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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

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

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  21/2018 

Ρεο κε αξηζκό 21/2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 25 Πεπηεκβξίνπ 2018 

θαη ώξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Ρξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζκό   3291/21-09-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

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

 
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα πέληε (5) 
 

1) Πηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Θηιθίο, Ξξόεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο  

4) Ξαξαγηόο Ησάλλεο, Δθπξόζσπνο Ππιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 
5) Ξεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Κέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

6) Καπξνπνύινπ Πνθία, Δθπξόζσπνο Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ, Κέινο, 

7) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο 

ΘΔΚΑ 1ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 21-318/25-09-2018   

Ιήςε απόθαζεο γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ πνπ εηζάγνληαη εθηόο Ζκεξήζηαο 
Γηάηαμεο ζηελ παξνύζα πξνγξακκαηηζκέλε 21ε /25 Πεπηεκβξίνπ 2018 Ππλεδξίαζε. 
 

Ν Ξξόεδξνο, γηα ην ζέκα είπε όηη εθηόο από ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο αλέθπςαλ 
θαηεπείγνληα δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην εθηόο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα ιεθζεί γη’ απηά ζρεηηθή απόθαζε. 

Ρα θαηεπείγνληα ζέκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ θαη ηα νπνία εηζάγνληαη είλαη: 

Α/Α ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΘΔΚΑΡΑ 

1 ΔΖΓ 
Απνδνρή παξάηαζεο από ΔΞΔΟΑΑ γηα ην έξγν «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΏΛ ΓΗΘΡΥΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ». 

2 ΔΖΓ Νξηζκόο επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΓΟΔΠΖΠ». 

mailto:info@deyak.gr
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Ξαξαθαιώ λα ζπδεηεζνύλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνληα. 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ 
εηζήγεζε, 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

Ρα ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηε ζεκεξηλή 20ε /18 Πεπηεκβξίνπ 2018 

Ππλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ Θηιθίο σο θαηεπείγνληα: 

 

Α/Α ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΘΔΚΑΡΑ 

1 ΔΖΓ 
Απνδνρή παξάηαζεο από ΔΞΔΟΑΑ γηα ην έξγν «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΏΛ ΓΗΘΡΥΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ». 

2 ΔΖΓ Νξηζκόο επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΗΘΟΑ 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΗΑΟΟΝΥΛ ΓΟΔΠΖΠ». 

3 ΔΖΓ Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΟΘΚΗΠΡΥΛ ΦΝΟΡΗΠΖΠ (ΓΗΑ ΠΠΡΖΚΑ SCADA)» πξνϋπνινγηζκνύ 132,00€ 

Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α. 

4 ΔΖΓ Έγθξηζε Κειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 

«Ξξνκήζεηα  αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ γηα ην ΘΗΕ 9061». Ξξνϋπνινγηζκόο 200,00 € (πιένλ 

Φ.Ξ.Α.). 

5 ΔΖΓ Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ 

ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ» 

6 ΔΖΓ Έγθξηζε κεηάβαζεο ηνπ Γ/ληή Ρ.. Ξαξαγηνύ Ησάλλε ζηελ Αζήλα γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο. 

 

είλαη πξάγκαηη θαηεπείγνληα, ζα ζπδεηεζνύλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε θαη ζα ιεθζεί απόθαζε επί απηώλ κε ηελ απόιπηε 
πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
 
 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 21-318/25-09-2018  . 

 
 

3 ΔΖΓ Έγθξηζε Κειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΟΘΚΗΠΡΥΛ ΦΝΟΡΗΠΖΠ (ΓΗΑ ΠΠΡΖΚΑ SCADA)» πξνϋπνινγηζκνύ 132,00€ 

Δπξώ πξν Φ.Ξ.Α. 

4 ΔΖΓ Έγθξηζε Κειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 

«Ξξνκήζεηα  αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ γηα ην ΘΗΕ 9061». Ξξνϋπνινγηζκόο 200,00 € (πιένλ 

Φ.Ξ.Α.). 

5 ΔΖΓ Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ 

ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ» 

6 ΔΖΓ Έγθξηζε κεηάβαζεο ηνπ Γ/ληή Ρ.. Ξαξαγηνύ Ησάλλε ζηελ Αζήλα γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο. 
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ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΖ 21-319/25-09-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Αποδοσά παπΪηαζηρ από ΔΠΔΡΑΑ για ηο Ϋπγο «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΏΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟ ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ». 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΡΧΣΟ ζέκα ηεο εκηόρ ημεπάζιαρ διΪηαξηρ έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ην Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ησάλλε Παξαγηφ ν 
νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο: 

έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/2008. 

2. Σελ  απφ 19-09-2016 Αξρηθή χκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ: 2873/19-09-
2016). 

3. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ. 

4. Σελ κε αξηζκφ πξση. 3173/13-09-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΜΔΣΑΛΛΗΝΟ ΑΘΑΝΑΗΟ» ζρεηηθά κε 
ηελ παξάηαζε ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

5. Σελ κε αξηζκφ πξση. 3188/14-09-2018 ζχκθσλε γλψκε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ σο άλσ έξγνπ 

6. Σν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 7168/21-09-2018 έγγξαθν ηεο Δ.Τ.Γ. Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε» κε ηίηιν «ΠποΫγκπιζη Σποποποέηζηρ 
Νομικάρ δΫζμεςζηρ για ηο ΤποΫπγο «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΖ 
ΑΠΟ ΑΜΗΑΝΣΟ ΣΖ Γ.Δ. ΚΗΛΚΗ» Α/Α 1 ηηρ ππΪξηρ  5001741». 

 
Θα πξέπεη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ππεξεζία καο λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δεδνκέλνπ φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ, δειαδή φιε ε 
θαηαζθεπή θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία παξακέλνπλ φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη 
δίδεηαη παξάηαζε έσο ηελ 28/12/2018, δεδομΫνος όηι ςποβλάθηκε εμππόθεζμα ηο αέηημα παπΪηαζηρ. 
Ζ παξάηαζε δίδεηαη ιφγσ ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ (Απνδνρή Δηδηθήο Γήισζεο Γηαθνπήο Δξγαζηψλ 
βάζεη ηνπ ππ’ αξ. Πξση. 146-19/01/2018 εγγξάθνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ) κεηά απφ ηελ ππ' αξηζ. πξση. 
140/18.01.2018 Δηδηθή Γήισζε Γηαθνπήο Δξγαζηψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο,  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 
19/1/2018 κέρξη ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ πνπ έγηλε ζηηο  10/7/2018 κε ην ππ. αξηζκ 2241/10-07-2018 
(ΑΓΑ_6Π9ΟΛΚ8-9ΔΓ) έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ.  

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αηηείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. λα πξνρσξήζνπλ ζε  έγθξηζε 
ηξνπνπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

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

ΑποθΪζιζε και εγκπένει ομόθωνα 

 

 Σθν τροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙ» Α/Α 1 τθσ πράξθσ  με κωδικό ΟΠ: 5001741 ζωσ τθν 28/12/2018. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 21-319/25-09-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 
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ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΖ 21-320/25-09-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Οπιζμόρ επιηποπάρ παπαλαβάρ για ηην οπιζηικά παπαλαβά ηος Ϋπγος με ηέηλο: «ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ 
ΔΡΓΑ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΤΓΡΔΤΖ». 
 
Ο  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ Οξηζκφ Δπηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 
κε ηίηιν: «ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΤΓΡΔΤΖ. 
 

 

Πξνηείλεηαη ε εμήο ζχζηαζε επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ 
ΔΡΓΑ ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΤΓΡΔΤΖ: 

 

1. Παραγιόσ Ιωάννθσ, ωσ Πρόεδροσ 
2. Αποςτολίδθσ Νικόλαοσ, ωσ Μζλοσ 
3. Γιοβανοφδθσ Χριςτοσ, ωσ Μζλοσ 
 

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

ΑποθΪζιζε και εγκπένει ομόθωνα  
 

 
Σνλ νξηζκφ επηηξνπήο παξαιαβήο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 
ΓΗΑΡΡΟΧΝ ΤΓΡΔΤΖ». 

 Ζ επηηξνπή  απνηειείηαη απφ ηνπο: 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

4. Παραγιόσ Ιωάννθσ, Πρόεδροσ 
5. Αποςτολίδθσ Νικόλαοσ, Μζλοσ 
6. Γιοβανοφδθσ Χριςτοσ, Μζλοσ 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

1. Αβραμίδθσ Θλίασ, Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ 
2. Κορκοτίδθσ Κωνςταντίνοσ, Αναπλθρωματικό Μζλοσ 
3. Κυριαηίδθσ Μιχαιλ, Αναπλθρωματικό Μζλοσ 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 21-320/25-09-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
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ΘΔΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΖ 21-321/25-09-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Έγκπιζη ΜελΫηηρ, ηπόπος εκηΫλεζηρ και Ϋγκπιζη δαπΪνηρ ηηρ ππομάθειαρ  με ηέηλο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΡΤΘΜΗΣΧΝ ΦΟΡΣΗΖ (ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ SCADA)» πποϋπολογιζμού 132,00€ Δςπώ ππο Φ.Π.Α. 

Ο  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΡΗΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο 
ΓΔΤΑ. Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:  

Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα  αληηθαηάζηαζε ησλ ραιαζκέλσλ 
ξπζκηζηψλ θφξηηζεο θαζψο θαη γηα εθεδξηθή ρξήζε.  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ πξνβιέπεη φηη: 

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

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

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

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

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

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

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη ηηο Σερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ απφ ηελ Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 
αλσηέξσ ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΤΘΜΗΣΧΝ ΦΟΡΣΗΖ (ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ 
SCADA)» πξνυπνινγηζκνχ 132,00€ Δπξψ πξν Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ EΚΘΕΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΤΘΜΙΣΩΝ ΦΟΡΣΙΗ 
ΚΟΠΟ 

Σα ζπζηήκαηα ηειερεηξηζκνύ (scada) ηεο ΔΕΤΑΚ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο δεμακελέο ύδξεπζεο, ζηε Δ.Ε. Κηιθίο 
θαη Δ.Ε. Πηθξνιίκλεο, θαη ζηα νπνία δελ ππάξρεη ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο  ΔΕΔΔΗΕ, ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη 
ξπζκηζηέο θόξηηζεο κάξθαο Steca πξνέιεπζεο Γεξκαλίαο. Ο ελ ιόγω θνξηηζηήο ζπλδέεηαη κε ην θωηνβνιηαηθό παλει 
θαη θνξηίδεη ηηο δπν  κπαηαξίεο έθαζηνπ ζηαζκνύ. Μεηά από 15 ρξόληα ιεηηνπξγίαο πνιιά από απηά έρνπλ ραιάζεη, θαη 
απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε. 
Με ην παξόλ πξωηνγελέο αίηεκα δεηείηαη λα πξνκεζεπηνύκε 6 ηεκάρηα  γηα  αληηθαηάζηαζε ηωλ ραιαζκέλωλ θαζώο θαη 
γηα εθεδξηθή ρξήζε ζηελ απνζήθε ηεο ΔΕΤΑΚ 
Μεηά από επηθνηλωλία κε ηελ εηαηξεία Photovoltaic, πνπ εηζάγεη ηνπο  θνξηηζηέο steca solsum F, Γεξκαληθήο 
πξνέιεπζεο, ζπληάρζεθε ν παξαθάηω πξνϋπνινγηζκόο.  

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α Πεξηγξαθή Πνζνη Σηκή 
κνλάδνο 

ύλνιν 

1 Ρπζκηζηήο θόξηηζεο γηα θόξηηζε  κπαηαξίωλ  κνιύβδνπ  από 
θωηνβνιηαηθό πάλει. Ο ξπζκηζηήο ζα έρεη ηα παξαθάηω ηερληθά 

6 ηεκ 22,00 132,00 
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ραξαθηεξηζηηθά: 
1. System  voltage 12/24 V 
2. Open circuit voltage solar module < 47V 
3. Module current 8 A 
4. Load current 8 A 
5. End of charge voltage 13,9 V 
6. Boost charge voltage 14,4 V 
7. Reconnection voltage 12,4-12,7 V 
8. 4 LEDs show operating states, for operation, state of 

charge, fault messages 
9. Overcharge protection 
10. Deep discharge protection 
11. Short circuit protection of load and module 
12. Open circuit protection without battery 
13. Overtemperature and overload protection 

Ο ξπζκηζηήο θόξηηζεο ζα είλαη επξωπαϊθήο πξνέιεπζεο, ν  
θαηαζθεπαζηήο ζα έρεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 θαη ν ξπζκηζηήο 
θνξηηζηήο ζα θέξεη ζήκαλζε CE. 
Ελδεηθηηθόο ηύπνο Steca Solsum F, type 8.8F. (πξνέιεπζεο 
Γεξκαλίαο) 

  ΑΘΡΟΙΜΑ : 132,00€ 

  ΦΠΑ 24 % : 31,68 

  ΤΝΟΛΟ : 163,68€ 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
Η ρξήζε ηνπ παξαπάλω εμνπιηζκνύ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θαη ην ζπλνιηθό 
θόζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 132,00 € ζπλ Φ.Π.Α. 24%.  
ρεηηθό CPV  31158100-9 (Ρπζκηζηέο κπαηαξηώλ). 

 

  
Παξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε πξνκήζεηα. 

 

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

 τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και ιδίωσ τισ διατάξεισ του άρκρου 328 του Ν.4412/2016, 

 τθν υπ’ αρικμό ΕΑΔ_169/28-08-2018 ζκκεςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ με ΑΔΑ_ ΨΙΕΔΟΛΚ8-ΘΔ, του Διευκυντι 

τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ.   

 τισ ανάγκεσ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ  

 τθν ανωτζρω ειςιγθςθ – Σεχνικι Ζκκεςθ 

 
 

ΑποθΪζιζε ομόθωνα και 
 

 Εγκρίνει Σθν Σεχνικι Ζκκεςθ- Μελζτθ  που ςυντάχκθκε από τθν Σεχνικι υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 

 

 Εγκρίνει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΡΤΘΜΙΣΩΝ ΦΟΡΣΙΘ (ΓΙΑ ΤΣΘΜΑ SCADA)» 

προχπολογιςμοφ 132,00€ Ευρϊ προ Φ.Π.Α., με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ μετά από  

πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ, (ςφμφωνα με το άρκρο 328 του Ν.4412), προσ οικονομικοφσ φορείσ.  

 

 Εξουςιοδοτεί τον Γ. Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ, (βάςει του άρκρο 6 του Ν. 1069/80, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

από το άρκρο 4 του Ν.4483/17), να προβεί ςτθν ανάκεςθ τθσ ανωτζρω προμικειασ. 
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 Εγκρίνει και δεςμεφει πίςτωςθ ποςοφ 163,68€ ςε βάροσ του Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΚΕΤΕ & ΤΝΣΘΡΘΕΙ 

ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) και του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ 

ζτουσ 2018 τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ. 

 

 Εγκρίνει θ χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ να γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ  Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει 

τθν  πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΕΠΙΚΕΤΕ & ΤΝΣΘΡΘΕΙ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) και 

του Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι 

δαπάνθ. 

 

 Ψθφίηει τθν ςχετικι πίςτωςθ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 21-321/25-09-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 4ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 21-322/25-09-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
Έγθξηζε Κειέηεο, έγθξηζε δαπάλεο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 
«Ξξνκήζεηα  αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ γηα ην ΘΗΕ 9061». Ξξνϋπνινγηζκόο 200,00 € 
(πιένλ Φ.Ξ.Α.). 

Ν  Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξεζίαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:: 

Ζ  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 
θνξηεγνύ γεξαλνύ κάξθαο MERCEDES θαη κε  αξηζκό θπθινθνξίαο ΘΗΕ 9061.  

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

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

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

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

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

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

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

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 

ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Ρ.. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, θαζώο επίζεο θαη 
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ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα  
αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ γηα ην ΘΗΕ 9061». Ξξνϋπνινγηζκόο 200,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.)., 

ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
 
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζζεί Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά . 

 

3. ΚΟΠΟ: Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηε άκεζε ζπληήξεζε ησλ κεηαθνξηθψλ 

ηεο  κέζσλ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:Ζ πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ηνπ 

θνξηεγνχ γεξαλνχ κάξθαο MERCEDES θαη κε  αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΗΕ 9061.Απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ 

άκεζα δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά αδξαλψλ πιηθψλ απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

γηα ηηο ζπληεξήζεηο ηνπ δηθηχνπ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο . 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:(ΚΗΕ 9061). 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1. ΣΕΑΜΗ ΠΟΡΣΑ ΟΓΖΓΟΤ 

ACTROS  

ΣΔΜ. 1 80,00 80,00 

2. ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΚΑΣΧ 

ΣΕΑΜΗΟΤ 

ΣΔΜ. 1 20,00 20,00 

3 ΒΑΛΒΗΓΑ ΠΗΔΖ ΑΔΡΑ ΣΔΜ. 1 100,00 100,00 

 

ΑΘΡΟΗΜΑ 
200,00 

Φ.Π.Α 24% 48,00 

ΤΝΟΛΟ 248,00 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:Ζδαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 248,00 Δςπώ κε ην 

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

 

  
Ξαξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε 
πξνηεηλόκελε πξνκήζεηα. 
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Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_182/25-09-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ Υ9ΦΡΝΙΘ8-

Τ5Η, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε – Ρερληθή Έθζεζε 

 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε- Κειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ππεξεζία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα  αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ γηα ην ΘΗΕ 

9061». Ξξνϋπνινγηζκόο 200,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.)., κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

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

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

Λ.4412), πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο.  

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Λ. 1069/80, 

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

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Ρελ  δέζκεπζε πίζησζεο πνζνύ 248,00€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 

ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Θ.Α. 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 

ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Τεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 21-322/25-09-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 5ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 21-323/25-09-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ» 
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Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιόγν ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ»: 
 
 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

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

2018 Απόθαζη ηος Γ.. ηηρ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, απνηεινχκελε απφ ηνπο Καζθακαλίδνπ Οπξαλία Π.Ε. 

Οηθνλνκνιόγν, Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε ΣΕ Πνιηηηθό Μεραληθό θαη Γηνβαλνχδε Υξήζην ΠΔ Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ,  

 

Βεβαιώνει όηι  

Ππαγμαηοποιάθηκαν καλώρ νη εξγαζίεο απνθξάμεσλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, φπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

A/A ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΔΜΒΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

1 29/08/2018 
ΟΠΗΘΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

2 30/08/2018 
ΟΠΗΘΔΝ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ 

ΚΑΜΠΑΝΖ ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

3 30/08/2018 
ΟΠΗΘΔΝ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ 

ΚΑΜΠΑΝΖ ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

4 31/08/2018 
ΟΠΗΘΔΝ ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

5 01/09/2018 ΔΔΛ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΡΖΣΧΝΖ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

6 02/09/2018 ΔΔΛ ΟΗΚΗΜΟΤ ΓΡΟΑΣΟΤ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

7 03/09/2018 ΔΔΛ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΣΑΝΗΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

8 04/09/2018 
Γ/Ξ ΒΟΘΡΟΛΤΜΑΣΧΝ ΔΔΛ 

ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Α/ 

ΛΤΜΑΣΧΝ 

9 05/09/2018 ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΜΔΡΗΣΖ 
ΡΟΖ ΛΗΠΟΤΛΛΟΓΖ - 

ΑΜΜΟΤΛΛΟΓΖ 

10 06/09/2018 ΔΔΛ ΚΗΛΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ Γ/Ξ 

ΦΗΛΣΡΧΝ ΓΗΤΛΗΖ & Γ/Ξ 
ΚΑΘΑΡΟΤ ΝΔΡΟΤ 
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Απφ ηα παξαπάλσ θαη βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο (αριθμός πρωτοκόλλοσ 1207/26-4-2018) 

πξνθχπηεη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  10 καθαπιζμοέ ζηα ΑνηλιοζηΪζια ΛςμΪηων Κιλκέρ, Βιολογικού 

Κιλκέρ και ΑνηλιοζηΪζια Γημοηικών Δνοηάηων Κιλκέρ. 

 

Ζ βεβαίσζε απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε λφκηκε ρξήζε. 
 

Πύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθόιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 
ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ». 

 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 21-323/25-09-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΖ 21-324/25-09-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Έγκπιζη μεηΪβαζηρ ηος Γ/νηά Σ.Τ. Παπαγιού ΗωΪννη ζηην Αθάνα για ςπηπεζιακούρ λόγοςρ. 
  
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, Γ/ληή Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο πνπ αθνξά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ηδίνπ ζηελ Αζήλα 
γηα ππεξεζηαθά ζέκαηα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηηο 03-10-2018. 
 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ, 
 

ΑποθΪζιζε και εγκπένει ομόθωνα 
 

 Δζχεται τθν ειςιγθςθ του Ιωάννθ Παραγιοφ. 

 Σθν αναβολι του κζματοσ, κακϊσ δεν παρουςιάςτθκε ςχετικι ειςιγθςθ οφτε Σεχνικι Ζκκεςθ επί του 
κζματοσ. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 21-324/25-09-2018 – ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 

 
ΘΔΚΑ 1ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 21-325/25-09-2018  
 
Ππκκεηνρή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηελ πξόζθιεζε θε Θσδηθό: 16.36.2.Ξ7 κε Α/Α ΝΞΠ: 
2826 κε ΑΓΑ:6Μ5Γ465ΣΗ8-3ΘΘ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ  ΠΡΝ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «πνδνκέο Κεηαθνξώλ, Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε», ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ: 16 «ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΛΓΟΝΚΖ ΡΑΚΔΗΝ 
ΠΛΝΣΖΠ» κε ηίηιν: «ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ». 
 
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο  έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ην ΞΟΥΡΝ ζέκα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο έδσζε ηνλ ιόγν  γηα ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε 
από ηνλ Ξαξαγηό Ησάλλε, Ξνιηηηθό Κεραληθό θαη Γηεπζπληή Ρ.. ηεο ΓΔΑ. Θηιθίο , ν νπνίνο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ηα εμήο:  

Κέζσ ηεο πξόζθιεζεο ρξεκαηνδνηνύληαη ελέξγεηεο ςεθηαθήο ραξηνγξάθεζεο θαη δηαρείξηζεο 
ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο ησλ Γ.Δ..Α. θαη Γήκσλ (όζσλ δελ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί, κέζσ ηεο 

ππνρξέσζεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαρεηξηζηηθώλ Πρεδίσλ Ιεθαλώλ 
Απνξξνήο) ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Πθνπόο είλαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

δηθηύσλ θαη ππνδνκώλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ΓΔΑ 
θαη ησλ Γήκσλ (εμσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ήηνη γεσηξήζεηο, δεμακελέο, αληιηνζηάζηα, θ.ι.π. 

θαη εζσηεξηθό δίθηπν ύδξεπζεο, όπσο νη αγσγνί κεηαθνξάο πόζηκνπ λεξνύ, ηα πδξόκεηξα, 
θιπ) θαζώο θαη απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ.  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κ πξνϋπνινγηζκό πξόηαζεο 50.000,00 € ζα αθνξά: 

1. Γεκηνπξγία Τεθηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ δηθηύσλ θαη ππνδνκώλ. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ζε πεξηβάιινλ GIS ζα είλαη ζε ηξηζδηάζηαην κνληέιν γηα ηελ πξνζθόκηζε 

ησλ κέγηζησλ σθειεηώλ ζηελ ΓΔΑ Θηιθίο αθνύ ζε αληίζεζε κε ην κνληέιν δύν δηαζηάζεσλ 
κπνξεί λα γίλεη ΑΘΟΗΒΖΠ απνηύπσζε ηνπ δηθηύνπ ( ε νξηδνληηνγξαθηθή απνηύπσζε δελ 
πεξηιακβάλεη ηηο θιίζεο ηνπ εδάθνπο θαη επνκέλσο νπνηαδήπνηε κέηξεζε επί ηνπ ζπζηήκαηνο 

δίλεη ιάζνο απνηειέζκαηα). Πηελ ζπλέρεηα από ην ππάξρσλ ζύζηεκα ζα γίλεη κεηαθνξά ησλ 
δεδνκέλσλ (αγσγνί, δεμακελέο, αληιηνζηάζηα, θξεάηηα θ.ι.π.).  

Πηε  βάζε ζα πεξηέρνληαη, ηα πνιενδνκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο.    

Ζ παξαγόκελε ρσξηθή πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη ζε εληαίν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 
(ΔΓΠΑ87) θαη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο ζπλεξγαζίαο κε ππόβαζξα ζε 

WGS84 (Google Maps, OpenStreetMaps θιπ.). Απαξαηηήησο ζα παξέρεηαη ε επρέξεηα ειέγρνπ 
θαη δηόξζσζεο ηεο ηνπνινγίαο-γεσκεηξίαο θαη ζπλδεζηκόηεηαο ηνπ ζρεδηαδόκελνπ δηθηύνπ 
θαζώο θαη ε ρξήζε εξγαιείσλ απηόκαηνπ θαη γξήγνξνπ ζρεδηαζκνύ πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ, 

αγσγώλ, βαλώλ παξνρήο θ.α. 

 

2. Γεκηνπξγία Ξιαηθόξκαο δηαρείξηζεο γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ. 
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Α. Ρε δηαρείξηζε ησλ γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν desktop, online θαη mobile κέζσ 
ηξηώλ tablet  όπνπ ηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζα ελεκεξώλνπλ απηόκαηα από ην πεδίν ηελ 

εθαξκνγή όπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ δηαξξνή ή βιάβε ζε ειεθηξηθό πίλαθα (θσηνγξαθία θαη 
ζπληεηαγκέλεο). 

Β. Ρε δηαρείξηζε ησλ θαηαλαισηώλ γεσρσξηθά, ζε ζπζρέηηζε κε ην ππάξρνλ πξόγξακκα 

ύδξεπζεο, κε απηόκαηεο αλαδεηήζεηο ηεο ζέζεο ηνπο από επηινγή ζε αληίζηνηρν πίλαθα. 

Γ. Ρελ ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ κε εθαξκνγέο πεδίνπ. 

Γ. Ρελ παξνρή ραξηνγξαθηθώλ ππεξεζηώλ ζέαζεο / ιήςεο / θαηαιόγνπ ζύκθσλα κε ηα 
πξόηππα OGC: WMS, WFS, WMTS, WCS, CSW 

Δ. Ρελ νπηηθνπνίεζε, παξακεηξνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ δηαδηθηύνπ. Ζ 

εθαξκνγή νπηηθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ ζέαζεο / 
θαηαιόγνπ. Θα δηαζέηεη εξγαιεία γηα ηελ πινήγεζε / αλαδήηεζε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Θα επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ κε βάζε ξόινπο / δηθαηώκαηα ηα νπνία ζα 
θαζνξίδνληαη από ην δηαρεηξηζηή. Δπηπιένλ ζα παξέρεη πξόζβαζε ζε δνξπθνξηθά δεδνκέλα ζε 
δηάθνξεο νκάδεο δνξπθόξσλ, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηε δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε ηεο 

πεξηνρήο. 

 

 

 

Ε. Ρελ νπηηθνπνίεζε, κεηαβνιή θαη θαηαγξαθή πεξηγξαθηθώλ θαη ρσξηθώλ πιεξνθνξηώλ 
(ζεκεηαθώλ, γξακκηθώλ θ.α.) κε ηε ρξήζε  θηλεηνύ  ηειεθώλνπ/tablet  (mobile) κε 

δπλαηόηεηα εηζαγσγήο  θσηνγξαθηώλ,  εγγξάθσλ θιπ, θαη  ζπγρξνληζκνύ  ησλ αιιαγώλ 
όπνηε ε ζπζθεπή απνθηά πξόζβαζε ζε δηαδίθηπν. 

Ζ. Δξγαιεία αληαπόθξηζεο ζε έθηαθηα γεγνλόηα (βιάβεο, δηαξξνέο) όπσο πρ απνκόλσζεο 

δηθηύνπ κε ηε ζέζε θαη ηνλ αξηζκό ησλ δηθιείδσλ πνπ πξέπεη λα θιείζνπλ ώζηε λα απνκνλσζεί 
ην δίθηπν, ηε ζέζε, ηνλ αξηζκό θαη ηα ζηνηρεία ησλ πειαηώλ πνπ επεξεάδνληαη από ηελ 

απνκόλσζε, ηε ζέζε θαη ηνλ αξηζκό ησλ ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ πνπ δελ ζα πδξνδνηνύληαη 
θαζώο θαη επηζήκαλζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηύνπ πνπ απνκνλώζεθε. 

Ζ πιαηθόξκα ζα πξέπεη λα δηαζπλδεζεί κε ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. 

Ρν ζύλνιν ησλ εθαξκνγώλ πνπ ζα επηιεγνύλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ζπκβαηόηεηα κε ην 
πθηζηάκελν ζύζηεκα θαη λα δηαζέηνπλ ζπκβόιαην ζπληήξεζεο / ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο / εγγύεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ ζα είλαη εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα αθνύ αθνξά δεδνκέλα δηθηύσλ 
ύδξεπζεο.  

 

3. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη ςεθηαθή απνηύπσζε ζε ράξηε ηνπ ζπλόινπ ησλ 
πδξνκέηξσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 



 

 

14 

 

 Πθνπόο είλαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ θαηαλαισηώλ ζηνλ ράξηε κε απηόκαηε ζύλδεζε κε ην 
ινγηζκηθό κεραλνγξάθεζεο ηεο ππεξεζίαο (Ξξόγξακκα Ύδξεπζεο - ζηνηρεία θαηαλαισηή, 

θαηαλαιώζεηο θαη ρξεώζεηο αλά πεξίνδν), γηα ηελ αλάιπζε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε 
επεμεξγαζία όιεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαη ηνπ δαηηθνύ 

Ηζνδπγίνπ ζε επίπεδν πόιεο. Ζ απνηύπσζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε κέζνδν ηεο 
γεσθσδηθνπνίεζεο όπνπ απηό είλαη εθηθηό, είηε κε απνηύπσζε ζην πεδίν. Ξαξάιιεια ζα 
πξέπεη, ζηελ ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί λα πεξηιακβάλεηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

θάζε ΓΔΑ ή Γήκνπ θαη ζπληήξεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ – ςεθηνπνίεζεο γηα έλα δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ.    

4. H πξνκήζεηα θαηάιιεινπ Ινγηζκηθνύ- Ξιεξνθνξηαθνύ Ππζηήκαηνο  

 Ρν Ξιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ επηρεηξεζηαθή παξαθνινύζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ θαη ζα ππνζηεξίδεη ηηο ιήςεηο απνθάζεσλ θαη ζα έρεη δπλαηόηεηα 
ζύλδεζεο κε ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο ηνπ SCADA ηεο ππεξεζίαο εθόζνλ ππάξρνπλ. Απαξαίηεηε 

ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ε ζπληήξεζή ηνπ γηα ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα.   

 
 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

 
 

 
Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Ρελ ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηελ πξόζθιεζε θε θσδηθό Θσδηθό: 16.36.2.Ξ7 κε Α/Α 
ΝΞΠ: 2826 κε ΑΓΑ:6Μ5Γ465ΣΗ8-3ΘΘ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ  ΠΡΝ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «πνδνκέο Κεηαθνξώλ, Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε», ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ: 16 «ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΛΓΟΝΚΖ ΡΑΚΔΗΝ 

ΠΛΝΣΖΠ» κε ηίηιν: «ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ». 
 

 Δγθξίλεη ηελ κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ 50.000,00 € θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο  κε ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

 

 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 21-325/25-09-2018. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 2ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 21-326/25-09-2018  
 
Ρξνπνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ΓΔΑ Θηιθίο ζην πξόγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ Η κε ηίηιν: 
«ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ Δ.Δ.Ι. 
ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ». Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο «Βειηίσζε ησλ βαζηθώλ πεξηβαιινληηθώλ 
ππνδνκώλ θαη ηδίσο απηώλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ». 
 
Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ηε  ζπλέρεηα ε πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν γηα ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζηνλ Κ.Παξαγηφ Ησάλλε, 
Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο  Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ 



 

 

15 

 

ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «Βειηίσζε ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ θαη ηδίσο απηψλ ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ, επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ησλ αθηψλ 
θνιχκβεζεο» Σίηινο πξνηεηλφκελεο πξάμεο: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ 
ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ Δ.Δ.Λ. ΚΡΖΣΧΝΖ» θαη λέν ηίηιν πξάμεο: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ 
ΜΔΘΟΓΟ ΤΜΦΖΦΗΜΟΤ » 

Ο νπνίνο αλέθεξε φηη κεηά ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ αξρηθή πξφηαζε ε Δ.Δ.Λ. Κξεζηψλεο δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η κε 
άκεζε ζπλέπεηα ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ θαη ηεο αξρηθήο Αίηεζεο έληαμεο ηεο 
πξάμεο. Δπηπιένλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έληαμε άιινπ ππνέξγνπ.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε λα πεξηιάβεη ην ππνέξγν: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΤΜΦΖΦΗΜΟΤ» πνπ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε 
θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Δ.Δ.Λ. Κηιθίο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα επηθέξεη κείσζε ηεο ηάμεο πεξίπνπ 
3.750,00 € ην ρξφλν ζην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Αλαιπηηθά πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ ππνέξγα:  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙ» 

ΕΙΑΓΩΓΘ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςε δφο (2) αντλιοςτάςια 

λυμάτων ςτθν πόλθ του Κιλκίσ (ζνα όπιςκεν του Νοςοκομείου και ζνα ςτθν περιοχι των Εργατικϊν Κατοικιϊν) 

κακϊσ και ςφςτθμα τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ του όλου ςυςτιματοσ ςτθν Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ, ϊςτε οι ανωτζρω 

εγκαταςτάςεισ να καταςτοφν απολφτωσ λειτουργικζσ και να αποκαταςτακεί θ εφρυκμθ λειτουργία τουσ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ περιλαμβάνει: 

 Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ του νζου προβλεπόμενου θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ.   

 Σθν κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και τισ δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ του νζου εξοπλιςμοφ.  

Επίςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ περιλαμβάνεται και κάκε εργαςία ι προμικεια και εγκατάςταςθ 

εξοπλιςμοφ, θ οποία είναι αναγκαία για τθν ολοκλθρωμζνθ καταςκευι, τθν  άρτια και αποδοτικι λειτουργία τθσ 

Εγκατάςταςθσ.   

 περιγραφι υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων 

Αντλιοςτάςια λυμάτων όπιςκεν Νοςοκομείου και Εργατικϊν Κατοικιϊν 

Ο Θ/Μ εξοπλιςμόσ των δυο ωσ άνω αναφερκζντων αντλιοςταςίων λυμάτων, αποτελείται από τα κάτωκι: 

1. Εςχάρα τφπου χτζνασ διατομισ διακζνων 6,0cm. 
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2. Δεξαμενι ςυλλογισ λυμάτων χωρθτικότθτασ 30m3. 

3. Τποβρφχιεσ αντλίεσ τφπου Caprari και Lowara, Ιςχφοσ 6,5÷8,5Kw ζκαςτθ, παροχισ 50,0m3/h, με 

αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία μζςω τριϊν φλοτζρ. 

4. Φυςθτιρεσ αεριςμοφ δεξαμενισ ςυλλογισ λυμάτων, τφπου Robuschi, ιςχφοσ 3,0Kw ςε πίεςθ 

340mbar, μζςω ςυλλζκτθ και τριϊν γραμμϊν κατακόρυφθσ ςωλινωςθσ. 

5. Θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ (Θ/Η), για τθν παραγωγι ρεφματοσ και τθν ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των εν 

λόγω αντλιοςταςίων, ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ με ςφςτθμα μεταγωγισ, ιςχφοσ 35,0kW (÷ 

40,0KVA). 

6. φςτθμα ανφψωςθσ-κακζλκυςθσ των υποβρφχιων αντλιϊν ανφψωςθσ και εξαγωγισ-

επανατοποκζτθςθσ των φυςθτιρων, με θλεκτρικά βαροφλκα, ιςχφοσ 0,50 kW. 

7. Εςωτερικι καλωδίωςθ, για τθν ςφνδεςθ των ωσ άνω αναφερκζντων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων 

κακϊσ και του εςωτερικοφ φωτιςμοφ, με τον θλεκτρικό πίνακα, Ιςχφοσ 35,0 kW. 

8. Δίκτυα ςωλθνϊςεων, για τθν ςφνδεςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων με τον 

κατακλιπτικό αγωγό (όδευςθ προσ Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ για περαιτζρω επεξεργαςία), κακϊσ και τον αγωγό 

ειςερχομζνων λυμάτων (διατομισ Φ150mm). 

9. Θλεκτρικόσ πίνακασ, εξυπθρετοφμενθσ ιςχφοσ 35,0 kW με όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό. 

 

Αναλυτικότερα: 

Σο πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ πόλθσ του Κιλκίσ, όςον αφορά τθν ςυλλογι των λυμάτων, είναι χωριςμζνο ςε 

τζςςερισ περιοχζσ, κάκε μία από τισ οποίεσ αποχετεφεται ςτο αντίςτοιχο αντλιοςτάςιο ςυλλογισ λυμάτων. Δφο από 

αυτζσ είναι θ περιοχι όπιςκεν του Νοςοκομείου Κιλκίσ και θ περιοχι των Εργατικϊν Κατοικιϊν.  

Σα λφματα ειςζρχονται ςτα εν λόγω αντλιοςτάςια μζςω ςιδθροςωλινα διατομισ Φ150mm. τθν ςυνζχεια 

οδθγοφνται μζςω δφο τςιμεντζνιων καναλιϊν διατομισ 300×30×30cm ςτθν δεξαμενι ςυλλογισ λυμάτων 

χωρθτικότθτασ 30m3. τα κανάλια είναι τοποκετθμζνεσ δφο εςχάρεσ τφπου χτζνασ διατομισ διακζνων 6,0cm, για 

τθν ςυγκράτθςθ και απομάκρυνςθ των διαφόρων φερτϊν αντικειμζνων διατομισ >6,0cm. Λόγω των ιςχυρά 

διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 ζτθ, και τθσ 

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ, οι εν λόγω εςχάρεσ ζχουν απαξιωκεί και ζχουν πάψει να λειτουργοφν. Θ δε εςχάρωςθ και 

απομάκρυνςθ των φερτϊν αντικειμζνων γίνεται χειρωνακτικά. 

τθν δεξαμενι ςυλλογισ των λυμάτων υπάρχουν δφο υποβρφχιεσ αντλίεσ ανφψωςθσ τφπου Caprari και Lowara, 

Ιςχφοσ 6,5÷8,5Kw ζκαςτθ, παροχισ 50,0m3/h κακϊσ και πλαςτικόσ ςωλινασ όπου είναι τοποκετθμζνα τρία φλοτζρ 

(άνω ςτάκμθσ, κάτω ςτάκμθσ και ξθράσ λειτουργίασ), μζςω των οποίων προβλεπόταν να γίνεται 

αυτοματοποιθμζνα θ εκκίνθςθ (άδειαςμα δεξαμενισ) και ςταμάτθμα(γζμιςμα τθσ δεξαμενισ από τον ειςερχόμενο 

αποχετευτικό αγωγό) των αντλιϊν ανφψωςθσ. Λόγω τθσ μθ λειτουργίασ τθσ εςχάρωςθσ ειςζρχονται φερτά 

αντικείμενα και άμμοσ-λάςπθ τα οποία ςυςςωρεφονται ςτθν εν λόγω δεξαμενι με αποτζλεςμα να φράςςουν οι 

υποβρφχιεσ αντλίεσ ανφψωςθσ (οι πολλζσ εμφράξεισ είχαν ςαν αποτζλεςμα τθν φκορά τουσ και ζπειτα από 
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ςυνεχόμενεσ επιςκευζσ τθν απαίτθςθ αντικατάςταςισ τουσ με νζεσ). Επίςθσ οι επικακίςεισ επάνω ςτα φλοτζρ 

ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν μθ αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία των υποβρφχιων αντλιϊν ανφψωςθσ.  

τθν ςυνζχεια τα λφματα οδθγοφνται μζςω ςωλθνϊςεων και κατακλιπτικοφ αγωγοφ  ςτθν Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ για 

περαιτζρω επεξεργαςία.  

Ο  προαεριςμόσ των λυμάτων γίνεται με φυςθτιρεσ τφπου Robuschi, εγκ. ιςχφοσ 3,0kWςε πίεςθ 340mbar, μζςω 

ςυλλζκτθ και τριϊν κατακόρυφων αγωγϊν αζρα προσ τθν δεξαμενι. Ο προςδιδόμενοσ αζρασ, οδθγείται μζςω 

πλαςτικοφ ςυλλζκτθ και τριϊν κατακόρυφων αγωγϊν αζρα εντόσ τθσ δεξαμενισ. Η ζλλειψθ ομοιόμορφθσ 

διάχυςθσ του αζρα ςτον πυκμζνα τθσ δεξαμενισ οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ αναερόβιων ςυνκθκϊν εντόσ του υγροφ, 

θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ςυςτιματοσ  απόςμθςθσ,  οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ ζντονων προβλθμάτων 

οςμϊν. Επιπλζον, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για 

περιςςότερο από 25 ζτθ, και τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ, οι εν φυςθτιρεσ αζρα ζχουν απαξιωκεί και ζχουν πάψει 

να λειτουργοφν. 

Θ ανφψωςθ-κακζλκυςθ των υποβρφχιων αντλιϊν και θ εξαγωγι-επανατοποκζτθςθ των φυςθτιρων, γίνεται με 

θλεκτρικά βαροφλκα, ιςχφοσ 0,50kW, τα οποία, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και 

ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 ζτθ, τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, 

παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

Θ ςφνδεςθ των ωσ άνω αναφερκζντων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων κακϊσ και του εςωτερικοφ φωτιςμοφ, με 

τον θλεκτρικό πίνακα, εξυπθρετοφμενθσ ιςχφοσ 35,0kW, γίνεται με εςωτερικι καλωδίωςθ μθ κατάλλθλα 

προςτατευμζνθσ, λόγω μθ φπαρξθσ ςυςτθμάτων ςτιριξθσ και ςυγκζντρωςθσ καλωδίων, θ οποία επίςθσ, λόγω 

των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 ζτθ, τθσ 

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

Θ ςφνδεςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων με τον κατακλιπτικό αγωγό προσ Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ κακϊσ 

και τον αγωγό ειςερχομζνων λυμάτων γίνεται μζςω ςιδθροςωλινων οι οποίοι, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν 

ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 ζτθ και τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ 

παρουςιάηουν οπζσ και φκορζσ. 

Ο Ηλεκτρικόσ Πίνακασ ελζγχου λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ ζχει υποςτεί ςθμαντικι φκορά και διάβρωςθ λόγω 

των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τόςο ςτο εξωτερικό του κζλυφοσ (ερμάριο), όςο και ςτο εςωτερικό του 

περιεχόμενο (μπάρεσ χαλκοφ (διαβρωμζνεσ), εςωτερικι καλωδίωςθ αλλοιωμζνθ και φαγωμζνθ από τρωκτικά, 

κλπ.). 

Σο Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ (Θ/Η) το οποίο ετίκετο ςε λειτουργία ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ μζςω 

ςυςτιματοσ μεταγωγισ, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ 

τρωκτικϊν, ζχει υποςτεί εκτεταμζνεσ φκορζσ τόςο ςτο εξωτερικό του περίβλθμα όςο και ςτο εςωτερικό του 

περιεχόμενο με αποτζλεςμα να ζχει απαξιωκεί και να ζχει πάψει να λειτουργεί.  

Σζλοσ, δεν υπάρχει δυνατότθτα τθλεελζγχου ι/και τθλεχειριςμοφ του εξοπλιςμοφ των αντλιοςταςίων λόγω 

ζλλειψθσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ από απόςταςθ (SCADA), με αποτζλεςμα θ όλθ 
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παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ λειτουργίασ τουσ, να γίνεται με επιτόπου κακθμερινι παρουςία εργατικοφ δυναμικοφ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 

υνεπϊσ λόγω των ανωτζρω ελλείψεων, δυςλειτουργιϊν, μακροχρόνιασ λειτουργίασ και απαξίωςθσ του Θ/Μ 

Εξοπλιςμοφ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτα ωσ άνω αντλιοςτάςια, απαιτείται ανανζωςθ και αντικατάςταςθ ςτο 

ςφνολό του. 

Επιπλζον, απαιτείται θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ απόςμθςθσ και θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

τθλεελζγχου και τθλεχειριςμοφ ςε κάκε ζνα από τα ωσ άνω αντλιοςτάςια. 

 

 

«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΜΨΗΦΙΜΟΤ» 

 
 

τόχοσ του ςυςτιματοσ είναι θ μετατροπι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι μζςω του φωτοβολταϊκοφ 

φαινομζνου. Θ διάταξθ των φωτοβολταϊκϊν παράγει ςυνεχζσ ρεφμα το οποίο μζςω των φωτοβολταϊκϊν 

μετατροπζων μετατρζπεται ςε εναλλαςςόμενο. Σο εναλλαςςόμενο ρεφμα οδθγείται ςε υποςτακμό όπου θ χαμθλι 

τάςθ μετατρζπεται ςε μζςθ. ε περίπτωςθ που υπάρχουν θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ θ θλεκτρικι ενζργεια του 

φωτοβολταϊκοφ αξιοποιείται άμεςα, διαφορετικά εγχζεται ςτο δίκτυο και καταναλϊνεται όταν απαιτείται. 

Σο αντικείμενο τθσ φμβαςθσ το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και τα 

λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ: 

 

α  Λεπτομερι χεδιαςμό του προςφερόμενου ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ. 

β  Προμικεια και εγκατάςταςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ : 

1. Φωτοβολταϊκά πλαίςια, ςυνολικισ ιςχφοσ 39.52 kWp. Θα τοποκετθκοφν 152 τεμάχια των 260 kWp. Σα 

Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα φζρουν πιςτοποιιςεισ ςφμφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότθτασ, µε 

πιςτοποίθςθ κατά IEC61215, IEC61730-1, IEC61730-2. Πιςτοποίθςθ ζναντι διάβρωςθσ (Protection Class II). Θ 

εταιρεία καταςκευισ κα πρζπει είναι πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με το ISO 9001:2008. Σα  φωτοβολταϊκά 

πλαίςια κα είναι τεχνολογίασ πολυκρυςταλλικοφ πυριτίου. 

2. Θα τοποκετθκοφν 2 αντιςτροφείσ (solar inverter). Οι αντιςτροφείσ κα είναι τριφαςικοί και ιςχφοσ 20.000W.  

3. τθρικτικό ςφςτθμα με μονοπάςςαλθ βάςθ ςτιριξθσ. Σα φ/β πλαίςια κα εγκαταςτακοφν ςε κατάλλθλθ 

μονοπάςςαλθ βάςθ ςτιριξθσ αλουμινίου που κα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τοποκζτθςθ των πλαιςίων 

ςτισ 30° ςε γιπεδο και για τισ ειδικζσ ςυνκικεσ ανζμου ι χιονόπτωςθσ που επικρατοφν ςτθν περιοχιβάςθ 

των Ευρωκωδικϊν 1, 3, 8, 9. Θ βάςθ ςτιριξθσ κα αποτελείται από τα εξισ υλικά: 

 

 Γαλβανιςμζνοσ πάςςαλοσ εν κερμϊ min 80μm (ISO 1461) τφπου IPE 120. 

 Σρίγωνο ςτιριξθσ αλουμινίου από κράμα αλουμινίου 6005Σ6. 

 Ράγεσ αλουμινίου οριηόντιασ τοποκζτθςθσ από κράμα αλουμινίου 6005Σ6. 

 Ενδιάμεςοι ςυγκρατθτζσ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων από κράμα αλουμινίου 6005Σ6. 

 Ακραίοι ςυγκρατθτζσ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων από κράμα αλουμινίου 6005Σ6. 
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 Κοχλίεσ και περικόχλια ςυνδζςεων Inox A2. 

 

4. φςτθμα παρακολοφκθςθσ των θλεκτρικϊν μεγεκϊν του φ/β ςτακμοφ. Πρόκειται για ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του ίδιου καταςκευαςτι με αυτόν που καταςκευάηει τουσ inverter. Ωσ εκ τοφτου, 

δεν πρόκειται να υπάρξουν προβλιματα ςυμβατότθτασ και επικοινωνίασ μεταξφ του εξοπλιςμοφ. 

Επιπρόςκετα κα πρζπει να γίνεται παρακολοφκθςθ των μετεωρολογικϊν παραμζτρων του χϊρου 

εγκατάςταςθσ με τθν εγκατάςταςθ ενόσ ςχετικοφ Sensor Box, το οποίο πρόκειται να επικοινωνεί με τθν 

κεντρικι μονάδα παρακολοφκθςθσ. 

5. Θλεκτρικζσ καλωδιϊςεισ ςυνεχοφσ τάςθσ. Για τθν θλεκτρολογικι διαςφνδεςθ ςφνδεςθ των φωτοβολταικϊν 

πλαιςίων ςε ςτοιχειοςειρζσ και εν ςυνεχεία με τον αντιςτροφζα κα γίνει χριςθ του ειδικοφ προσ αυτι τθν 

εφαρμογι καλωδίου Solar Type. 

6. Καλωδιϊςεισ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ. Οι ςυνδζςεισ Χαμθλισ ac Σάςθσ (μεταξφ του αντιςτροφζα και των 

Γενικοφ Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ) κα γίνουν μζςω πολυπολικϊν καλωδίων Χ.Σ. J1VV-R, 600/1000 V (IEC 502, 

VDE- 0271, EΛΟΣ 843), κατάλλθλθσ διατομισ ϊςτε οι απϊλειεσ ιςχφοσ να είναι εντόσ των επικυμθτϊν ορίων.   

7. Θλεκτρικόσ Πίνακασ ac. Προβλζπεται θ εγκατάςταςθ του Γενικοφ Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ του ΦΒ ςτακμοφ 

που κα είναι εγκατεςτθμζνοσ δίπλα ςτουσ Solar Inverters και κοντά ςτον Γενικό Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ του 

κτιρίου. 

8. ωλινεσ – ςχάρεσ – κυτία διακλαδϊςεωσ. 

Ξαξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην 
πξνηεηλόκελν έξγν. 

 
 
 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ ζρεηηθή 
εηζήγεζε. 

 
 
 

Απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Σθν ςυμμετοχι τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι του Τπουργείου Εςωτερικϊν ςτον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ «Βελτίωςθ των βαςικϊν περιβαλλοντικϊν υποδομϊν και ιδίωσ αυτϊν τθσ επεξεργαςίασ των 
λυμάτων» ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αςτικϊν λυμάτων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και 
τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπόγειων, επιφανειακϊν υδάτων και των ακτϊν κολφμβθςθσ» Σίτλοσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΜΨΗΦΙΜΟΤ». υνολικόσ 
προχπολογιςμόσ τθσ  πρόταςθσ 551.039,07 € 
 

 Θ προτεινόμενθ πράξθ ανικει ςτθν ΟΜΑΔΑ Γϋ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
 

  Θ ΔΕΤΑ Κιλκίσ δεςμεφεται, μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, για τθ ςυνομολόγθςθ του επενδυτικοφ 
δανείου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΤΑ. 
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 Εγκρίνει τθν προμελζτθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Θ δθμοπράτθςθ των προμθκειϊν κα γίνει με αξιολόγθςθ 
τθσ μελζτθσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ 
βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 21-326/25-09-2018. 

 

 
 

ΘΔΚΑ 3o- Απόθαζε 21-327/25-9-2018  

Έγθξηζε ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνύ αλαγλώξηζεο ρξένπο πνζνύ 116.921,75€ ηεο 

ΓΔΑ ηνπ Γήκνπ Γέιηα πξνο ηε ΓΔΑ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο (ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη 
από πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ησλ δύν (2) ΓΔΑ. 

O Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΡΟIΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Ξξόεδξν ηεο επηρείξεζεο θ. Πηζκαλίδε 
Γεκήηξην, Γήκαξρν Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ην ζρέδην ζπκθσλεηηθνύ 

αλαγλώξηζεο ρξένπο θαη ξύζκηζεο εμόθιεζεο πνπ ζπληάρζεθε από ην λνκηθό ζύκβνπιν ηνπ 
Γήκνπ Θηιθίο θαη παξαηίζεηαη απηνύζην παξαθάησ: 

 

ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ 

                                      Αλαγλώξηζεο ρξένπο θαη ξύζκηζεο εμόθιεζεο 
 

Πήκεξα ηελ .................... 2018, ζην Θηιθίο, αθελόο ν Γεκήηξηνο Πηζκαλίδεο, 
πξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο πνπ εδξεύεη ζην 1ν ρηι. Δπ.Ν. Θηιθίο-Μεξόβξπζεο (ΑΦΚ: 

090133167/ΓΝ Θηιθίο) ελεξγώληαο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ ........./2018 απόθαζεο 
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΑΘ θαη αθεηέξνπ ε Διέλε Κπαινγηάλλε, πξόεδξνο ηεο 

Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα πνπ εδξεύεη ζηε Σαιάζηξα Λ. Θεζζαινλίθεο, νδόο Κεγ. 
Αιεμάλδξνπ αξ.36 (ΑΦΚ ................../ ΓΝ ........... ελεξγώληαο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ 

........../2018 απόθαζεο  Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα 

ζπκθώλεζαλ ηα θαησηέξσ: 
 

Ζ αθελόο ζπκβαιιόκελε Γ.Δ..Α. Θηιθίο είρε ζπλάςεη ηηο θαησηέξσ αλαθεξόκελεο 
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε Γ.Δ..Α. δήκσλ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ από 1-1-2011 κε 
ηνλ Γήκν Γέιηα.  

 Ρελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Νινθιήξσζε Απνρεηεπηηθνύ 
Γηθηύνπ Σαιάζηξαο Γήκνπ Σαιάζηξαο» Ξξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 

5.194.527,45€ 
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 Ρελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, 

Αληιηνζηάζηα – Θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνύ Γήκνπ Σαιάζηξαο» 
Ξξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 7.780.000,00 € θαη  

 Ρελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, 
Αληιηνζηάζηα – Θαηαζιηπηηθνί αγσγνί θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ 

Γήκνπ Αμηνύ» Ξξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 20.446.965,93. 
 

ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αθελόο ζπκβαιινκέλε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζα παξείρε ζηηο ήδε 
ζπγρσλεπζείζεο Γ.Δ..Α. ηηο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο 

ζηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο. 

Ζ αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελε Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα, απνηειώληαο θαζνιηθό δηάδνρν ησλ 

παξαπάλσ ΓΔΑ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ, αλαγλσξίδεη αλεπηθπιάθησο όηη νθείιεη ζηελ 
αθελόο ζπκβαιινκέλε Γ.Δ..Α. Θηιθίο εθ ησλ αλσηέξσ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ 

ην πνζό ησλ 116.921,75 επξώ πνπ αθνξά ην νηθνλνκηθό αληάιιαγκα γηα ηηο κέρξη 
ζήκεξα παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο θαη ηα ηκήκαηα ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ 

πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ πινπνηεζεί από ηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη 
απνδεθηέο θαη έρνπλ παξαιεθζεί.  

 

Ρν παξαπάλσ πνζό ππόζρεηαη λα εμνθιήζεη ζε …….... δόζεηο σο εμήο: 
 

(ζα αθνινπζήζεη δνζνιόγην θαηά ηελ απόθαζε ηνπ Γ.Π.) 

 
Ζ αθελόο ζπκβαιινκέλε Γ.Δ..Α. Θηιθίο απνδέρεηαη όηη γηα ην κέρξη ζήκεξα 

εθπιεξσζέλ κέξνο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, δηθαηνύηαη ην πνζό ησλ 116.921,75 
επξώ, ην νπνίν απνδέρεηαη λα ιάβεη ηκεκαηηθώο θαη αηόθσο θαηά ηηο αλσηέξσ 

νξηζζείζεο εκεξνκελίεο.  
Νη θαηαβνιέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο πνπ ζα απνηειεί θαη ην κνλαδηθό επηηξεπηό απνδεηθηηθό κέζν εμόθιεζεο. 
Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλν εγγξάθσο κε 

κεηαγελέζηεξε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

 

Πύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά µε ηελ ππνγξαθή ή µε,  
ζπκθσλεηηθνύ αλαγλώξηζεο ρξένπο πνζνύ 116.921,75€ ηεο Γ.Δ..Α. ηνπ Γήκνπ Γέιηα πξνο 

ηε Γ.Δ..Α. ηνπ Γήκνπ Θηιθίο πνπ απνξξέεη από ηηο αλσηέξσ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο 
κεηαμύ ησλ δύν (2) Γ.Δ..Α. 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
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 Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε. 
 

 Απνδέρεηαη ηε ζύλαςε ζπκθσλεηηθνύ αλαγλώξηζεο ρξένπο πνζνύ 116.921,75€ ηεο 
Γ.Δ..Α. ηνπ Γήκνπ Γέιηα πξνο ηε Γ.Δ..Α. ηνπ Γήκνπ Θηιθίο πνπ απνξξέεη από ηηο 

πξναλαθεξζείζεο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κεηαμύ ησλ δύν (2) ΓΔΑ. 
 

 Ρελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 20.000,00€ (1ε δόζε) ηνπ Γήκνπ Γέιηα πξνο ηε ΓΔΑ ηνπ 

Γήκνπ Θηιθίο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ελ ζπλερεία 
ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 7.000,00€ ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα θαη γηα δεθαηξείο 

(13) κήλεο έσο θαη ηελ πξνηειεπηαία δόζε (2ε έσο 14ε δόζε), ελώ θαηά ηελ ηειεπηαία 
δόζε , ζα θαηαβιεζεί ην πνζό ησλ 5.921,75€ (15ε δόζε), νύησο ώζηε λα εμνθιεζεί ην 
ζπλνιηθό πνζό ησλ 116.921,75€. 

 

 Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλν εγγξάθσο κε 

κεηαγελέζηεξε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξόεδξν γηα ηελ ππνγξαθή  ηνπ ζπκθσλεηηθνύ αλαγλώξηζεο ρξένπο θαη 

ξύζκηζεο εμόθιεζεο, ην νπνίν παξαηίζεηαη απηνύζην παξαθάησ: 
 

ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ 
                                      Αλαγλώξηζεο ρξένπο θαη ξύζκηζεο εμόθιεζεο 
 

Πήκεξα ηελ .................... 2018, ζην Θηιθίο, αθελόο ν Γεκήηξηνο Πηζκαλίδεο, πξόεδξνο ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο πνπ εδξεύεη ζην 1ν ρηι. Δπ.Ν. Θηιθίο-Μεξόβξπζεο (ΑΦΚ: 090133167/ΓΝ 

Θηιθίο) ελεξγώληαο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ ........./2018 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο 
ΓΔΑΘ θαη αθεηέξνπ ε Διέλε Κπαινγηάλλε, πξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα πνπ εδξεύεη 
ζηε Σαιάζηξα Λ. Θεζζαινλίθεο, νδόο Κεγ. Αιεμάλδξνπ αξ.36 (ΑΦΚ ................../ ΓΝ 

........... ελεξγώληαο δπλάκεη ηεο ππ΄αξ ........../2018 απόθαζεο  Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο 
Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα ζπκθώλεζαλ ηα θαησηέξσ: 

 

Ζ αθελόο ζπκβαιιόκελε Γ.Δ..Α. Θηιθίο είρε ζπλάςεη ηηο θαησηέξσ αλαθεξόκελεο 
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε Γ.Δ..Α. δήκσλ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ από 1-1-2011 κε ηνλ Γήκν 
Γέιηα.  

 Ρελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Νινθιήξσζε Απνρεηεπηηθνύ Γηθηύνπ 
Σαιάζηξαο Γήκνπ Σαιάζηξαο» Ξξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 5.194.527,45€ 

 Ρελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – 

Θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ηνπ Γ.Γ. Αλαηνιηθνύ Γήκνπ Σαιάζηξαο» Ξξνϋπνινγηζκνύ 
έληαμεο: 7.780.000,00 € θαη  

 Ρελ από 22-9-2010 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, «Απνρεηεπηηθά δίθηπα, Αληιηνζηάζηα – 
Θαηαζιηπηηθνί αγσγνί θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Γήκνπ Αμηνύ» 
Ξξνϋπνινγηζκνύ έληαμεο: 20.446.965,93. 

 
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αθελόο ζπκβαιινκέλε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζα παξείρε ζηηο ήδε 

ζπγρσλεπζείζεο Γ.Δ..Α. ηηο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηηο 
αλσηέξσ ζπκβάζεηο. 

Ζ αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελε Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα, απνηειώληαο θαζνιηθό δηάδνρν ησλ 

παξαπάλσ ΓΔΑ πνπ ζπγρσλεύζεθαλ, αλαγλσξίδεη αλεπηθπιάθησο όηη νθείιεη ζηελ αθελόο 
ζπκβαιινκέλε Γ.Δ..Α. Θηιθίο εθ ησλ αλσηέξσ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ ην πνζό ησλ 
116.921,75 επξώ πνπ αθνξά ην νηθνλνκηθό αληάιιαγκα γηα ηηο κέρξη ζήκεξα παξαζρεζείζεο 
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ππεξεζίεο θαη ηα ηκήκαηα ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ κέρξη ζήκεξα έρνπλ 
πινπνηεζεί από ηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο θαη έρνπλ παξαιεθζεί. 

 
Ρν παξαπάλσ πνζό ππόζρεηαη λα εμνθιήζεη ζε δεθαπέληε (15) δόζεηο ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α ΚΖΛΗΑΗΔΠ ΓΝΠΔΗΠ ΞΝΙΝΗΞΝ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΡΑΒΝΙΖΠ 

ΞΝΠΝ ΝΦΔΗΙΖΠ 116.921,75 
  

ΓΝΠΖ 1 20.000 96.921,75 
Γέθα (10)κέξεο από ηελ 
ππνγξαθή ηεο Πύκβαζεο 

ΓΝΠΖ 2 7.000 89.921,75 31/12/2018 

ΓΝΠΖ 3 7.000 82.921,75 31/1/2019 

ΓΝΠΖ 4 7.000 75.921,75 28/2/2019 

ΓΝΠΖ 5 7.000 68.921,75 31/3/2019 

ΓΝΠΖ 6 7.000 61.921,75 30/4/2019 

ΓΝΠΖ 7 7.000 54.921,75 31/5/2019 

ΓΝΠΖ 8 7.000 47.921,75 30/6/2019 

ΓΝΠΖ 9 7.000 40.921,75 31/7/2019 

ΓΝΠΖ 10 7.000 33.921,75 31/8/2019 

ΓΝΠΖ 11 7.000 26.921,75 30/9/2019 

ΓΝΠΖ 12 7.000 19.921,75 31/10/2019 

ΓΝΠΖ 13 7.000 12.921,75 30/11/2019 

ΓΝΠΖ 14 7.000 5.921,75 31/12/2019 

ΓΝΠΖ 15 5.921,75 0 31/1/2020 

 

 
Ζ αθελόο ζπκβαιινκέλε Γ.Δ..Α. Θηιθίο απνδέρεηαη όηη γηα ην κέρξη ζήκεξα εθπιεξσζέλ 

κέξνο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο, δηθαηνύηαη ην πνζό ησλ 116.921,75 επξώ, ην νπνίν 
απνδέρεηαη λα ιάβεη ηκεκαηηθώο θαη αηόθσο θαηά ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο εκεξνκελίεο.  

Νη θαηαβνιέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κόλν κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο 
πνπ ζα απνηειεί θαη ην κνλαδηθό επηηξεπηό απνδεηθηηθό κέζν εμόθιεζεο. 
Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλν εγγξάθσο κε 

κεηαγελέζηεξε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 21-327/25-9-2018 

 

 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
 

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

Ζ παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 
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25 Πεπηεκβξίνπ 2018 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο 
Πύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 

 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθόο  
Πύκβνπινο, Κέινο 

 

 
 
 

Γεκήηξηνο 
ηζκαλίδεο, 
Γήκαξρνο Κηιθίο, 
Πξφεδξνο 
 
 

Πνθία Καπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο 

Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 βέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο  

 ΑΠΧΝ 

 Γεώξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο 

Γεκνηώλ, Κέινο  
 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


