Πολιηικό Μητανικό ηης ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

3)  Κσριακίδη  Φριζηόθορο,  σπεύθσνος  αποθήκης  ηης  ∆ΕΥΑ  ΚΙΛΚΙΣ,  µε αναπληρωηή 

ηον Αζλανίδη Φρήζηο, Αγρονόµο Τοπογράθο Μητανικό ηης ∆ΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ. 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφµελνη γηα ηελ αλάδεημε µεηνδφηε ηεο πξνµήζεηαο: 

 

 
 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΩΛ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ 
 

 
 

Ξξνϋπνινγηζµνύ 23.001,00 Δπξώ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.) 

 
Ξαξαιήθηεθαλ νη θάθεινη   πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη  

θαηαγξάθζεθαλ  ζην  πξαθηηθφ  ηα  έγγξαθα  θαη  δηθαηνινγεηηθά  πνπ  πεξηέρνληαη  ζην θάθειν (ρσξίο 

ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνµφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), µνλνγξάθεθαλ ηα   έγγξαθα   απηά   θαη   

ειέγρζεθε      ε   βεβαίσζε   εγγξαθήο   ζην   νηθείν   Δπηµειεηήξην   θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 
 

1
ε        

INTERCHIM A.E. ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ 
 

Αξηζµφο µεηξψνπ Δπηµειεηεξίνπ:    54486        Αξηζµφο Γ.Δ.ΚΖ.: 059198204000 

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

 

1.  Φσηναληίγξαθν    ∆ειηίνπ    Αζηπλνµηθήο    Ραπηφηεηαο    εθπξνζψπνπ    ηεο    εηαηξίαο    ζηνλ 

δηαγσληζµφ γηα ηελ πξνµήζεηα πιηθψλ απνιχµαλζεο πφζηµνπ λεξνχ. 

2.  Ξξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο θ. Κπιηάµπηε Αξηζηείδε ζηνλ θ. 

Θνζµίδε Καηζαίν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο ζηνλ δηαγσληζµφ. 

3.  Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο ηεο Ρξάπεδαο ALPHA BANK (Θαηάζηεµα 0708) µε αξηζµφ 

GRZ091694,  πνζνχ 1.076,25 €. 

4.  Ξηζηνπνηεηηθφ   Δµπνξηθνχ   &  Βηνµεραληθνχ   Δπηµειεηεξίνπ   Θεζζαινλίθεο   µε   εµεξνµελία έθδνζεο 

30/5/2014 µε αξηζµ. Ξξση. 246203 θαη ηζρχ µέρξη 30/11/2014. 

5.  Αληίγξαθν πνηληθνχ µεηξψνπ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο θ. Κπιηάµπηε Αξηζηείδε , 

µε αξηζµ. Ξξση. 5157/2-6-2014. 

6.  Ξξσηφηππν    Ξηζηνπνηεηηθφ    Ξξσηνδηθείνπ    Θεζζαινλίθεο    Ρµήµα    Ξησρεχζεσλ    φηη    ε 

INTERCHIM   A.E.   Δµπνξηθή   εηαηξία   ρεµηθψλ   πξντφλησλ   δελ   ηειεί   ππφ   πηψρεπζε,   παχζε εξγαζηψλ 

ή πησρεπηηθφ ζπµβηβαζµφ µε αξηζ. 5129/30-5-2014. 

7.  Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο ΗΘΑ , ηεο εηαηξείαο µε ηελ επσλπµία INTERCHIM A.E. 

Δµπνξηθή   εηαηξία   ρεµηθψλ   πξντφλησλ   ,   µε   αξηζµ.   Ξξση.   107453/18-3-2014   θαη   αξηζ. 

ζπζηήµαηνο 000/Ξ/71704/2014/18-3-2014 µε ηζρχ µέρξη 17/9/2014. 

8.  Βεβαίσζε  θνξνινγηθήο  ελεµεξφηεηαο  ηνπ  πνπξγείνπ  Νηθνλνµηθψλ  ηεο  εηαηξείαο  µε  ηελ επσλπµία  

INTERCHIM  A.E.  Δµπνξηθή  εηαηξία  ρεµηθψλ  πξντφλησλ  ,  µε  αξηζ.  πξσηνθφιινπ 

50602627/16-5-2014 θαη ηζρχ µέρξη 15/7/2014 ηεο ∆OY ΦΑΔ Θεζ/ληθεο. 
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9.  πεχζπλε  ∆ήισζε  ηεο  εηαηξίαο  φηη  έιαβε  γλψζε  ησλ  φξσλ  ηεο  δηαθήξπμεο  θαη  ησλ ζρεηηθψλ µε 

απηήλ δηαηάμεσλ θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ζχµθσλα µε ηηο παξαγξάθνπο 7.2.2 έσο 

7.2.9 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ. 

10.πεχζπλε ∆ήισζε ηεο εηαηξίαο φηη δελ ζα θάλεη έλζηαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζµνχ. 

11.πεχζπλε  ∆ήισζε  ηεο  εηαηξίαο  φηη  δελ  ηειεί  ππφ  πηψρεπζε,  εθθαζάξηζε,  αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπµβηβαζµφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 

12.Φάθεινο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο. 

 
FAX: 2310780543 

 
 

2
ε      

ΘΑΟΑΓΘΗΝΕΖΠ ΠΚΔΩΛ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖ 
 

Αξηζµφο µεηξψνπ ζην νηθείν επηµειεηήξην:    24050        Αξηζµφο Γ.Δ.ΚΖ.: 057501504000 

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

 

 πεχζπλε  δήισζε  ηνπ  λνµίµνπ  εθπξνζψπνπ  φηη  δε  ζα  αζθεζεί  έλζηαζε  θαηά  ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζµνχ. 

    Φσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λνµίµνπ εθπξνζψπνπ. 

 πεχζπλε   δήισζε   ηνπ   λνµίµνπ   εθπξνζψπνπ   γηα   φζα   νξίδνληαη   ζην   άξζξν   7   ηεο 

δηαθήξπμεο   ηεο   πξνµήζεηαο   (παξάγξαθνη   7.2.2   έσο   7.2.11)   –   θέξεη   γλήζην   ηεο 

ππνγξαθήο. 

 Βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο φηη ην πξνζθεξφµελν πιηθφ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

    Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο εηαηξείαο “OLTCHIM S.A” µε αξηζµφ πηζηνπνηεηηθνχ 12 100/104 8304 

TMS θαη ηζρχ µέρξη 09/09/2014. 

    Ξηζηνπνηεηηθφ   ηεο   εηαηξείαο   “ΘΑΟΑΓΘΗΝΕΖΠ   ΠΚΔΩΛ”   µε   αξηζµφ   πηζηνπνηεηηθνχ 

041110097 θαη ηζρχ µέρξη 26/06/2014. 

    Αληίγξαθν πνηληθνχ µεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε µε αξηζµφ πξσηνθφιινπ 6391-1/10-04- 

2014 ηνπ Ρµήµαηνο Ξνηληθνχ Κεηξψνπ ηεο Δηζαγγειίαο Ξξσηνδηθψλ Θεζ/ληθεο. 

    Ξηζηνπνηεηηθφ  Ξξσηνδηθείνπ  Θεζ/ληθεο  (Ρµήµα  Ξησρεχζεσλ)  µε  αξηζµφ  4996/23-05- 

2014. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο (Ρµήµα Γξαµµαηείαο Ξηζηνπνηεηηθψλ-∆ηαζεθψλ- 

Πσµαηείσλ) µε αξηζµφ 16036/02-06-2014. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο (Ρµήµα Γξαµµαηείαο Ξηζηνπνηεηηθψλ-∆ηαζεθψλ- 

Πσµαηείσλ) µε αξηζµφ 16037/02-06-2014. 

    Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο (Ρµήµα Γξαµµαηείαο Ξηζηνπνηεηηθψλ-∆ηαζεθψλ- 

Πσµαηείσλ) µε αξηζµφ 16038/02-06-2014. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ Ξξσηνδηθείνπ Θεζ/ληθεο (Ρµήµα Γξαµµαηείαο Ξηζηνπνηεηηθψλ-∆ηαζεθψλ- 

Πσµαηείσλ) µε αξηζµφ 16039/02-06-2014. 

    Έλνξθε   βεβαίσζε   (πηζηφ   θσηναληίγξαθν)   ηνπ   Δηξελνδηθείνπ   Θεζ/ληθεο   µε   αξηζµφ 

1002/14/31-03-2014  φηη  ε  επσλπµία  «ΠΚΔΩΛ  Ξ.  ΘΑΟΑΓΘΗΝΕΖΠ  ΣΖΚΗΘΑ»  δελ  ηειεί ππφ  

εθθαζάξηζε,  νχηε  έρεη  θηλεζεί  ζε  βάξνο  ηεο  δηαδηθαζία  θήξπμεο  εθθαζάξηζεο  ή 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο γηα ζπµµεηνρή ζην δηαγσληζµφ. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο ΗΘΑ µε αξηζ. πξσηνθφιινπ 1623/02-05-2014 θαη αξηζµφ 

ζπζηήµαηνο 501//1372/2014 θαη ηζρχ µέρξη 01/07/2014. 

    Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεµεξφηεηαο ηεο ∆OY Α’ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ µε Α/Α 1450/23-05- 

2014 θαη ηζρχ µέρξη 23/06/2014. 

 Ξξσηφηππε  αζθαιηζηηθή  ελεµεξφηεηα  ηνπ Ν.Α.Δ.Δ  –  Α’  Ρνµέαο Θεζ/ληθεο  ,  µε  αξηζµφ 

πξσηνθφιινπ 168392/02-06-2014 θαη ηζρχ µέρξη 31-07-2014. 

    Ξξσηφηππν  πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο  ζην  Δπηµειεηήξην  Θεζζαινλίθεο  βάζεη  ηνπ  ππ’ 

αξηζµ.  πξσηνθφιινπ  244273/11-02-2014  εγγξάθνπ  ηνπ  νηθείνπ  Δπηµειεηεξίνπ,  πνπ ηζρχεη 

µέρξη 11/08/2014. 

    Δγγπεηηθή  επηζηνιή  ζπµµεηνρήο  ηεο  ATTICA  BANK  (Δπηρεηξεµαηηθφ  θέληξν  Ιένληνο 

Πνθνχ (466)) µε αξηζµφ LD1415300008, πνζνχ 1.076,25 €. 

    Φάθεινο Ρερληθήο πξνζθνξάο. 
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FAX: 2310531296 

 
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έιαβαλ µέξνο ζην δηαγσληζµφ δηαπηζηψζεθε  

φηη  πιεξνχζαλ  ηνπο  φξνπο  ηεο  δηαθήξπμεο  θαη  επνµέλσο  έγηλαλ  δεθηνί.  Δλ ζπλερεία  

απνζθξαγίζηεθαλ  νη  θάθεινη  ηερληθήο  πξνζθνξάο  θαη  πξαγµαηνπνηήζεθε  έιεγρνο ηνπο.    Θαηά  ηνλ  

έιεγρν  δηαπηζηώζεθε  όηη  νη  ηερληθέο  πξνζθνξέο  ηωλ  δύν δηαγωληδνµέλωλ είλαη 

ζύµθωλα µε απηά πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε (παξάγξαθνο 6.9.2 θαη άξζξν 7). 

 
Πηε  ζπλέρεηα   απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο εηαηξεηώλ,  µνλνγξάθηεθαλ απφ ηνλ 

Ξξφεδξν θαη ηα µέιε ηεο Δ.∆. θαη αλαθνηλψζεθαλ   επηµέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφµελν. 

Όιεο νη νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, µεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο  

δηνξζψζεηο,  ζε  πίλαθα  θαηά  ηε ζεηξά  αλνίγµαηνο  ησλ πξνζθνξψλ,  νπνίνο έρεη σο 

εμή

ο: 
 

 
 

1) ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΚΔ ΔΞΩΛΚΗΑ " INTERCHIM A.E. 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ " 
 

Α/Α 
ΔΗ∆ΝΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 
ΚΝΛΑ∆Α 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΡΗΚΖ 

(€) 
∆ΑΞΑΛΖ 

(€) 
 

1 
πνρισξηψδεο 

λάηξην NaClO 

 

Θg 
 

50000 
 

0,21 
 

10.500,00 

 
 

2 

πνρισξηψδεο 

αζβέζηην 

Ca(OCl)2 ζε 

µνξθή δηζθίσλ 

 
 

Θg 

 
 

300 

 
 

0 

 
 

- 

                                                                                                    ΠΛΝΙΝ 1   10.500,00 

ΦΞΑ (23%) 2.415,00 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 12.915,00 
 
 
 
 

2) ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΚΔ ΔΞΩΛΚΗΑ "ΠΚΔΩΛ Ξ. 

ΘΑΟΑΓΘΗΝΕΖΠ" 
 

Α/Α 
ΔΗ∆ΝΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 
ΚΝΛΑ∆Α 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΡΗΚΖ 

(€) 
∆ΑΞΑΛΖ 

(€) 
 

1 
πνρισξηψδεο 

λάηξην NaClO 

 

Θg 
 

50000 
 

0,245 
 

12.250,00 

 
 

2 

πνρισξηψδεο 

αζβέζηην 

Ca(OCl)2 ζε 

µνξθή δηζθίσλ 

 
 

Θg 

 
 

300 

 
 

0 

 
 

- 

                                                                                                    ΠΛΝΙΝ 2   12.250,00 

ΦΞΑ (23%) 2.817,50 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 15.067,50 

Από  ηηο  πξνζθνξέο  δηαπηζηώζεθε  όηη  δελ  ππνβιήζεθε  πξνζθνξά  από  ηνπο 

δηαγωληδόκελνπο γηα ην είδνο ππ’ αξηζµ. 2 (πνριωξηώδεο αζβέζηην Ca(OCl)2 ζε 
µνξθή δηζθίωλ). 

 

Θαηόπηλ ε Δ.∆., έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσµα 

ζπµµεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζµφ, µε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

θαθέινπ, ζχµθσλα µε ηα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ 
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επηζηνιψλ. 
 
Κεηά  ηνλ  έιεγρν  δηαπηζηψζεθε  φηη  νη  επηρεηξήζεηο  πνπ  ηεξνχλ  ηηο  ηππηθέο  πξνυπνζέζεηο 

ππνβνιήο  ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ  θαη  επνκέλσο  γίλνληαη  δεθηέο  ζηνλ  δηαγσληζµφ  είλαη  

(θαηά ζεηξά µκεηνδνζίαο): 
 
 

 

 

Α/Α 

 

ΔΞΩΛΚΗΑ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

 

ΞΝΠΝ (€) 

ΚΔ ΦΞΑ 

 
 

1 

INTERCHIM A.E. 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ 

ΣΖΚΗΘΩΛ 

ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ 

 
 

12.915,00 

 

2 
ΠΚΔΩΛ Ξ. 

ΘΑΟΑΓΘΗΝΕΖΠ 

 

15.067,50 

 
 
 

 

Δπνκέλωο πξνζωξηλόο κεηνδόηεο  θαη  ηελ  πξνµήζεηα  ηνπ  ππνριωξηώδνπο  

λαηξίνπ (NaClO)   είλαη   ε   εηαηξεία   µε   επωλπκία   «INTERCHIM   A.E.   ΔΚΞΝΟΗΘΖ   

ΔΡΑΗΟΗΑ ΣΖΚΗΘΩΛ  ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ»  ελώ   γηα ην πνριωξηώδεο αζβέζηην Ca(OCl)2 ζε 
µνξθή δηζθίωλ δε δόζεθε πξνζθνξά. 

 
 
 

Νη   δηαγσληδφκελνη   θαινχληαη   λα   ππνβάιινπλ   ηπρφλ   αληηξξήζεηο   επί   ηνπ   πξαθηηθνχ   

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζµνχ εληφο πέληε εµεξψλ. 
 
 
 
To πξαθηηθφ απηφ πήξε αχμνληα αξηζµφ 

1/2014 
 
 
 
Κεηά  ηα  παξαπάλσ  ζπληάρηεθε  ην  παξφλ  πξαθηηθφ,  µε  ην  νπνίν  νινθιεξψλεηαη  ην  πξψην 

ζηάδην ηεο δεµνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 
 
 

Απνζηνιίδεο 

Ληθφιανο 

∆ηπι. Σεµηθφο Κεραληθφο 

M.Sc 
 

Θαζθαµαλίδνπ 

Νπξαλία 

Νηθνλνµνιφγνο ΞΔ 

Θπξηαθίδεο 

Σξηζηφθνξνο 

δξαπιηθφο 

∆Δ 
 
 

Ρν  ∆ηνηθεηηθφ  Ππµβνχιην  µεηά  απφ  δηαινγηθή  ζπδήηεζε  θαη  αθνχ  έιαβε  ππφςε  ηνπ  

ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ. 

 



9 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νµόθωλα 
 
 
 
1.Δγθξίλεη   ην πξαθηηθφ 1/2014 ηεο πξνκήζεηαο µε ηίηιν : «Ξξνµήζεηα   ιηθψλ 

Απνιχκαλζεο Ξφζηµνπ Λεξνχ» 

2.Θαηαθπξψλεη σο αλάδνρν γηα ηελ «Ξξνµήζεηα ιηθώλ Απνιύκαλζεο Ξνζίµνπ 

Λεξνύ» ηελ  εηαηξεία «INTERCHIM  A.E.  ΔΚΞΝΟΗΘΖ  ΔΡΑΗΟΗΑ  ΣΖΚΗΘΩΛ  

ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ»  ,     µε Α.Φ.Κ.:     997993538,     ∆.Ν..: ΦΑΔ     ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ     µε     ζπλνιηθή     

νηθνλνµηθή     πξνζθνξά : 12.915,00€(ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ). 

3. Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα επηβαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ ηεο ∆ΔΑ Θηιθίο 25.05 φπνπ 

ππάξρεη ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 105_2014 
 

Δπηθχξσζε 2νπ Πξαθηηθνχ Γεκνπξαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ «Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 
2014» γηα ηηο Γ.Δ Γντξάλε, Γαιιηθφ, Κξνχζζηα, Μνπξηέο θαη Πηθξνιίκλε. 

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην δεχηεξν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ Κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 2014 πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Γεπηέξα 19ε Ματνπ 2014 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1) Σζαληάθε Β. Γεκήηρηο, Αλαπιερωηή Πρόεδρο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Δπηηροπής, κε 
αλαπιερωηή ηολ θ. Πεπερίδε Υρηζηόθορο, Αληηδήκαρτο Κηιθίς, κέιος ηοσ Γ. ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

2) Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, εθπρόζωπος εργαδοκέλωλ ζηο Γ. ηες 
ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κε αλαπιερωηή ηολ θ. Γεκεηρηάδε Ηωάλλε, Γεκόηε Κηιθίς, κέιος ηοσ Γ. ηες ΓΔΤΑ 
Κηιθίς, Ποιηηηθό Μεταληθό. 

3) ηζκαλίδε Ηωάλλε, Αληηπρόεδρο ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Γεκοηηθό ύκβοσιο, κε αλαπιερωηή ηολ θ. 
Αβρακίδε Ζιία, Γεληθό Γηεσζσληή ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Υεκηθό Μεταληθό.  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ: 
 

ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2014 
 

Πποϋπολογιζμού 83.025,00 Εςπώ (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.) για ηο Δημοηικέρ 
Ενόηηηερ για ηιρ οποίερ δεν είσε καηαηεθεί  πποζθοπά ζηον με ημεπομηνία 30/04/2014 

διαγωνιζμό, εξαιποςμένηρ ηηρ Δ.Ε Κιλκίρ, ηος Δήμος Κιλκίρ. 
 

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 νηθείν Δπηκειεηήξην θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Θα πξέπεη 
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λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ αθνξά ζε κία Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη φρη γηα ην ζχλνιν 
ησλ Γ.Δ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο θαη απνηειεί επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είρε δηελεξγεζεί θαη ζηηο 
30/04/2014, αθνχ δελ είραλ πιεξσζεί φιεο νη δεηνχκελεο ζέζεηο αλα Γ.Δ. 

 
 
 

1
ε
   ΛΔΦΣΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   10198 

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

 Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγνπ (ΜΔ), αξηζκφο άδεηαο 
ΜΔ: 114845 ΙΥ (αξ. πξσηνθφιινπ: 8904ΓΣΔ2151/10-08-2011) – αξηζκφ παξαζηαηηθνχ: 201992 
– πξαγκαηηθή ηζρχο: 93 ΗΡ – ην πξσηφηππν επηζηξάθεθε ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 Φσηναληίγξαθν πνιπαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκφ 211327986 θαη 
ηζρχ κέρξη 25/9/2014 – ην πξσηφηππν επηζηξάθεθε ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ κε αξηζ. πξση.: 269364/2082/12-7-2013 κε 
ζέκα: Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειψλ ρξήζεο ΜΔ θαη ηζρχ κέρξη 31/7/2014 - ην πξσηφηππν 
επηζηξάθεθε ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Υεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ νκάδαο Β’ ηάμεο ηεο Π.Δ Κηιθίο κε 
αξηζκφ 3. 

 Τπεχζπλε δειψζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 

 Α) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα απηνχο 

Β) Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ απφ δηαγσληζκνχο - δεκνπξαζίεο Γεκνζίνπ ή θαη απφ 
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Γ) Γελ έρσ ππνπέζεη ζε θαλέλα ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο.  

Γ) Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζνλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζψο επίζεο θαη φηη δελ έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

 Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 724/06-05-2014 ηνπ 
Σκήκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζ/ληθεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 167/14-03-2014. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 155/30-04-2014. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΙΚΑ κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 175/14-03-2014 θαη αξηζκφ 
ζπζηήκαηνο 544/Τ/168/2014 θαη ηζρχ κέρξη 12/09/2014. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α – Γξαθείν Έδεζζαο, κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 46/21-02-2014 θαη ηζρχ κέρξη 30-06-2014 - ην πξσηφηππν επηζηξάθεθε ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν. 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 50597195/15-05-2014 θαη ηζρχ κέρξη 15/07/2014. 

 Φσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 
πξσηνθφιινπ 13037/20-01-2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρχεη κέρξη 
31/12/2014 - ην πξσηφηππν επηζηξάθεθε ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φηη ηα θσηναληίγξαθα πνπ επηζπλάπηνληαη είλαη 
αθξηβή αληίγξαθα, ηα νπνία θαη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. 

 
 
 

2
ε
   ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Ο.Δ. 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   308 

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά ζηε Γ.Δ 
Πηθξνιίκλεο): 
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 Πξσηφηππε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν 
Παξ/θψλ Κηιθίο) κε αξηζκφ 25976, πνζνχ 1.400,00 €. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Κηιθίο κε αξηζ. πξση.: 
162671/970/28-4-2014 κε ζέκα: «Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειψλ ρξήζεο ΜΔ» θαη ηζρχ κέρξη 
31/7/2014. 

 Τπεχζπλεο δειψζεηο (ηέζζεξηο) ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη: 

 Α) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθχιαθηα απηνχο 

Β) Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ή δεκνπξαζίεο Γεκνζίνπ 

Γ) Γελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο  

Γ) Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζνλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζψο επίζεο θαη φηη δελ έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο. 

 Πξσηφηππν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Θεζ/ληθεο γηα 
γεληθή ρξήζε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 50/30-4-2014. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πεξί κε κεηαβνιήο ηεο πνηληθήο ηνπ θαηάζηαζεο. 

 Πξσηφηππν Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 275/15-5-2014. 

 Πξσηφηππν Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, κε 
αξηζκφ 166/15-05-2014. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΙΚΑ κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 414/25-4-2014 θαη αξηζκφ 
ζπζηήκαηνο 519/Τ/383/2014/25-4-2014 θαη ηζρχ κέρξη 24/10/2014. 

 Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 50539374/25-4-2014 θαη ηζρχ κέρξη 25/6/2014. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθφιινπ 
13805/15-5-2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγνπ (ΜΔ), (αξηζκφο αδείαο: 
ΜΔ 114865 – Πξαγκαηηθή ηζρχο: 87 ΗΡ) κε αξηζκφ παξαζηαηηθνχ απνγξαθηθνχ δειηίνπ 
202012. – ην πξσηφηππν ην παξέιαβε ν ελδηαθεξφκελνο. 

 Φσηναληίγξαθν πνιπαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκφ 211959930 γηα ην 
JCB κε αξηζκφο αδείαο ΜΔ 114865, θαη ηζρχεη κέρξη 25/4/2015. – ην πξσηφηππν ην παξέιαβε 
ν ελδηαθεξφκελνο. 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Μεραλνδεγνχ – Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ 
κε θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή  ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κηιθίο - Σκήκα Βηνκεραλίαο 
κε αξηζ. Μεηξψνπ Φ22.597 ηνπ θαηφρνπ κε νλνκαηεπψλπκν Γηάγθνγινπ Θενθιή κε αξηζκφ 
αδείαο 259 (ηάμε Α), αξηζκφ αδείαο 69 (ηάμε Β’) θαη κε αξηζκφ αδείαο 206 (ηάμε Γ). 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Μεραλνδεγνχ – Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ 
Β’ ηάμεο ηεο Ννκαξρίαο Κηιθίο - Σκήκα Βηνκεραλίαο κε αξηζ. Μεηξψνπ 46.  

 Μηα ζεηξά απφ θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ησλ αλσηέξσ. 
 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ δηαπηζηψζεθε φηη ε 
εηαηξεία κε επσλπκία «ΛΔΦΣΗ ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ», δελ πξνζθφκηζε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο. 
Μεηά απφ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθαζίζηεθε λα απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ε 
πξναλαθεξζείζα επηρείξεζε θαη λα κελ ιεθζεί ππφςε ε πξνζθνξά ηεο θαηά ην ζηάδην αλνίγκαηνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ιφγσ ηεο κε πξνζθφκηζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.  

 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ, 
κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 
θάζε δηαγσληδφκελν, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε πξνζθνξά γηα ηελ εηαηξεία κε επσλπκία «ΛΔΦΣΗ 

ΥΡΗΣΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ». Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία 
«ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Ο.Δ.» αθνξά ζηε Γ.Δ Πηθξνιίκλεο.  
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 
δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ, νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 
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Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ (€) 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 

6 

Φνξησηήο-Δθζθαθέαο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, ή 
αλαιφγνπ ηχπνπ, ειάρηζηεο 
ηππνδχλακεο 70 Hp 

ΗΜΔΡΑ 72 150 10.800,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ 10.800,00 

  

ΤΝΟΛΟ 10.800,00 

Φ.Π.Α. (23%) 2.484,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 13.284,00 

 

Καηφπηλ ε Δ.Γ., έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηνπ κεηνδφηε, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
ηνπ ζην δηαγσληζκφ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο 
δηαθήξπμεο. 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.    

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε επηρείξεζε πνπ ηεξεί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη: 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΤ 
ΑΦΟΡΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΟΟ (€) ΜΔ 
ΦΠΑ 

1 
ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΗΣΟ 

& ΙΑ Ο.Δ. 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ  13.284,00    

 

 

Δπνκέλσο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο θαη ηε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πηθξνιίκλεο είλαη ε 
εηαηξεία «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΗΣΟ & ΙΑ Ο.Δ.» ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ζέζεηο πνπ αθνξνχζε ν 
δηαγσληζκφο δε δφζεθε πξνζθνξά. 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

1. Δγθξίλεη  ην 2ν πξαθηηθφ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 
2014» γηα ηηο Γ.Δ Γντξάλε, Γαιιηθφ Θξνχζζηα, Κνπξηέο θαη Ξηθξνιίκλε. 

2. Κεηνδφηεο  αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία «ΓΗΑΓΘΝΓΙΝ ΣΟΖΠΡΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.» γηα ηελ 
Γεκνηηθή Δλφηεηα Ξηθξνιίκλεο κε ΑΦΚ: 092889650, ΓΝ : Θηιθίο κε θσδηθφ εμφδσλ 

62.07 πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά: 13.284,00€ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ). 
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3. Ν δηαγσληζκφο «Κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 2014» γηα ηηο ππφινηπεο ΓΔ 
θεξχζζεηαη άγνλνο θαη ζα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ζηηο ΓΔ Γντξάλεο, Γαιιηθνχ 

Θξνπζζίσλ, Κνπξηψλ, κε ηελ ίδηα έθπησζε πνπ πξνέθπςε ζην δηαγσληζκφ, δειαδή 
150€/εκέξα. 

 

 
ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 106_2014 
 
 
Ούζκηζε νθεηιώλ 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ 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 θ. Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.Π. ηα εμήο: 

 

 ΠΡΟ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

 ΘΔΜΑ: Γηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ απφ ηε ΓΔΤΑ 

Κηιθίο - Δθαξκνζηέν Γίθαην 

 Δπί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ιεθηέα είλαη ηα αθφινπζα: 

 χκθσλα κε ην άξ. 1 ηνπ λ. 1069/1980 νξίδεηαη φηη «…Αη  επηρεηξήζεηο  πδξεχζεσο  θαη  απνρεηεχζεσο  

ιεηηνπξγνχλ  ππφ κνξθήλ  Δεκνηηθήο  ή Κνηλνηηθήο επηρεηξήζεσο θαη δηέπνληαη σο πξνο ηελ δηνίθεζηλ, νξγάλσζηλ, 

εθηέιεζηλ, ιεηηνπξγίαλ, ζπληήξεζηλ ησλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηφο ησλ θαζψο θαη ηαο πεγάο ηεο ρξεκαηνδνηήζεψο ησλ   

ππφ  ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ "Δεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο…». 

 Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ σο άλσ λφκνπ «1. Πφξνη ηεο Επηρεηξήζεσο είλαη: α.  Σν  εηδηθφλ  

ηέινο  δηα  ηελ  κειέηελ  θαη  θαηαζθεπήλ  έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο. β. Σν εηδηθφλ ηέινο επί ηνπ 

εηζνδήκαηνο εμ νηθνδνκψλ. γ. Σν ηέινο ζπλδέζεσο κεηά ηνπ δηθηχνπ απνρεηεχζεσο. 6. Η δαπάλε δηαθιαδψζεσο θαη 

ζπλδέζεσο πξνο ηνλ αγσγφλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο. ε. Σν ηέινο ζπλδέζεσο κεηά ηνπ δηθηχνπ πδξεχζεσο. ζη. 

Σν ηέινο ρξήζεσο ππνλφκνπ. δ. Η αμία θαηαλαιηζθνκέλνπ χδαηνο. ε. Η εγγχεζηο ρξήζεσο πδξνκεηξεηνχ. ζ.  Η 

δαπάλε  κεηαηνπίζεσο  αγσγψλ  δηαθιαδψζεσλ  θαη  ζπλδέζεσλ πδξεχζεσο ή απνρεηεχζεσο πδξνκεηξεηψλ ή άιισλ 

ζπλαθψλ εξγαζηψλ. η. Αη ζπλεηζθνξαί ηξίησλ πξνο εθηέιεζηλ θαηα πξνηεξαηφηεηα έξγσλ. ηα. Επηρνξήγεζηο εθ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ δηα ηελ κειέηελ θαη θαηαζθεπήλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο. ηβ.  Αη 

πξφζνδνη εθ ηεο πεξηνπζίαο ή ην ηίκεκα εθ ηεο εθπνηήζεσο  ηαχηεο. ηγ.  Δάλεηα,  θιεξνλνκίαη,  δσξεαί θαη ινηπαί 

επηρνξεγήζεηο,  2. Οη πφξνη ηεο Επηρεηξήζεσο ηεο παξαγξάθνπ  1  εδάθηα  (α)  (β) ρξεζηκνπνηνχληαη    

απνθιεηζηηθψο   δηα   ηελ   κειέηελ,   θαηαζθεπήλ, αλαθαηαζθεπήλ ή επέθηαζηλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο ή  ηελ  

εμφθιεζηλ έξγσλ  ηνθνρξεσιπζίσλ εθ δαλείσλ, ν δε ηνπ εδαθίνπ (ηα) απνθιεηζηηθψο, δηα ηελ κειέηελ, θαηαζθεπήλ, 

αλαθαηαζθεπήλ ή επέθηαζηλ έξγσλ πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο. 3. ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, πνπ δηεπξχλεηαη 

κε ην αληηθείκελν ηεο ηειεζέξκαλζεο, πεξηιακβάλνληαη. α) ε ρξέσζε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο, β) ηα 

εηζπξαηηφκελα πνζά γηα ηε δαπάλε ηεο κεηαηφπηζεο αγσγψλ θαη ζπλδέζεσλ ηειεζέξκαλζεο, ελαιιαθηψλ ή άιισλ 

ζπλαθψλ εξγαζηψλ, γ) ε αμία ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ, δ) νη ζπλεηζθνξέο ηξίησλ γηα εθηέιεζε έξγσλ 

ηειεζέξκαλζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ε) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε δαπάλε ζρεηηθή κε ηηο 



14 
 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ην λέν αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο δηεπξχλζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

1069/1980. 4. ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο δηεπξχλεηαη ν ζθνπφο θαη πεξηιακβάλεη θαη ηε κειέηε, 

θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, επίβιεςε, δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ εκθηάισζε 

θαη εκπνξία ηνπ λεξνχ θαη ηε δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη εκπνξία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πεξηιακβάλνληαη: 

α) ην ηέινο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, β) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα ηε δαπάλε κεηαηφπηζεο αγσγψλ θαη 

ζπλδέζεσλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή άιισλ εξγαζηψλ, γ) ε αμία ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ θπζηθνχ αεξίνπ, δ) νη ζπλεηζθνξέο 

ηξίησλ γηα εθηέιεζε έξγσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα, ε) ηα εηζπξαηηφκελα πνζά γηα νπνηαδήπνηε 

απαξαίηεηε δαπάλε ζρεηηθή κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ηα λέα αληηθείκελα ηεο επηρείξεζεο θαη ζη) ηα έζνδα 

απφ ηελ εκπνξία εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 

1069/1980 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηα αληηθείκελα ηεο ηειεζέξκαλζεο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο έρεη δηεπξπλζεί ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 1069/1980». 

 χκθσλα δε, κε ην άξζξν 11 ηνπ σο άλσ λφκνπ «1.  Επηβάιιεηαη  ππέξ  ησλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ ζπζηαζεζνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, πξνο ηνλ  ζθνπφλ  κειέηεο,  θαηαζθεπήο  ή επεθηάζεσο έξγσλ πδξεχζεσο θαη 

απνρεηεχζεσο θαη δηα κίαλ δεθαεηίαλ απφ ηήο  1εο  Ιαλνπαξίνπ  ηνπ  επνκέλνπ  ηεο ζπζηάζεψο ησλ έηνπο πξφζζεηνλ 

εηδηθφλ ηέινο ππνιφγηδφκελνλ  εηο  πνζνζηφλ  80%  επί  ηεο  αμίαο  ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ χδαηνο, ην απηφ ηέινο 

επηβάιιεηαη θαη ελ πεξηπηψζεη επεθηάζεσο ηεο Επηρεηξήζεσο 

.***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 43 παξ. 3 ηνπ Ν. 2065/1992 (Α 113): Παξαηείλεηαη  γηα κηα δεθαεηία απφ ηελ θαηά 

πεξίπησζε ιήμε ηνπ ν  ρξφλνο επηβνιήο ηνπ πξνζζέηνπ εηδηθνχ ηέινπο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ  ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`). ***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Καηά ην άξζξν 26 παξ.3 ηνπ Ν.3013/2002(ΦΕΚ 

Α`102/1.5.2002): "Παξαηείλεηαη γηα κία δεθαεηία απφ ηελ, θαηά πεξίπησζε, ιήμε ηνπ ν ρξφλνο επηβνιήο ηνπ πξφζζεηνπ 

εηδηθνχ ηέινπο 80% ππέξ ησλ Δ.Ε.Τ.Α., πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1069/1980 

(ΦΕΚ 191 Α`)". 

 2. Σο θαηά ηελ προεγοσκέλελ παράγραθολ ηέιος βεβαηούηαη θαη  εηζπράηηεηαη  σπό  ηες  

επητεηρήζεως  θαηά  ηα  ορηζζεζόκελα  σπό  ηοσ θαλοληζκού ιεηηοσργίας θαη δηατεηρίζεως ασηής». 

 Δλ ζπλερεία, θαηά ην αξ. 17 ηνπ σο άλσ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη «1.  Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζηο εθάζηεο 

επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη επί ηε βάζεη ηδίνπ Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ.  Ζ  επητείρεζης  έτεη ηδίαλ  

ηακηαθήλ  σπερεζίαλ,  δηαηάθηεο  δε  ησλ  δαπαλψλ απηήο είλαη ν  Γεληθφο Δηεπζπληήο ελ ζπκπξάμεη κεηά ηνπ 

πξντζηακέλνπ ησλ  νηθνλνκηθψλ  ππεξεζηψλ ηεο Επηρεηξήζεσο ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηαί ησλ. 2.  Σν νηθνλνκηθφλ έηνο 

ηεο  δηαρεηξίζεσο  αληηζηνηρεί  πξνο  ην νηθνλνκηθφλ  έηνο  ηεο  Δεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο δηαρεηξίζεσο, άκα δε ηε ιήμεη 

απηφλ  θιείνληαη  νη  εληαχζηνη  ινγαξηαζκνί  θαη  ελεξγείηαη  ε απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρεηξήζεσο». 

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ σο άλσ λφκνπ «1. Με θαλνληζκνχο, πνπ ζπληάζζνληαη θαη ςεθίδνληαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρεηξήζεσο θαη ειέγρνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθά ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ή ηεο 

θνηλφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε, ξπζκίδνληαη θάζε θνξά ηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθήο παξαδνρήο ινγηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αξρέο. 2.  Οη  αλσηέξσ  θαλνληζκνί 

δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη, εθ` φζνλ επηβάιιεηαη ηνχην εθ ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξήζεσο θαηά ηελ απηήλ 

σο άλσ δηαδηθαζίαλ. 3. Μέρξη ηεο ζπληάμεσο ησλ ππφ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνβιεπνκέλσλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο 
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θαη δηαρεηξίζεσο ηεο επηρεηξήζεσο, εθαξκφδνληαη νη ππάξρνληεο αληίζηνηρνη θαλνληζκνί ηνπ  Δήκνπ  ή  πλδέζκνπ  θαη  

ελ πεξηπηψζεη  κε ππάξμεσο ηνηνχησλ αη ζρεηηθαί πεξί Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ δηαηάμεηο». 

 Δπί ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα:   

 Σν αληαπνδνηηθφ ηέινο είλαη κελ, φπσο θαη ν θφξνο, αλαγθαζηηθή παξνρή θαηαβάιιεηαη φκσο απφ ηνπο 

πνιίηεο έλαληη εηδηθήο πξνο απηνχο παξερνκέλεο δεκνζίαο ππεξεζίαο, πξνο ηελ νπνία ηειεί, ζε ζρέζε αληηζηνηρίαο, 

αθνχ απνζθνπεί ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο (ηΔ 649/1981 Αξκ 1981.577). Παγίσο δε έρεη θξηζεί, ην 

αληαπνδνηηθφ ηέινο δηαθξίλεηαη απφ ην θφξν θαηά ην φηη απνηειεί κελ θαη απηφ, φπσο ν θφξνο, αλαγθαζηηθή παξνρή, 

θαηαβάιιεηαη, φκσο, έλαληη εηδηθήο αληηπαξνρήο ήηνη έλαληη εηδηθψο παξερφκελεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, πξνο ηελ 

νπνία κάιηζηα ηειεί ζε ζρέζε αληηζηνηρίαο, γηαηί απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο. Η δεκφζηα δε 

απηή ππεξεζία, πξνο ηελ νπνία αληηζηνηρεί ην αληαπνδνηηθφ ηέινο, παξέρεηαη πξνερφλησο ράξηλ δεκνζίνπ ζθνπνχ, 

εμππεξεηνχληαη, φκσο, κε απηήλ ηαπηνρξφλσο θαη φπνηνη ηελ ρξεζηκνπνηνχλ, πνπ θέξνπλ θαη ην βάξνο ησλ δαπαλψλ 

ηεο. (ηΔ 2000/2010 ΣξΝΠιΝΟΜΟ, ηΔ 2483/1999, ΑΔΓ 5/1984). 

 Oη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηήλνληαη απφ ηνπο δήκνπο γηα λα αζθήζνπλ πάζεο θχζεσο δξαζηεξηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ χδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε (άξζ.1 ηνπ Ν 1069/1982), ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη 

απνβιήησλ (παξ. 2, άξζ. 1 ηνπ Ν 1069/1982) θαη άιιεο θνηλσθειείο δξαζηεξηφηεηεο (παξ.1, άξζ 2 ηνπ Ν 1069/1982), 

απνηεινχλ θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ηφζν θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ηνλ λφκν (άξζ.1 παξ.1 ηνπ Ν 1069/1982, 

πεξ.α παξ.1 άξζ 252 θαη παξ.1 άξζ. 254 ηνπ Ν 3463/2006), φζν θαη θαηά ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ελψ δηέπνληαη σο 

πξνο ηελ δηνίθεζε, νξγάλσζε, εθηέιεζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηφο ηνπο θαζψο θαη ηηο 

πεγέο ηεο ρξεκαηνδνηήζεψο ηνπο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα ηέιε) απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1069/1982, 

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ "Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθνο" (άξζ.254-264 Ν 

3463/2006) θαηά ηελ ξεηή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ απηνχ (άξζ 1, παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην Ν 1069/1982). Όηαλ ε 

επηρείξεζε ηδξχεηαη απφ έλαλ Γήκν δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νπνίνπ ηα κέιε, ν Πξφεδξνο θαη 

Αληηπξφεδξνο νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην (παξ. 1 άξζ 255 Ν 3463/2006) 

έλα δε απφ ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδνληαη σο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηνςεθία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ (παξ. 1 ηνπ αξζ.3 ηνπ Ν 1069/1982 θαη παξ.1 ηνπ άξζ 255 ηνπ Ν 

3463/2006). Δπίζεο εγθξίλνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε νη απνθάζεηο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ α) ζηνλ θαλνληζκφ κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ απνρεηεχζεσο, β) ζε φια ηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πδξεχζεσο , γ) ζηα ρσξηζηά ηηκνιφγηα γηα 

ηελ ππεξεζία πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο, δ) ζην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ηα ηέιε ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δαπάλεο 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ε) ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ εηζπξαηηνκέλσλ ηειψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο (παξ.1 θαη 3 

ηνπ άξζ.23, παξ.1 θαη 2 άξζ 25, άξζ. 26 ηνπ Ν 1069/1982). Αθφκε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο ζε κία ζεηξά απφ απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (άξζ.20 Ν 1069/1980), ελψ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη α) γηα ηελ επέθηαζε ηεο πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο ζπληζηψκελεο επηρείξεζεο ε νπνία εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (παξ. 2, άξζ. 2 ηνπ Ν 1069/1982) β) γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ ζθνπνχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(παξ. 1, άξζ. 2 Ν 1069/1982) θαη ηέινο ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δζσηεξηθψλ κεηά απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (παξ.1, άξζ. 7 Ν 1069/1982).  

 Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη κφλνλ θαηά πιάζκα ηνπ λφκνπ φιεο νη σο άλσ επηρεηξήζεηο, φπσο 

θαη ελ πξνθεηκέλσ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο, απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψ θαη΄ νπζία δελ πξφθεηηαη γηα 

απηφλνκα λνκηθά πξφζσπα, φπσο αξκφδεη ζηα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αιιά γηα εηεξνθαζνξηδφκελα λνκηθά πξφζσπα, ηα 
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νπνία, σο αξκφδεη ζηελ θχζε, ζηελ απνζηνιή θαη ζηελ λνκνζεηεκέλε ιεηηνπξγία θαη δηνίθεζή ηνπο, ηεινχλ ζε 

θαζεζηψο έληνλεο εμαξηήζεσο απφ ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ (αιιά θαη 

ηνπ δεκνζίνπ) ζηα νπνία ππάγνληαη. Απηνί ήηαλ θαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνλ λνκνζέηε λα νξίζεη φηη νη δεκνηηθέο 

απηέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξφθεηηαη γηα 

ηέηνηα, αιιά γηα απνθεληξσκέλεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ θνηλήο 

σθειείαο, δειαδή γηα ππεξεζίεο λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. πλεπψο πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα 

δηθπνχο ραξαθηήξα (δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ) θαζφηη εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηνπο απνλέκνληαη απφ ην 

δίθαην πνπ ηα δηέπεη θαη αξκνδηφηεηεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε δεκφζηα αξρή θαη θνξέα δεκφζηαο εμνπζίαο, φπσο ηεο 

θεξχμεσο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο (παξ. 1, αξζ. 24 Ν. 1069/1980), ζπζηάζεσο αλαγθαζηηθψο δνπιείαο (παξ. 

1, αξζ. 24 Ν. 1069/1980), επηβνιήο ηειψλ (άξζ. 11 Ν. 1069/1980 ), ζεζπίδεηαη δε απεηιή πνηληθψλ θπξψζεσλ γηα 

παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπο (άξζ. 27 ηνπ Ν 1069/1980), κε απνηέιεζκα φηαλ ηα ηδηαίηεξα απηά λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αζθνχλ ηηο σο άλσ αξκνδηφηεηεο λα ελεξγνχλ σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ηΔ Οι. 

108/1991 ΓΓΙΚΗ/1992.808, ηΔ 1809/2003 ΣξΝΠιΝΟΜΟ, ΔηξΥξπζ112/2012), δειαδή σο απνθεληξσκέλεο θαζ’ 

χιελ δεκφζηεο, θαη ελ πξνθεηκέλσ δεκνηηθέο, ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο δεκνζίνπ 

δηθαίνπ λα δηέπνληαη θαη απφ ην δίθαην ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.  

  Δπεηδή δελ νξίδεηαη απφ ηνλ Ν. 1069/1980 θάηη εηδηθφηεξν σο πξνο ηελ είζπξαμε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ 

πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε πεξίπησζε αξλήζεσο θαηαβνιήο ηνπο, ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπεκπηηθή δηάηαμε ηνπ αξζ. 1 εδ. ηειεπηαίν Ν.1069/1982 νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα. πλεπψο ηζρχεη θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζ. 167 ηνπ Κψδηθα απηνχ θαηά ηελ παξ. 1 ηεο νπνίαο νξίδεηαη φηη « 1. Με 

ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ Δήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Eηζπξάμεσο Δεκνζίσλ Εζφδσλ, φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα ηακεηαθά 

φξγαλα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αζθνχλ αληηζηνίρσο φιεο ηηο Αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνπλ νη 

δηαηάμεηο απηέο» , ελψ θαηά ηελ παξ. 3 ηεο νπνίαο νξίδεηαη φηη « 3. ηηο Κνηλφηεηεο ηεο Υψξαο, ζηνπο πλδέζκνπο 

Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη ζηα ηδξχκαηα θαη λνκηθά πξφζσπα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είλαη 

δπλαηή ε χζηαζε ίδηαο ηακεηαθήο ππεξεζίαο κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνλ Οξγαληζκφ Εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο απηψλ 

(Ο.Ε.Τ.)». πλαθφινπζα γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ ππέξ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ηειψλ εθαξκνζηέεο είλαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 356 ηεο 27.3/5.4.1974 " Πεξί Κψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη φπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΚΔΓΔ αλαθέξεηαη «Γ/ληεο Γεκνζίνπ Σακείνπ» ζα λνείηαη ν εηδηθφο δεκνηηθφο ηακίαο ή ν πξντζηάκελνο ηεο ηακεηαθήο 

ππεξεζίαο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο. Η εθαξκνγή ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. ζηελ πεξίπησζε εηζπξάμεσο ησλ αληαπνδνηηθψλ 

ηειψλ, επηβάιιεηαη επηπξνζζέησο δηφηη νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Ν.1069/1982 ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

ιεηηνπξγνχλ σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη πξφθεηηαη γηα έλλνκε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηνλ θαηαινγηζκφ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ.   

 Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι, ςε περίπτωςθ που δεν ορίηει κάτι ςχετικό ο κανονιςμόσ τθσ 

ΔΕΤΑ Κιλκίς, ςφμφωνα με το αρ. 11 του ν. 1069/1980, που επιβάλλονται από αυτζσ, κα εφαρμοςτοφν, 

ςχετικά με τθ βεβαίωςθ και αναγκαςτικι είςπραξθ των τελών, με τθν επιφφλαξθ των ειδικών 

διατάξεων  του Κώδικα Διμων και Κοινοτιτων, οι διατάξεισ του Ν.Δ.356 τθσ 27.3/5.4.1974 περί Κώδικος 

Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, ενώ όπου ςτισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ αναφζρεται «Δ/ντθσ Δθμοςίου 

Σαμείου» κα νοείται ο προϊςτάμενοσ τθσ ταμειακισ υπθρεςίασ τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ.  
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Με τιμή,  

ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΟΤ Β. ΗΩΑΝΝΖ 

                 ΓΗΚΖΓΟΡΟ 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Ρν ζχλνιν ηεο εηζήγεζεο ηνπ  Σαηδεαπνζηφινπ Β. Ησάλλε. 
 

 Λα γίλεη κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα είζπξαμεο, κέζσ ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο (ζεκεησηένλ 
φηη ζε θάζε ινγαξηαζκφ πνπ εθδίδεηαη ππάξρεη έληνλε ζεκείσζε γηα θαζπζηεξνχκελα ηέιε) 

ζηνπο νθεηιέηεο ησλ νπνίσλ ν ινγαξηαζκφο παξνπζηάδεη θαζπζηεξεκέλεο  αλείζπξαθηεο 
νθεηιέο ζηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαη ελ ζπλερεία ζε φζνπο θαηαλαισηέο δελ αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο λα θαηαινγηζηνχλ θαη βεβαησζνχλ νη νθεηιέο ηνπο ζηελ Γ.Ν.. 
Θηιθίο πξνο είζπξαμε σο βεβαησηηθφο ρξεκαηηθφο θαηάινγνο. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΗ 107_2014 
 
 

Απφζπξζε – Γηαγξαθή νρήκαηνο.  

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Καηά ηελ πξνκήζεηα ηνπ νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα λα ιάβνπκε 
ηνπο επλντθφηεξνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νρήκαηνο πξνβιεπφηαλ απφ ηελ 
δηαθήξπμε ε απφζπξζε – δηαγξαθή ελφο νρήκαηνο.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα απνθαζηζηεί απφ ην Γ λα παξαδνζεί ζηελ εηαηξία απφζπξζε  - δηαγξαθή 
ην επξηζθφκελν ζε αθηλεζία φρεκα εδψ θαη δχν έηε ηνπ νπνίνπ ε επηζθεπή είλαη κε ζπκθέξνπζα θαη είλαη 
κάξθαο FORD κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΙΔ 5452.   

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 

Απνδέρεηαη ην ζχλνιν ηεο εηζήγεζεο απφζπξζεο - δηαγξαθήο ηνπ νρήκαηνο κάξθαο FORD απφ ηελ 

θπθινθνξία, κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΙΔ 5452. 

 

 
 
ΘΔΚΑ 6Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 108_2014 
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Θαηαθύξωζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο «Θαηαγξαθή ελδείμεωλ πδξνκέηξωλ  2014 ΓΔ 
Θξνπζίωλ, Γαιιηθνύ, Ξηθξνιίκλεο, Σέξζνπ, Γνϊξάλεο, Κνπξηώλ, Γξνζάηνπ ηνπ Γ. 

Θηιθίο»  

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ 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 θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξαθήο ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  ησλ 

Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο γηα ην έηνο 2014 πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

 

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

πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Κορθοηίδε Κωλ/λο, Ζιεθηροιόγο Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, πρόεδρο ηες Δ.Γ,  κε αλαπιερωηή ηολ θ. 
Ηωάλλε Παραγηό Ποιηηηθό  Μεταληθό προηζηάκελο Σ.Τ.  ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

2. Γηοβαλούδε Υρήζηο, Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωηή ηολ θ. Αζιαλίδε Υρήζηο, 
Σοπογράθο Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 

3. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωηή ηολ θ. Καπαζαθαιίδε 
Παλαγηώηε, ΣΔ Σοπογράθο  Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ : 

«ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΝΓΔΙΞΔΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΩΝ 2014 ΓΔ ΚΡΟΤΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΟΤ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΥΔΡΟΤ, 
ΓΟΪΡΑΝΗ, ΜΟΤΡΙΩΝ ΣΟΤ Γ. ΚΙΛΚΙ»  

 
Πξνυπνινγηζκνχ 58.128,00 Δπξψ (πιένλ 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), κνλνγξάθεζαλ ηα έγγξαθα απηά θαη ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΔΔΠ, θαη παξέδσζαλ 
ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

 
 

1
ε
    ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΞΑΝΘΟΤΛΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

Αξηζκφο ΜΔΔΠ.: 26806     ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α1 

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

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Γξαθείν Παξ/θψλ Κηιθίο, κε αξηζκφ 
26016, πνζνχ 1.430,00 €. 

2. Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε α/α 1532/6-6-2014 θαη ηζρχ κέρξη 6/8/2014. 
3. Βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, Γελ. Γξακκαηεία Γεκ. Έξγσλ κε αξηζ. 

πξσηνθφιινπ Γ15/18316/15-11-2011 θαη ηζρχ κέρξη 14/11/2014 κε αξηζκφο ΜΔΔΠ 26806 
4. Τπεχζπλε Γήισζε  εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
5. Τπεχζπλε Γήισζε εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαζψο επίζεο δελ  
έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Γεκνζίνπ. 

6. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Γειηίνπ Σαπηφηεηαο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. 
7. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 
ΣΗΛ: 2341025393 
 

2
ε
    ΘΔΟΓΩΡΙΓΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 
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Αξηζκφο ΜΔΔΠ.: 22896     ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α2 

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

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο Δ.Σ.Α.Α. –Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. (γξαθείν Θεζ/ληθεο) κε αξηζκφ 533732, πνζνχ 
1.430,00 €. 

2. Βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, Γελ. Γξακκαηεία Γεκ. Έξγσλ κε αξηζ. 
πξσηνθφιινπ Γ15/667/17-5-2011 θαη ηζρχ κέρξη 16-5-2014 κε αξηζκφο ΜΔΔΠ 22896. 

3. Τπεχζπλε Γήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο 

4. Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 50657600/5-6-2014 θαη ηζρχ κέρξη 4/8/2014. 

5. Τπεχζπλε Γήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη 
ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαζψο επίζεο 
δελ  έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Γεκνζίνπ. 

6. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ΙΚΑ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 177391/5-5-2014, κε αξηζ. ζπζηήκαηνο 
000/Π/115461/2014/5-5-2014 θαη ηζρχ κέρξη 4/11/2014. 

7. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 
ΦΑΞ: 2310681461 
 

3
ε
    ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ 

 
1. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 
ΣΗΛ: 2341025242 
 

4
ε
    ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. 

Αξηζκφο ΜΔΔΠ.: 15935     ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4ε 

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

1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο ATTICA BANK κε αξηζκφ LD/14156/00014/465, πνζνχ 1.450,00 €. 
2. Βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, Γελ. Γξακκαηεία Γεκ. Έξγσλ κε αξηζ. 

πξσηνθφιινπ Γ15/1072/3-4-2012 θαη ηζρχ κέρξη 5/2/2015 κε αξηζκφ ΜΔΔΠ 15935. 
3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη ην θσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο ΜΔΔΠ πνπ 

έρεη θαηαηεζεί είλαη πηζηφ θαη γλήζην αληίγξαθν ηεο πξσηφηππεο ε νπνία κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί 
νπνηεδήπνηε δεηεζεί. 

4. Φσηναληίγξαθν Δλεκεξφηεηαο πηπρίνπ γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε αξηζ. πξσηνθφιινπ Γ15/4889/2014/17-3-2014. 

5. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη ην θσηναληίγξαθν ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ 
είλαη πηζηφ θαη γλήζην αληίγξαθν ηεο πξσηφηππεο ε νπνία κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί νπνηεδήπνηε δεηεζεί. 

6. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη ε εηαηξεία είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά 
ελήκεξε ηφζν ε ίδηα φζν θαη φιεο νη Κνηλνπξαμίεο πνπ ζπκκεηέρεη θαη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ 
ελεκεξφηεηα εθφζνλ αλαδεηρζεί κεηνδφηξηα. 

7. Απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο απφ 02/06/2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ., κε ζέκα «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζε 
δηαγσληζκφ θαη νξηζκφο εθπξνζψπνπ». 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, πεξί δηθαηψκαηνο εθπξνζψπεζεο ηεο 
επηρείξεζεο ζην δηαγσληζκφ.  

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 

10. Τπεχζπλε δήισζε λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

11. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 
ΦΑΞ: 2310330630 
 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα θάζε δηαγσληδφκελν έγηλε θαη ηαπηφρξνλν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο.  
Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ δηαπηζηψζεθε φηη ε εηαηξεία 
κε επσλπκία «ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΞΑΝΘΟΤΛΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ», πξνζθφκηζε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο απφ ην 
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ε νπνία δελ πιεξνί ηνπο φξνπο νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
δειαδή ελδεηθηηθά κφλν δελ αλαθέξεη:  
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 Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε, θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ.  

 'Οηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο.  

 'Οηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ν.η.α. πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη φηη ζα 
θαηαβιήζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί 
ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξείο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

 'Οηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ.  

Καηά ζπλέπεηα ε εηαηξεία κε επσλπκία «ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΞΑΝΘΟΤΛΑ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ» απνθιείεηαη απφ ηελ 
ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο κε επσλπκία «ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ 
ιφγσ ηνπ φηη δελ πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο παξά κφλν νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
ην δηαγσληζκφ ζπλερίδνπλ νη παξαθάησ δηαγσληδφκελνη: 
 
 
1) ΘΔΟΓΩΡΙΓΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ  
2) ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. 
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: 
 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ "ΘΔΟΓΩΡΙΓΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ" 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ (€) 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΓΑ Α: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΤΡΗΩΝ 

1 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Μνπξηψλ 
ΣΔΜ 3962 1,20 4.754,40 

ΟΜΑΓΑ Β: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΑΛΛΗΚΟΤ 

2 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Γαιιηθνχ 
ΣΔΜ 9158 1,20 10.989,60 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΡΟΤΩΝ 

3 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Κξνπζζψλ 
ΣΔΜ 10948 1,20 13.137,60 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΔΡΟΤ 

4 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Υέξζνπ 
ΣΔΜ 4110 1,20 4.932,00 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΟΪΡΑΝΖ 

5 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Γντξάλεο 
ΣΔΜ 2926 1,20 3.511,20 

ΟΜΑΓΑ Ε: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 

6 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Πηθξνιίκλεο 
ΣΔΜ 7648 1,20 9.177,60 

  

ΤΝΟΛΟ 46.502,40 

Φ.Π.Α. (23%) 10.695,55 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 57.197,95 
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ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.    

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο  πνπ ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη: 

 

 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΠΟΟ (€) ΜΔ 

ΦΠΑ 

1 
ΘΔΟΓΩΡΙΓΗ ΑΠΟΣΟΛΟ 

ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 
 57.197,95 

2 
ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. 
 63.394,40 

 

Δπνκέλσο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο είλαη ε εηαηξεία κε επσλπκία «ΘΔΟΓΩΡΙΓΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟΤ 
ΝΙΚΟΛΑΟΤ». 
 
 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ "ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ." 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ (€) 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ) 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΓΑ Α: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΤΡΗΩΝ 

1 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Μνπξηψλ 
ΣΔΜ 3962 1,33 5.269,46 

ΟΜΑΓΑ Β: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΑΛΛΗΚΟΤ 

2 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Γαιιηθνχ 
ΣΔΜ 9158 1,33 12.180,14 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΡΟΤΩΝ 

3 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Κξνπζζψλ 
ΣΔΜ 10948 1,33 14.560,84 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΔΡΟΤ 

4 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Υέξζνπ 
ΣΔΜ 4110 1,33 5.466,30 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΓΟΪΡΑΝΖ 

5 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Γντξάλεο 
ΣΔΜ 2926 1,33 3.891,58 

ΟΜΑΓΑ Ε: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 

6 
Καηαγξαθή ελδείμεσλ 

πδξνκέηξσλ ΓΔ Πηθξνιίκλεο 
ΣΔΜ 7648 1,33 10.171,84 

 

ΤΝΟΛΟ 51.540,16 

Φ.Π.Α. (23%) 11.854,24 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 63.394,40 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014. 

 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   

 

Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

1. Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ κε ηίηιν : «Θαηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  2014 ΓΔ Θξνπζίσλ, 
Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Σέξζνπ, Γντξάλεο, Κνπξηψλ, Γξνζάηνπ ηνπ Γ. Θηιθίο. 

 

2. Κεηνδφηεο  αλαθεξχζζεηαη o ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ» κε ΑΦΚ: 075729700, 

ΓΝ: Θαιακαξηάο κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 57.197,95 € 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ). 

 

3.  H δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο εμφδσλ 61.93.5 θαη 61.93.6 πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 
ΘΔΚΑ 7Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 109_2014 
 

Απόθαζε επί ηεο ελζηάζεωο ηεο εηαηξείαο MEGAWAΡΡ Α.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα: 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΗΛΑΘΩΛ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΔΡΝΠ 2014. 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΒΓΝΚΝ 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 θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο «ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ 
ΙΗΘΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΗΛΑΘΩΛ 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΔΡΝΠ 2014». 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο  
θ. Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε αξηζκφ 1532/27-06-2014 

έλζηαζε ηεο επηρείξεζεο MEGAWAΡΡ Α.Δ  γηα ηελ 87/2014 απφθαζε. 

 

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

 

Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

Δπεηδή ην Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο είδε έρεη απνθαλζεί, ζην ζηάδην απηφ ζηεξείηαη 

αξκνδηφηεηαο απφ ην λφκν λα απνθαλζεί επί ηεο ππνβιεζείζαο ελζηάζεσο. Θαηφπηλ ηνχηνπ 

πξνρσξά ζηελ ζπλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
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ΘΔΚΑ 8Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 110_2014 
 

Απόθαζε επί ηωλ ελζηάζεωλ ηνπ 1νπ Ξξαθηηθνύ γηα ηελ εξγαζία «Θαηαγξαθή 
ελδείμεωλ πδξνκέηξωλ  2014 ΓΔ Θξνπζίωλ, Γαιιηθνύ, Ξηθξνιίκλεο, Σέξζνπ, 
Γνϊξάλεο, Κνπξηώλ, Γξνζάηνπ ηνπ Γ. Θηιθίο» .  

 

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 Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε 

ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξαθήο ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ ησλ 
Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο γηα ην έηνο 2014. Ζ παξνχζα έλζηαζε εηζάγεηαη γηα 
ζπδήηεζε πξηλ απφ ηελ 108/2014 απφθαζε αθνχ αθνξά ηελ ζπδήηεζε έλζηαζεο, ιφγσ ηνπ φηη 

αλαγξάθεηαη ζηελ πξφζθιεζε ζαλ έβδνκν ζέκα. Δπηπιένλ παξνπζηάζηεθε ε εηζήγεζε ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΔΗΠΖΓΖΠΖ 

Πηνλ δηαγσληζκφ πνπ έγηλε ζην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ηελ Ρξίηε 10 
Ηνπλίνπ 2014 θαη ώξα 10:00. 

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ : 

1. Ηωάλλε Ξαξαγηό Ξνιηηηθό Κεραληθό Ξξνϊζηάκελν Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο Α. 
Ξξόεδξν ηεο Δ.Γ. 

2. Γηνβαλνύδε Σξήζην, Ξνιηηηθό Κεραληθό ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
3. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

Απνθιείζηεθε ε ζπκκεηέρνπζα ΘΥΠΡΝΞΝΙΝ ΜΑΛΘΝΙΑ ιφγσ ηνπ φηη ε πξνζθνκηζζείζα 

εγγπεηηθή επηζηνιή δελ έγηλε δεθηή απφ ηελ Δ.Γ.  

Πχκθσλα κε ην ΦΔΘ Α 116/18.6.2008 Λ. 3669/2008 Άξζξν 24 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο – Σξφλνο 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ παξάγξαθνο 5 αλαθέξεηαη : 

Νη σο άλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ πεξεζία, 

λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ή ζην θνξέα θαηαζθεπήο ή ζηνλ 
θχξην ηνπ έξγνπ λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ππέξ ηεο νπνίαο 

παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην νπνίν  παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ην ρξφλν 
ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. Δπηπιένλ λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηνπ 
εγγπεηή απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε θαηαβνιή πνζνχ, εληφο 

πέληε (5) ην πνιχ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

Ζ πξνζθνκηζζείζα εγγπεηηθή επηζηνιή ηνπ Ρ.Ξ.Γ. δελ πιεξνί ηνπο παξαπάλσ φξνπο, άιισζηε 
απηφ γίλεηαη εκκέζσο δεθηφ θαη ζηελ ππνβιεζείζα έλζηαζε φηαλ αλαθέξεη «..πεξηιακβαλφηαλ 

.Γ. πνπ αλαθέξεη πσο έιαβα πιήξε γλψζε γηα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζπγγξαθήο 
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ππνρξεψζεσλ θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα.». Δπηπιένλ ε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ θαη επνκέλσο ν ηζρπξηζκφο ηεο φηη ζηελ 

δηαθήξπμε δελ αλαθεξφηαλ πσο ζα έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζηεξείηαη 
βαζηκφηεηαο. 

Ρέινο ε παξνχζα έλζηαζε δελ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ πξψηνπ κεηνδφηε ηεο δεκνπξαζίαο 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηέρνπζα ΘΥΠΡΝΞΝΙΝ ΜΑΛΘΝΙΑ είρε απνδεθηή 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ήηαλ ε εμήο : 

1. ¨ΘΔΝΓΝΟΗΓΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΡΝ ΛΗΘΝΙΑΝ¨  ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  57.197,95 

2. ¨ΘΩΠΡΝΞΝΙΝ ΜΑΛΘΝΙΑ ¨  ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  61.964,40 
3. ¨ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ¨  ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ  63.394,40 

 

Ππλεπψο ε ζπκκεηέρνπζα ΘΥΠΡΝΞΝΙΝ ΜΑΛΘΝΙΑ δελ ζα αλαθεξπζζφηαλ θαη πάιη 

αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ Δ.Γ. εκκέλεη ζηελ άπνςε ηεο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ΘΥΠΡΝΞΝΙΝ ΜΑΛΘΝΙΑ αθνχ 
φπσο απνδεηθλχεηαη νη ιφγνη ηεο έλζηαζεο δελ είλαη βάζηκνη θαη επηπιένλ ζε θακία πεξίπησζε 
δελ κπνξνχζε λα αλαδεηρηεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο θαη δελ πξνθαιείηαη θακία δεκία ζε απηή.  

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

Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Γελ εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηεο Δ.Γ. σο πξνο ηελ αηηηνινγία γηα ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο θαη 
δέρεηαη ηελ έλζηαζε ηεο Θσζηνπνχινπ Μαλζνχιαο αθνχ θαη’ νπζία θαιχπηεη ηνπ φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο.   

Ξξνρσξά ζηελ ζπδήηεζε ηνπ πέκπηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.   

 

 
 
ΘΔΚΑ 9Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 111_2014 
 
 
 

Αηηήκαηα δεκνηώλ : 
 

Έθδνζε άδεηαο δηάζεζεο ιπκάηωλ θαη απνβιήηωλ ζηελ Δ.Δ.Ι Θηιθίο, ζηνλ Γίγθαιε 
Ξαξαζθεπά ηνπ Γεωξγίνπ. 

 
Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΛΑΡΝ 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 Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ εηζήγεζε γηα έθδνζε άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ θ. Γίγθαιε  Ξαξαζθεπά ηνπ Γεσξγίνπ : 
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ΔΗΠΖΓΖΠΖ 
 

 
Ιακβάλνληαο ππφςε:  

α) Ρελ αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηάζεζεο ιπκάηωλ (πγξώλ απνβιήηωλ) ηεο κνλάδαο 
παζηεξίσζεο απγνχ πνπ εδξεχεη ζηελ Λέα Πάληα, ζηελ Δ.Δ.Ι Θηιθίο.  
β) Ρν ΦΔΘ, Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ-Δηαηξεηψλ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Γεληθνχ 

Δκπνξηθνχ Κεηξψνπ, αξ. θχιινπ 7254 ηεο 18 Ηνπιίνπ 2012 πνπ αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ζην 
κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηνηρείσλ ηεο Α.Δ κε ηελ επσλπκία «ΑΓΝΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ 

ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 
γ) Ρελ Άδεηα νηθνδνκήο, Βηνηερλία Ππζθεπαζίαο-Ρππνπνίεζεο-Υνζθφπεζεο-Ξαξαζθεπή 
Βακκέλσλ Απγψλ κε Γξαθεία θαη Ξεξίθξαμε. 

δ) Ρελ Άδεηα ππεδάθηαο δηάζεζεο ιπκάηωλ ηεο βηνηερλίαο παζηεξίσζεο αβγψλ ηεο 
«ΑΓΝΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ Α.Δ», ζπλνδεπφκελε απφ κειέηε δηάζεζεο απνβιήηωλ. 

ε)  Ρν αληίζηνηρν Αξρηηεθηνληθό Πρέδην ηνπ Αγξνθηήκαηνο Λ.Πάληα-Θηιθίο Αγξνηεκάρην ππ 
αξηζκ.136, ΕΝΔ 1α. 
 

πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ πεξεζία καο ηελ 17-06-2014, θαη ζε ζπλέρεηα απηνςίαο, πνπ 
δηελεξγήζεθε απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία, εηζεγνχκαη ηελ  έθδνζε  άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ 

θαη απνβιήησλ ζηελ Δ.Δ.Ι (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ) Θηιθίο γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία.  » 

 

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

εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.  

 

Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Ρελ έθδνζε άδεηαο δηάζεζεο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ζηελ Δ.Δ.Ι Θηιθίο γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία ζηνλ Γίγθαιε Ξαξαζθεπά ηνπ Γεσξγίνπ, πνπ εδξεχεη ζηελ Λέα Πάληα, ηνπ 

Γήκνπ Θηιθίο. 

 

 
 
ΘΔΚΑ 10Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 112_2014 
 
 
 

Αλάπηπμε γεωηξήζεωλ ζηελ πεξηνρή Καλδξώλ ηνπ Γ. Θηιθίο 
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ 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 θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Γηα ηελ επίιπζε ηεο χδξεπζεο ηεο Γ.Δ. Ξηθξνιίκλεο απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπλαηφηεηαο 
πδξνδφηεζεο απφ ηελ ιεθάλε ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ. Πηελ πεξηνρή ησλ Καλδξψλ ππάξρνπλ 
ηέζζεξεηο γεσηξήζεηο αβαζήο πιεζίνλ ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην 

παξειζφλ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν ησλ Καλδξψλ πνπ εδψ θαη ρξφληα έρεη εγθαηαιεηθηεί γηα ην 
ιφγσ απηφ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ ππάξρεη αλάγθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνζφηεηαο θαη 



26 
 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ησλ ηεζζάξσλ γεσηξήζεσλ. Ξξνηείλεηαη ε εμαγσγή ησλ ππνβξπρίσλ 
αληιηψλ πνπ κεηά απφ ηφζα ρξφληα πνπ βξίζθνληαη ζε αθηλεζία έρνπλ ραιάζεη θαη ε εθ λένπ 

αλάπηπμε ησλ γεσηξήζεσλ κε ζπζθεπή εκθχζεζεο αέξα θαη ε δνθηκαζηηθή άληιεζε απηψλ.  

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

Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 

Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελε ζπλεδξίαζε. 

 

 

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 ΗΝΙΗΝ 2014 
 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο 

ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο 

Ρα Κέιε πνγξαθή 

 
Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

 

 
 

 
Σξηζηφθνξνο Ξηπεξίδεο, 

Αληηδήκαξρνο Θηιθίο, Κέινο 

 

 
 

Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, 
Γεκνηηθφο  Πχκβνπινο, 

Κέινο 
 

Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
 

 

 

Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, 
Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ 

Ππιιφγνπ, Αλαπιεξσκαηηθφ 
κέινο, 

 

 

 
Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

 

 

 
 

 

 
Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ 

Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  
Κέινο 

 

 

 
 

 


