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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  13/2017 

Σεο κε αξηζκφ 13/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 5 Iνπιίνπ 2017  θαη 
ψξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Σξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα απφ 

ηελ κε αξηζκφ   2227/19-07-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ 
έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 

«πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

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

παξφληα πέληε (5) 
 

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

4) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
5) Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
2) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

 
ΘΔΜΑ 1ν – ΑΠΟΦΑΗ 13-177/25-07-2017 
 
Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο απφ Γήκν.  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν θαη 
Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ πξνκήζεηα 
γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο απφ Γήκν έηνπο 2017, ζχκθσλα 

κε ηελ παξαθάησΡερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

mailto:info@deyak.gr
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

1. ΣΗ ΣΛΟ   ΑΗ ΣΖΜ ΑΣΟ  : ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ  ΣΖ 
ΚΟΗΝΩΦΔΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ 25/07/2017  έσο  15/09//2017. 

 
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 1216/03-05-2017 ΣΖ 

ΦΑΡΜΑ ΚΟΤΚΑΚΖ Α.Δ. 

 
 

3.  ΚΟΠΟ : Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο 
Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο 

 

 
 

4. ΠΔΡΗ ΓΡ ΑΦΖ : Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ζύκθσλα κε ηελ  ππ΄ αξηζκό 

917/13.01.2017 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Κηιθίο πεξί πξόζιεςεο αλέξγσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

απαζρόιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινύο Υαξαθηήξα ζε 34 Γήκνπο (Δπηβιέπνληεο Φνξείο ) 

Θύιαθεο Τςειήο Αλεξγίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα 6.339 ζέζεηο 

πιήξνπο απαζρόιεζεο . 

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ πξνκήζεηα αγλνύ θξέζθνπ αγειαδηλνύ παζηεξησκέλνπ νκνγελνπνηεκέλνπ 

πιήξνπο γάιαθηνο κε όια ηα ιηπαξά ζε πγηεηλή  ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ θαη ηε ρνξήγεζή ηνπ ζε 8 

εξγαδόκελνπο ηεο Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο  γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα. 

 
 

5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  : 

 Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 221,92   Δσρώ πιένλ Φ.Π.Α θαη 

ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

 

 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΠΟ 2 5 / 0 7 / 2017 ΔΩ 31-12-2017. 

 
Α/Α 

 
ΔΗΓΟ 

 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ 
(8 δηθαηνύρνη *5 εκέξεο- ΗΟΤΛΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 40,00 

0,73 
€ 

29,20 € 

  2 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ 
(8 δηθαηνύρνη *22 

εκέξεο ΑΤΓΟΤΣΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) 

 

ΣΔΜ 176,00 
0,73 

€ 
128,48 € 

  3 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ (8  
δηθαηνύρνη *11 εκέξεο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη)  

ΣΔΜ 88,00 
0,73 

€ 
64,24 € 

 ΤΝΟΛΟ   
 

304,00 

 
 

        0,73€ 

 
0,73 

€ 

 
 

221,92€ 
 ΤΝΟΛΟ 221,92€ 

 
Φ.Π.Α. 13% 28,85€ 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 250,77€ 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,   

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο απφ Γήκν έηνπο 2017 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 25-07-2017 έσο 31-12-2017 
πνζφηεηαο 304 ζπζθεπαζηψλ 1 ιίηξνπ αγειαδηλφ γάια πιήξεο ιεπθφ, φπσο ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα:  
 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΠΟ 2 5 / 0 7 / 2017 ΔΩ 31-12-2017. 

 
Α/Α 

 
ΔΗΓΟ 

 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

 
ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ 
(8 δηθαηνύρνη *5 εκέξεο- ΗΟΤΛΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) ΣΔΜ 40,00 0,73 € 29,20 € 

  2 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ 
(8 δηθαηνύρνη *22 

εκέξεο ΑΤΓΟΤΣΟ 2017 *0,73 € /ιηη.) 

 

ΣΔΜ 176,00 0,73 € 128,48 € 

  3 ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  ΛΔΤΚΟ ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ (8  
δηθαηνύρνη *11 εκέξεο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2017 *0,73 € /ιηη)  

ΣΔΜ 88,00 0,73 € 64,24 € 

 ΤΝΟΛΟ   
 

304,00 

 
 

        0,73€ 

 
0,73 

€ 

 
 

221,92€ 
 ΤΝΟΛΟ 221,92€ 

 
Φ.Π.Α. 13% 28,85€ 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 250,77€ 

 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζηελ επηρείξεζε: «ΦΑΟΚΑ ΘΝΘΑΘΖ Α.Δ.» κε έδξα: Θάησ απφζηνινη Λ. Θηιθίο, κε Α.Φ.Κ.: 

999811294, Γ.Ν..: Θηιθίο, ζην πνζφ ησλ 221,92 € (πιένλ Φ.Π.Α.) 

 Γεζκεχεη πίζησζε  221,92 €ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.02.01 (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ 
ΠΑΡΟΥΔ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ K.Α. 60.02.01 (ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ 

ΠΑΡΟΥΔ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-177/25-07-2017 
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ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-178/25-7-2017 

Αθχξσζε ηεο απφθαζεο 162/20-6-2017 ηεο ππεξεζίαο «ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
(ΔΠΙΠΛΔΟΝΣΩΝ, ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ, 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΛΠ), ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ, ΔΔΛ ΚΡΗΣΩΝΗ, ΔΔΛ ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΔΣΟΤ 2017». 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο 162/20-6-2017 

ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ (ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΩΛ, ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΘΙΞ), ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ 

ΘΟΖΠΡΩΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΩΛ, ΔΡΝΠ 2017» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη 
σο εμήο : 

Πηελ απφθαζε 162/2017 αλαθέξεηαη πσο ζην θχιιν ειέγρνπ ηεο ππεξεζίαο επηηξφπνπ ηνπ 

Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ ζην Λ. Θηιθίο ππήξμαλ παξαηεξήζεηο, κε ηηο νπνίεο αλαπέκθζεθε ε 
έγθξηζε ηεο απφθαζεο, επεηδή έξεπε λα δεκνπξαηεζεί καδί κε ηελ νκνεηδή εξγαζία ζηελ ΔΔΙ 
Γξνζάηνπ θαη επεηδή έρξεδε βειηίσζεο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Πηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε καδί κε ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

(ΔΞΗΞΙΔΝΛΡΩΛ, ΙΚΑΡΝΙΑΠΞΖΠ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝ, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ, ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
ΘΙΞ), ΔΔΙ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΔΙ ΘΟΖΠΡΩΛΖΠ, ΔΔΙ ΘΑΠΡΑΛΗΩΛ, ΔΡΝΠ 2017», ζπκπαξαζχξεηαη θαη ε 

αληίζηνηρε εξγαζία ζηελ ΔΔΙ Γξνζάηνπ κε ηίηιν: «ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΝΞΖΠ ΘΑΙΑΚΗΩΛ, ΑΦΑΗΟΔΠΖ 
ΠΑΞΟΝΦΡΩΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΩΛ ΦΔΟΡΩΛ ΑΞΝ ΡΗΠ ΘΙΗΛΔΠ ΓΗΙΗΠΖΠ, ΠΡΖΛ ΔΔΙ (ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΚΔ ΦΠΗΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ (ΘΑΙΑΚΗΑ))  Γ.Γ. ΓΟΝΠΑΡΝ, Γ.Δ. 

ΓΝΗΟΑΛΖΠ, ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ, ΔΡΝΠ 2017», ε νπνία ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηνπ επηηξφπνπ ζα 
πξέπεη λα αθπξσζεί. 

Αθνινχζεζε ε πξάμε 9/2017 ηεο ππεξεζίαο επηηξφπνπ Λ. Θηιθίο ε νπνία ιέεη απηνιεμεί: 
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Κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο, ε ΓΔΑ Θηιθίο δχλαηαη λα απαληήζεη ζηελ πξάμε θαη λα 
παξαπεκθζεί γηα επαλεμέηαζε ζην ειεγθηηθφ ζπλέδξην. 
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Κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα αθνχ δελ έγηλε απνδεθηή ε πξνθνξηθή πξφηαζε ην επηηξφπνπ Λ. 
Θηιθίο, ε ζχκβαζε είλαη ζε ηζρχ θαη κπνξεί θαη πξέπεη  λα πινπνηεζεί, έσο ηελ ιήςε ηειηθήο 

απφθαζεο απφ ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην. 

Πε θάζε πεξίπησζε είηε ζεηηθήο απάληεζεο, φπσο επειπηζηνχκε είηε αξλεηηθήο ε εξγαζία πνπ 
ζα εθηειεζηεί κπνξεί λα πιεξσζεί κε απφθαε ηνπ εξηξελνδηθείνπ ην νπνίν ζε πεξίπησζε 

χπαξμεο ζχκβαζεο ην κφλν πνπ εμεηάδεη  είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε αθχξσζε ηεο απφθαζεο 162/20-6-2017 ε νπνία έζεηε ζέκα 
αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε ζπλέρηζή ηεο σο έρεη, έσο ηελ νξηζηηθή απφθαζε ην ειεγθηηθνχ 

ζπλεδξίνπ. 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθνιάνπ. 
 

 Ρελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο162/20-6-2017. 
 

 Ρελ έθθξαζε αληηξήζεσλ πξνο ην Διγθηηθφ Ππλέδξην ζηελ πξάμε 9/2017, ζε ζπλεφεζε κε 
ηνλ δηθεγφξν ηπν δήκνπ Θηιθίο 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-178/25-7-2017 
 

 
 

 
ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-179/25-7-2017 
Έγθξηζε πξφζζεησλ δαπαλψλ δηνίθεζεο γηα ηα έξγα ηεο ΓΔΤΑ Γ.Γ. ΔΣΟΤ 2017». 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο  ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απφθαζε έγθξηζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΓΔΑ.Γ.Γ. έηνπο 2017  κε αξηζκφ 

33/2017 θαη ηηο εληνιέο κεηαθίλεζεο φπσο απηέο έρνπλ αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ. 

Έρνληαο ππόςε:  

Σηο  δηαηάμεηο  ηνπ  λ. 2346/1995  Γαπάλεο  θίλεζεο  ησλ  κεηαθηλνπκέλσλ  πξνζώπσλ  κε εληνιή ηνπ 
Γεκνζίνπ εληόο θαη εθηόο ηεο Δπηθξάηεηαο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2362/1995. 

Σν Ν . 2685/18-2- 1999 (ΦΔΚ 35 Α ') 

Κάιπςε δαπαλώλ  κεηαθηλνπκέλσλ  ππαιιήισλ εληόο θαη  εθηόο  Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο . 

Απόθαζε Τπ. Οηθ. 2/33481/0022/27.04.2011 (ΦΔΚ 1069/31.05.2011 ηεύρνο Β')   
Γαπάλεο κεηαθηλήζεσλ. 

Σελ εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ Αξ.Πξση. νηθ. 2/74450/ΓΔΠ  κε ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηώλ γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 
(ΦΔΚ 94/Α’) «Γαπάλεο κεηαθηλνύκελσλ εληόο θαη εθηόο επηθξάηεηαο». 

Επί ηνπ άξζξνπ 11 (Ηκεξήζηα απνδεκίσζε) : 
Με ηηο δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ νξίδεηαη ην πνζό ηεο εκεξήζηαο απνδεκίωζεο πνπ 
θαηαβάιιεηαη ζην κεηαθηλνύκελν γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπ εθηόο έδξαο ζην εζωηεξηθό. Τν πνζό απηό 

νξίδεηαη ζηα ζαξάληα (40) επξώ, αλεμάξηεηα από ηε ζέζε ή ην βαζκό ηνπ κεηαθηλνύκελνπ. 

Επηζεκαίλεηαη όηη πνζά εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, πςειόηεξα από απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα παξάγξαθν, (π.ρ. 56 € γηα ηνπο κεραληθνύο θ.ι.π.) παύνπλ λα ηζρύνπλ από 1-1-2016, 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λόκνπ. 
Η εκεξήζηα απνδεκίωζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη : 
Γ. Καηά ην έλα ηέηαξην (1/4), δειαδή 10 €, γηα ηηο απζεκεξόλ εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεηο, δειαδή γηα 

κεηαθηλήζεηο άλω ηωλ πελήληα ρηιηνκέηξωλ κε απζεκεξόλ επηζηξνθή ζηελ έδξα ηνπ ππαιιήινπ. 

 

Λόγσ ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κεηαμύ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηεο ΓΔΤΑ Γέιηα γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζηα Γ.Γ. Υαιάζηξαο, Αλαηνιηθνύ θαη Κπκίλσλ- Μαιγάξσλ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο 
έρεη ηελ επίβιεςε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαζώο επίζεο θαη δηνηθεηηθή - νηθνλνκηθή επίβιεςε 
απηώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ζπρλήο κεηάβαζεο ησλ ζηειερώλ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο ζηνπο παξαπάλσ πξννξηζκνύο. Οη εξγαδόκελνη ιόγσ ησλ δηαδνρηθώλ κεηαθηλήζεσλ ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνύ θαη ιόγσ ηνπ όηη δελ κπνξνύλ ζε θάζε 
πεξίπησζε λα θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο, επεηδή απηά δελ επηηξέπεηαη λα θηλνύληαη 
εθηόο ησλ νξίσλ ηεο δώλεο επζύλεο ζηελ νπνία αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ην  εμππεξεηνύκελν 
πξνζσπηθό ή ν Γήκνο, (θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ/ηνο 2396/1953 θαη 
ζην άξζξν 9 ηεο σο άλσ 543/5543/2000), ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ηδησηηθά ηνπο νρήκαηα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 

Οη εξγαδόκελνη απηνί ήηαλ νη εμήο θαη κε ηηο παξαθάησ εηδηθόηεηεο θαη αξκνδηόηεηεο: 

Νηθόιανο Απνζηνιίδεο Υεκηθόο Μεραληθόο επηβιέπσλ Μεραληθόο ησλ έξγσλ Υαιάζηξα - Αλαηνιηθό- 
Κύκηλα, Μάιγαξα. Παλαγηώηεο Καπαζαθαιίδεο Σ.Δ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο επηβιέπσλ Μεραληθόο Υαιάζηξα 
- Αλαηνιηθό- Κύκηλα, Μάιγαξα. Υξήζηνο Αζιαλίδεο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο Δπηηξνπή Π.Π.Α.Δ. Υαιάζηξα 
- Αλαηνιηθό- Κύκηλα, Μάιγαξα. Υξήζηνο Γηνβαλνύδεο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δπηηξνπή Π.Π.Α.Δ. Υαιάζηξα - 
Αλαηνιηθό- Κύκηλα, Μάιγαξα.  . Ησάλλεο Παξαγηόο Πνιηηηθόο Μεραληθόο γεληθή επίβιεςε έξγσλ δηνηθεηηθή 
παξαθνινύζεζε ίλδνο - Υαιάζηξα - Αλαηνιηθό- Κύκηλα, Μάιγαξα. Ζιίαο Αβξακίδεο Υεκηθόο Μεραληθόο 
δηνηθεηηθή παξαθνινύζεζε Υαιάζηξα - Αλαηνιηθό- Κύκηλα, Μάιγαξα. Μηραήι Κπξηαδίδεο Οηθνλνκνιόγνο 
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ίλδνο - Υαιάζηξα. Οπξαλία Καζθακαλίδνπ Οηθνλνκνιόγνο νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 
ίλδνο - Υαιάζηξα. 

Από ην ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ πξνθύπηεη  όηη νη ππάιιεινη πνπ κεηαθηλήζεθαλ εθηόο έδξαο 
κε εληνιή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο  δηθαηνύληαη εμόδσλ  κεηαθίλεζεο,  ζηα  νπνία 
πεξηιακβάλεηαη  θαη  ε  δαπάλε  ρηιηνκεηξηθήο  απνδεκίσζεο, (ε πξνζθόκηζε ησλ απνδείμεσλ δηνδίσλ δελ 
απαηηείηαη ιόγσ ηεο κε ύπαξμεο απηώλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο). 

http://www.docman.gr/Download/6832.aspx
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Γελ πξνθαιείηαη αδηθαηνιόγεηε επηβάξπλζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε κε αλαγθαίεο δαπάλεο 
κεηαθίλεζεο. Ζ αηηία κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο ππαιιήινπ, αλαγξάθεηαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ 
γελόκελε ζην ειάρηζην πεξηερόκελν ηεο εληνιήο κεηαθίλεζεο, αλαθέξεηαη θαηά ηξόπν νξηζκέλν 
θαη εηδηθό ζην ζώκα απηήο, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ από έθαζην 
κεηαθηλνύκελν ππάιιειν δελ κπνξνύζε λα αλαγξαθεί παξά κόλν επίβιεςε έξγνπ ιόγσ ηνπ όηη 
εμαξηηόηαλ από ηελ πνξεία ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Αλαγόκελε  έηζη ζην 
ειάρηζην πεξηερόκελν ηεο εληνιήο κεηαθίλεζεο, αλαθέξεηαη θαηά ηξόπν νξηζκέλν θαη εηδηθό ζην 
ζώκα απηήο κε ζπλνπηηθή ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ από ηνλ  
κεηαθηλνύκελν ππάιιειν δελ κπνξνύζε λα αλαγξαθεί παξά κόλν επίβιεςε έξγνπ 
 

ύκθσλα κε ηελ : 

1. Αξηζκό 2/56533/0022-ΦΔΚ B1535/19.10.2006  Καζνξηζκόο  ρηιηνκεηξηθήο  απνδεκίσζεο  ησλ  
κεηαθηλνπκέλσλ  ππαιιήισλ γηα ππεξεζία κε ηδηόθηεηα κεηαθνξηθά κέζα . Καζνξίζηεθε  
ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ γηα ππεξεζία ππαιιήισλ κε ηδηόθηεηα κεηαθνξηθά 
κέζα, σο εμήο: α. Γηα κεηαθίλεζε κε επηβαηηθά απηνθίλεηα ζε δεθαπέληε ιεπηά (0,15 €) γηα θάζε 
ρηιηόκεηξν. 

4. ηνλ Ν . 2685/18-2- 1999 (ΦΔΚ 35 Α ') Άξζξν 2 - Ζκέξεο εθηόο έδξαο. Ο αξηζκόο ησλ επηηξεπνκέλσλ θαη' 
έηνο θαη θαηά κήλα εκεξώλ εθηόο έδξαο ησλ ππαιιήισλ, αλάινγα κε ηνλ θιάδν, ηελ θαηεγνξία θαη 
εηδηθόηεηα πνπ αλήθνπλ, θαζνξίδεηαη κε  θνηλή  απόθαζε  ηνπ  αξκόδηνπ  Τπνπξγνύ  θαη  ηνπ  Τπνπξγνύ  
Οηθνλνκηθώλ  θαη  δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) θαη' έηνο. 

5. Οη παξαπάλσ δαπάλεο θαιύπηνληαη από ηε ΓΔΤΑ Γέιηα, κέζσ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζύκβαζεο πνπ έρεη κε ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη πξνβιέπεηαη σο έμνδν ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο.  

 

 Οξίδεη αξηζκό κεηαθηλήζεσλ εμήληα (60) θαη' έηνο.  

Ζμερήζια αποζημίωζη  δέκα  € (10) € και  τιλιομεηρική αποζημίωζη δεκαπένηε λεπηά (0,15 €) για 
κάθε τιλιόμεηρο. 

Δπίζεο νξίδεη  ζύκθσλα κε ηηο βεβαηώζεηο ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο 
Π.Κ.Μ. Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα  Κηιθίο ηηο εμήο απνζηάζεηο: 

Κηιθίο - ίλδνο - Υαιάζηξα, απόζηαζε 53 ρηιηόκεηξα. 

Κηιθίο - Υαιάζηξα - Αλαηνιηθό- Κύκηλα, Μάιγαξα, απόζηαζε 80,2 ρηιηόκεηξα. 

 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Δγθξίλεη ηα  κεληαία πξνγξάκκαηα κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ ΓΔΑ Θηιθίο γηα ηελ 

επίβιεςε ησλ έξγσλ ηεο ΓΔΑ Γήκνπ Γέιηα γηα ην έηνο 2017 θαη αθνξνχλ ηελ 
απζεκεξφλ κεηάβαζε ζην ηφπν ησλ έξγσλ (δηαδνρηθέο κεηαβάζεηο). 

 
 

 Νξίδεη  ζχκθσλα κε ηηο βεβαηψζεηο ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 

Έξγσλ ηεο Ξ.Θ.Κ. Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  Θηιθίο ηηο εμήο απνζηάζεηο: 
 Θηιθίο - Πίλδνο - Σαιάζηξα, απφζηαζε 53 ρηιηφκεηξα. 

 Θηιθίο - Σαιάζηξα - Αλαηνιηθφ, απφζηαζε 72,6 ρηιηφκεηξα. 
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 Θηιθίο - Σαιάζηξα - Αλαηνιηθφ -Θχκηλα, Κάιγαξα, απφζηαζε 80,2 ρηιηφκεηξα. 
 Θηιθίο - Θχκηλα, Κάιγαξα -  Αλαηνιηθφ , απφζηαζε 79,9 ρηιηφκεηξα. 

 
 Νξίδεη ηηο εμήο απνδεκηψζεηο κε ηελ ρξήζε ηδησηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ: 

 Ζιία Αβξακίδε ΑΦΚ:034428067 ΓΝ: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Αξγπξνχπνιε Θηιθίο 
ΠΟΟ:(60*10+53*2*60*0,15)= 1.554,00 € 
 

 Κηραήι Θπξηαδίδε ΑΦΚ: 033869140 ΓΝ: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Ακπέισλ 51 Θηιθίο 
ΠΟΟ: (60*10+53*2*60*0,15)= 1.554,00 € 

 
 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία ΑΦΚ: 029986010 ΓΝ: Θηιθίο,  Γηεχζπλζε: Γ. 

Θαξαβαγγέιε 2  ΠΟΟ: (60*10+53*2*60*0,15)= 1.554,00 € 

 
   

 Ησάλλε Ξαξαγηνχ ΑΦΚ: 037782302 ΓΝ: Δ΄ Θεζζαινλίθεο, Γηεχζπλζε: Ξειείδε 
61 Ξαλφξακα Θεζζαινλίθεο ΠΟΟ:  (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 € 
 

 Απνζηνιίδεο Ληθφιανο Γ. ΠΔΦΔΟΖ 6Α Θνξδειηνχ-Δπφζκνπ  ΑΦΚ  051167456 ΓΝ 
Ησλίαο Θεζζαινλίθεο ΠΟΟ:  (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 € 

 
 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο ΑΦΚ: 102734798 ΓΝ: Θηιθίο,  Γηεχζπλζε: Θ. Γαβξηειίδε 

36  ΠΟΟ: (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 € 

 
 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΑΦΚ: 046769222 ΓΝ: Δ΄ Θεζζαινλίθεο, Γηεχζπλζε: Αγίαο 

Θπξηαθήο 8 Ξνιίρλε Θεζζαινλίθεο ΠΟΟ: (60*10+80,2*2*60*,015)= 

2.043,60 € 

 
 Θαπαζαθαιίδεο Ξαλαγηψηεο ΑΦΚ 044583339 ΓΝ: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: 

Θαξαγηαλνπνχινπ 23 ΠΟΟ: (60*10+80,2*2*60*,015)= 2.043,60 € 

 
 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-179/25-7-2017 
 

 
ΘΔΜΑ 4 - ΑΠΟΦΑΗ 13-180/25-7-2017 
 

χζηαζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
«ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ KAI ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Γ.Γ. 

ΚΤΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΓΗΜΟΤ ΓΔΛΣΑ» 
 
Ν Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ 
ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ θαη 
Ξξντζηάκελν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ 
ηνπ Γ.Π. ηελ Πχζηαζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
«ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ KAI ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ Γ.Γ. ΘΚΗΛΩΛ – 
ΚΑΙΓΑΟΩΛ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ» 

 
Ζ επηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο κεραληθνχο ηεο Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο θαη έλα κέινο ηνπ Γ.Π. 
ΓΔΑ Γ.Γέιηα σο θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
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1. Παξαγηφο Ισάλλεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ., σο πξφεδξνο 
2. Αζιαλίδεο Υξήζηνο, Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Π.Δ., σο κέινο  
3. Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ., σο κέινο 
4. Ληνχιηαο ηέθαλνο, Αληηπξφεδξνο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γ. Γέιηα, σο 
κέινο θαη εθπξφζσπνο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
 
Δπηβιεπφληεο  ηνπ έξγνπ  
Παλαγηψηεο Καπαζαθαιίδεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο  Σ.Δ. 
Νηθφιανο Απνζηνιίδεο, Υεκηθφο Μεραληθφο 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 

 
 Δγθξίλεη  ηελ επηηξνπήο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ 

ΓΗΘΡΑ KAI ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ Γ.Γ. ΘΚΗΛΩΛ – ΚΑΙΓΑΟΩΛ ΓΖΚΝ 

ΓΔΙΡΑ». 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-180/25-7-2017. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-181/25-7-2017 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνχ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΙΔ 
ΓΙΑ ΤΝΓΔΗ ΙΓΙΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΜΔ ΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Ν. 
ΑΝΣΑ Γ. ΚΙΛΚΙ». 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ Έγθξηζε πξαθηηθνχ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

κε ηίηιν : «ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΑ ΠΛΓΔΠΖ ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΞΑΟΝΣΩΛ ΚΔ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ 
ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ Λ. ΠΑΛΡΑΠ Γ. ΘΗΙΘΗΠ» πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέμπηη 29 Ηοσνίοσ 2017 θαη ώξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

1. Παραγιό Ιωάννε, Πολιηικό Μετανικό ηες ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηες Επιηροπής  
2. Αποζηολίδε Νικόλαο, Φεμικό Μετανικό ηες ΔΕΥΑ Κιλκίς 
3. Γιοβανούδε Φρήζηο, Πολιηικό Μετανικό ηες ΔΕΥΑ Κιλκίς   
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παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ έξγνπ: 
 

«ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΜΔ ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Ν. ΑΝΣΑ ΣΟΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ» 

 
Κσδηθφο εμφδσλ: 61.93.15 

Πξνυπνινγηζκφο 3.000,00 €. 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016, άξζξν 330 παξάγξαθνο 3 «Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο λνείηαη ε 
εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε.»  κε πξφζθιεζε δχν 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα (ΑΚΑΟΑΛΡΗΓΖΠ ΚΑΡΘΑΗΝΠ, 
ΘΑΟΔΙΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ) 
 
αποζθραγίζηηκαν οι οικονομικές προζθορές, κνλνγξάθηεθαλ  από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. 
θαη αλαθνηλώζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
θαηαρσξήζεθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη 
σο εμήο: 
 

1) ΑΜΑΡΑΝΣΗΓΖ ΜΑΣΘΑΗΟ 
Αρ.Πρωη.:1944/09-06-2017, ώρα 09:40 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 
(ΣΔΜ) 

ΣΗΜΖ (€)/ΣΔΜ ΓΑΠΑΝΖ 

1 
ΑΠΟΞΖΛΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

(ΥΡΖΖ ΦΤΡΑ 
50 70 3.500,00 

 ΤΝΟΛΟ 3.500,00 

 ΦΠΑ 24% 840,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.340,00€ 

 
 
Fax:2341075582 
 

2) ΚΑΡΔΛΖ ΣΤΛΗΑΝΟ 
Αρ.Πρωη.:1946/29-06-2017, ώρα 09:55 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 
(ΣΔΜ) 

ΣΗΜΖ (€)/ΣΔΜ ΓΑΠΑΝΖ 

1 
ΑΠΟΞΖΛΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

(ΥΡΖΖ ΦΤΡΑ 
50 55 2.750,00 

 ΤΝΟΛΟ 2.750,00 

 ΦΠΑ 24% 660,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.410,00€ 

 
Fax: 2341029295 

 
 

Προζωρινός μειοδόηης αλαθεξύζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε: «ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ» κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2.750,00 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2017. 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξόλ πξαθηηθό, κε ην νπνίν νινθιεξώλεηαη ην πξώην ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  
 
 Ρν πξαθηηθφ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΑ 

ΠΛΓΔΠΖ ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΞΑΟΝΣΩΛ ΚΔ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ Λ. ΠΑΛΡΑΠ Γ. 
ΘΗΙΘΗΠ». 

 
 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : «ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΓΗΑ ΠΛΓΔΠΖ ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΞΑΟΝΣΩΛ ΚΔ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ Λ. ΠΑΛΡΑΠ 

Γ. ΘΗΙΘΗΠ» ζηελ επηρείξεζε : «ΚΑΡΔΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ», κε Α.Φ.Κ. : 050326259, Γ.Ν.. 
: Θηιθίο,  Γηεχζπλζε : Γεκεηξάθνπ 2,Ρ.Θ. 61100,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

2.750,00 €. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.93.15  (ΙΝΗΞΔΠ ΑΚΝΗΒΔΠ ΡΟΗΡΩΛ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-181/25-7-2017. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-182/25-7-2017. 
 

Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΤΓΑΣΟΠΑΓΙΓΔ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΓΔ 
ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ»  Πξνυπνινγηζκφο 710,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ θ. Ζιία 
Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ 

ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΓΑΡΝΞΑΓΗΓΔΠ ΘΑΗ ΒΑΙΒΗΓΔΠ 
ΑΛΡΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠ»,  πξνυπνινγηζκνχ 710,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  :  ΤΓΑΣΟΠΑΓΗΓΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΔ ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ 
 

ΚΟΠΟ 
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ηα  θίιηξα απνζηδήξσζεο ηνπ νηθηζκνύ πνπξγίηε θαη Φύζθαο   απαηηνύληαη αληαιιαθηηθά γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θίιηξσλ. πγθεθξηκέλα ζηα θίιηξα  απαηηείηαη αιιαγή βαιβίδαο 

αληεπηζηξνθήο 2΄΄ ,21/2΄΄ , 3΄΄ θαη πδαηνπαγίδεο ½΄΄  . 

 Μεηά από έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνππνινγηζκόο. 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  

 

Α/Α Πεξηγξαθή πνζόη

εηα 

Σηκή 

κνλάδνο 

ύλνιν 

1 Τδαηνπαγίδα ρπηνζηδεξή δηαζηάζεσλ ½΄΄ κε ζπείξσκα 2 ηεκ 250,00 500,00 

2 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 2΄΄. 

2ηεκ 25,00 50,00 

3 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 2 1/2΄΄. 

2 ηεκ 35,00 70,00 

4 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο νξεηράιθηλε ηύπνπ γιώζζαο κε 

ζπείξσκα, δηαηνκήο 3΄΄. 

2ηεκ 45,00 90,00 

  ΑΘΡΟΗΜΑ : 710,00 

  ΦΠΑ 24 % : 170,40 

  ΤΝΟΛΟ : 880,40 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Ζ ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ   710,00       

€ πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

 ρεηηθό CPV 44115210-4 (Τιηθά πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ). 

 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη ιφγσ ηνπ φηη ηέζεθε εθ παξαδξνκήο. Ζ απφθαζε ππάξρεη ζην 9ν Γ.Π. 

κε αξηζκφ 168/2017. 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-182/25-7-2017. 
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ΘΔΜΑ 7o - ΑΠΟΦΑΗ 13-183/25-7-2017 
 

1. Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 

2. Σξφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΟΚΩ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ» 

Πξνυπνινγηζκφο 18.014,62€.  

 

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

Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Ρνπνγξάθν Κεραληθφ ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Αζιαλίδε Σξήζην, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΝΘΩ ΓΟΔΠΖ-ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
 

 
ΣΗΣΛΟ : ΟΚΩ ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

 

ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΚΗΛΚΗ - ΓΟΪΡΑΝΖ, Σκήκα 

Α/Κ Μαπξνλεξίνπ - Δίζνδνο Κηιθίο» πνπ εθηειείηαη ππό ηελ επίβιεςε ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Π.Κ.Μ. / Τπνδηεύζπλζε πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ ηεο ΓΣΔ/ΠΚΜ / Σκήκα Καηαζθεπώλ πγθνηλσληαθώλ 

Έξγσλ, εληνπίζηεθε δίθηπν ύδξεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πνπ εκπιέθεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ άλσ έξγνπ.  

Σν δίθηπν απνηειείηαη από αγσγνύο ύδξεπζεο είηε από PVC είηε από πνιπαηζπιέλην PE, κε δηάκεηξν 

Φ125 θαη ζπλνιηθνύ κήθνπο 500 κέηξσλ. Οη εξγαζίεο ινηπόλ πνπ πξνθύπηνπλ αθνξνύλ ζηε κεηαηόπηζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑΚ ελώ ηα ηκήκαηα ησλ αγσγώλ πνπ πξέπεη λα 

κεηαηνπηζηνύλ ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην αληίζηνηρεο δηακέηξνπ θαη πίεζεο κε ησλ πθηζηακέλσλ πνπ 

αθπξώλνληαη. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ην αξηζ. πξσηνθόιινπ 707/15-2-2016 έγγξαθό ηεο αηηήζεθε από ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. / Τπνδηεύζπλζε πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ ηεο ΓΣΔ/ΠΚΜ / Σκήκα Καηαζθεπώλ 

πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ ηε ρξεκαηνδόηεζή ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ κεηαηόπηζεο δηθηύσλ ύδξεπζεο από 

ηελ πεξηνρή εθηέιεζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΚΗΛΚΗ - ΓΟΪΡΑΝΖ, 

Σκήκα Α/Κ Μαπξνλεξίνπ - Δίζνδνο Κηιθίο».  

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. / Τπνδηεύζπλζε πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ ηεο ΓΣΔ/ΠΚΜ / 

Σκήκα Καηαζθεπώλ πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ κε ην αξηζ. πξσηνθόιινπ 106297/1580/28-4-2017 έγγξαθό 

ηεο απνδέρηεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ εξγαζηώλ κεηαηόπηζεο δηθηύσλ ύδξεπζεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζε 18.014,62 € (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) ή 

ζε 22.338,13  € κε Φ.Π.Α θαη ε δαπάλε ηνπο ζα θαιπθζεί από θνλδύιηα ηνπ ππνέξγνπ λν 5 «ΟΚΩ 

Ύδξεπζε-Απνρέηεπζε» ηνπ έξγνπ «ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΚΗΛΚΗ - ΓΟΪΡΑΝΖ, Σκήκα Α/Κ 

Μαπξνλεξίνπ - Δίζνδνο Κηιθίο» Κσδηθόο: MIS 5000297 Aξηζκόο έξγνπ: 2015 ΔΠ 00810005 ηεο ΑΔΠ 

0081 (Β’ ΦΑΖ). 

Προηείνεηαι η απεσθείας ανάθεζη ηοσ έργοσ «ΟΚΩ ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ» ποσ αθορά ζηις 

αναγκαίες εργαζίες μεηαηόπιζης δικηύων ύδρεσζης ζηην περιοτή εκηέλεζης εργαζιών ηοσ έργοσ: 

«ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΚΗΛΚΗ - ΓΟΪΡΑΝΖ, Σμήμα Α/Κ Μασρονερίοσ - Δίζοδος Κιλκίς», 
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λόγω ηοσ περιοριζμένοσ τρονικού ορίζονηα σλοποίηζης ηοσ κσρίως έργοσ, ηο οποίο είναι 

ζσγτρημαηοδοηούμενο και σπάρτει κίνδσνος απώλειας πόρων. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

 
απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αζιαλίδε Σξήζηνπ. 

 

 Απνδέρεηαη ην αίηεκα ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Π.Κ.Μ. / Τπνδηεύζπλζε πγθνηλσληαθώλ 

Έξγσλ ηεο ΓΣΔ/ΠΚΜ / Σκήκα Καηαζθεπώλ πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ γηα ηελ  απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

«ΟΚΩ ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ» 

 

 Δγθξίλεη  ηελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Ρξνπνπνηεί ην ηερληθφ πξφγξακκα ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο έηνπο 2017 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθαίσλ εξγαζηψλ κεηαηφπηζεο δηθηχσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο γηα ηελ πεξηνρή 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ "Νδηθφο Άμνλαο Θεζζαινλίθεο - Θηιθίο - Γντξάλεο Ρκήκα 

Α/Θ Καπξνλεξίνπ  - Δίζνδνο Θηιθίο" εγγξάθνληαο λέν Θσδηθφ κε ηα εμήο ζηνηρεία : Θ.Α. 
11.02.01.10,  πεξηγξαθή «ΟΚΩ ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ» θαη  πνζό 18.014,62 € 
 

 Ρξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο έηνπο 2017 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ κεηαηφπηζεο δηθηχσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο γηα ηελ πεξηνρή 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ "Νδηθφο Άμνλαο Θεζζαινλίθεο - Θηιθίο - Γντξάλεο Ρκήκα 
Α/Θ Καπξνλεξίνπ  - Δίζνδνο Θηιθίο" εγγξάθνληαο λέν Θσδηθφ Δμφδσλ Ξξνυπνινγηζκνχ κε 

ηα εμήο ζηνηρεία : Θ.Α. 11.02.01.10,  πεξηγξαθή «ΟΚΩ ΤΓΡΔΤΖ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ» θαη  πνζνύ 
18.014,62 €  
 

 Ρξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο έηνπο 2017 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθαίσλ εξγαζηψλ κεηαηφπηζεο δηθηχσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο γηα ηελ πεξηνρή 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ "Νδηθφο Άμνλαο Θεζζαινλίθεο - Θηιθίο - Γντξάλεο Ρκήκα 
Α/Θ Καπξνλεξίνπ  - Δίζνδνο Θηιθίο" απμάλνληαο ηνλ Θσδηθφ Δζφδσλ Ξξνυπνινγηζκνχ  

Θ.Α.41.10,  πεξηγξαθή «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΔΠΠΔΡΑΑ» κε ην πνζό 18.014,62 €  
 

 Γεζκεχεη πίζησζε πνζνχ 18.014,62 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.01.10 (Ο.Κ.Ω. 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηoπ έξγνπ «ΝΘΩ ΓΟΔΠΖ-ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ» ζχκθσλα κε ηελ 
δηάηαμε ηνπ Λ.4412/2016 άξζξν 328  παξάγξαθνο φπνπ αλαθέξεηαη φηη:  Ξξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή 

θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ. 

ζηελ εηαηξία : «ΓΑΚΗ  ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ  Ο.Δ.»  µε Α.Φ.Κ.: 099921951, ∆.Ν.. : 

Γξεβελψλ, Γηεχζπλζε : 3νρικ. Ξ.Δ.Ν. Γξεβελψλ - Ησαλλίλσλ, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά: 7.926,43 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) θαη έθπησζε 56% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 

κε βάζε ηελ αληίζηνηρε έθπησζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην έξγν «ΝΘΩ ΓΟΔΠΖ-
ΑΟΓΔΠΖ» . 
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 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζα θαιπθζεί απφ θνλδχιηα ηνπ ππνέξγνπ Λν 5 «ΝΘΩ Ύδξεπζε-
Απνρέηεπζε» ηνπ έξγνπ «ΝΓΗΘΝΠ ΑΜΝΛΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ - ΘΗΙΘΗΠ - ΓΝΪΟΑΛΖ, Ρκήκα 

Α/Θ Καπξνλεξίνπ - Δίζνδνο Θηιθίο» Θσδηθφο: MIS 5000297 Αξηζκφο έξγνπ: 2015 ΔΞ 
00810005 ηεο ΠΑΔΞ 0081 (Β‟ ΦΑΠΖ). 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-183/25-7-2017 
 
 

 
ΘΔΜΑ 8ν – ΑΠΟΦΑΗ 9-184/25-07-2017 
 

Σξνπνπνίζε ζχκβαζεο Μαξαληίδε Γεσξγίνπ.  

 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθφηεξε 
ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν θαη 

Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ ηξνπνπνίζε 
ζχκβαζεο ηνπ Καξαληίδε Γεσξγίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Πηηο 6 Απξηιίνπ 2017 ππνγξάθηεθε ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 923/6-4-2017 ζχκβαζε κεηαμχ 

ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαη ηνπ Καξαληίδε Γεσξγίνπ, πνζνχ 18.900,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) θαη 
αληηθείκελν ηελ εξγαζία κε ηίηιν “ζηδεξνπξγηθέο-κεραλνπξγηθέο εξγαζίεο (ζπληήξεζε ζηφινπ 

κεραλεκάησλ)”.  

Ξξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο θαηά ην πνζφ ηεο ακνηβήο, κε ηζρχ απφ 
ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηνλ αξρηθψο ζπκθσλεζέληα 
ρξφλν ιήμεψο ηεο, ηελ 31-12-2017 ή έσο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ. Ππγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη 

λα κεησζεί ε ακνηβή ζην πνζφ ησλ 7.260,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) γηα ην ππνιεηπφκελν κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο πνπ δελ έρεη εθπιεξσζεί κέρξη ζήκεξα.  

Θαηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ φινη νη ινηπνί φξνη ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαηά ην κέξνο πνπ απηή 

δελ έρεη εθπιεξσζεί ήδε.  

Ν αληηζπκβαιιφκελνο ήδε έρεη δειψζεη ζηελ ΓΔΑ φηη ζπλαηλεί ζηελ αλσηέξσ κείσζε γηα ην 
ππφινηπν ηεο ζχκβαζεο θαη ζα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ηξνπνπνηεηηθή ζχκβαζε.  

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
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 Ρελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά κείσζε ηεο ζπκθσλεζείζεο ακνηβήο ζην πνζφ ησλ 
7.260,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.) γηα ην ππνιεηπφκελν κέξνο ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ έρεη 

εθπιεξσζεί κέρξη ζήκεξα, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 
ζχκβαζεο. 

 Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη ππφινηπνη φξνη ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-184/25-07-2017 
 
 

 
ΘΔΜΑ 1ν - Απφθαζε 13-185/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Πξφζιεςε ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ ζηελ ΔΠΑ ΟΑΔΓ θαη  απφ ζρνιέο ησλ ΣΔΙ (10 άηνκα).   

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

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

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία 

Νηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνία έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. έγθξηζε 
πξνζιήςεσλ καζεηψλ πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ηνλ ΝΑΔΓ ΔΞΑΠ Θηιθίο ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε : 

 
ΘΔΚΑ: " Πξφζιεςε ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηελ ΔΠΑ ΟΑΔΓ θαη  απφ ζρνιέο ησλ ΣΔΙ ''. 
 
    Ν  Ν.Α.Δ.Γ  Θ.Δ.Ρ.Δ.Θ Θηιθίο  ΔΞ.ΑΠ Καζεηείαο κε ηελ ππ΄νηθ. 1161/29-06-2017 Απφθαζε 

πνπξγείνπ Ξαηδείαο Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ  έγγξαθν πξνο ηνπο Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 
Ρνκέα θαη πξνο ηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο   „‟ Θαζνξηζκφο αξηζκνχ καζεηψλ ησλ ΔΞ.ΑΠ Καζεηείαο πνπ 

ζα απαζρνιεζνχλ γηα πξαθηηθή άζθεζε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18 '' απαηηεί λα   δεισζεί ν 
πηζαλφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, πνπ ζα απαζρνιήζεη ε Γ.Δ..Α Θηιθίο  ζηηο εηδηθφηεηεο : 
 

1. πνζηήξημεο Ππζηεκάησλ πνινγηζηψλ (Ξιεξνθνξηθήο), 

2. Ρερλίηεο Ζιεθηξνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, 

3. Ρερλίηεο Θεξκηθψλ -δξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ εηήζην 

πξνγξακκαηηζκφ.    

Ξην αλαιπηηθά : 

Α/Α ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ 

ΓΝΚΖ (ΔΞΑ.Ι 

– ΔΞΑ.Π - ΗΔΘ) 

ΑΟ. ΘΔΠΔΩΛ ΚΔ 

ΠΚΒΑΠΖ ΚΑΘΖΡΔΗΑΠ 

ΑΞΝ ΡΝ ΠΣ. ΔΡΝΠ 

2016-2017 

ΑΟ. 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΩΛΩ 

ΘΔΠΔΩΛ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣ. 

ΔΡΝΠ 2017-2018 

1 
πνζηήξημεο Ππζηεκάησλ 

πνινγηζηψλ (Ξιεξνθνξηθήο) 
ΔΞΑ.Π 0 4 
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2 
Ρερλίηεο Ζιεθηξνινγηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 
ΔΞΑ.Π 0 2 

3 
πνζηήξημεο Ππζηεκάησλ 

πνινγηζηψλ (Ξιεξνθνξηθήο) 
ΔΞΑ.Ι 0 1 

 
Γηα ην ιφγν απηφ εηζάγεηαη ζην Γ.Π. γηα ελεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ε πξφηαζε 
ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ζηε ΓΔΑΘ. 

 

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

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 

 

 Ρελ απαζρφιεζε  10 (δέθα) καζεηψλ ησλ ΔΞ.ΑΠ Καζεηείαο θαη ΡΔΗ γηα πξαθηηθή άζθεζε 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2017-18  ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ γηα ηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-185/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  

ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

 
 
ΘΔΜΑ 2ν – ΑΠΟΦΑΗ 13-186/25-07-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Απεπζείαο αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (4.000€ πξν ΦΠΑ) 
ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν «εξγαζίεο θαζαξηζκνχ επηπιεφλησλ, 
ιπκαηνιάζπεο, πεξηβάιινληνο ρψξνπ, εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θιπ ΔΔΛ 
Κηιθίο, ΔΔΛ Κξεζηψλεο θαη ΔΔΛ Καζηαλεψλ έηνπο 2017.  

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

Ρν Γ.Π. ςήθεζε ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ησάλλε Ξαξαγηφ, Ξξντζηάκελν Ρερληθήο 
πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε κέρξη 

ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (4.000€ πξν ΦΞΑ) ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη κε ηίηιν 
«εξγαζίεο θαζαξηζκνχ επηπιεφλησλ, ιπκαηνιάζπεο, πεξηβάιινληνο ρψξνπ, εγθαηαζηάζεσλ, 
εμνπιηζκνχ θιπ ΔΔΙ Θηιθίο, ΔΔΙ Θξεζηψλεο θαη ΔΔΙ Θαζηαλεψλ έηνπο 2017. 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
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 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ησάλλε Ξαξαγηνχ 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά σο θαηεπείγνλ, ρσξίο λα 
ππάξρεη ε ζρεηηθή εηζήγεζε θαη ε ζρεηηθή Κειέηε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-186/25-07-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ  
 
 

 
ΘΔΜΑ 3ν – ΑΠΟΦΑΗ 13-187/25-07-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Απεπζείαο αλάζεζε κέρξη ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (3.000€ πξν ΦΠΑ) 
ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη Με ηίηιν «εξγαζίεο θνπήο θαιακηψλ, αθαίξεζε 
ζαπξνθχησλ θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ ηηο θιίλεο δηχιηζεο ζηελ ΔΔΛ ΓΓ 
Γξνζάηνπ, ΓΔ Γντξάλεο, Γήκνπ Κηιθίο, έηνπο 2017.  

 

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

Ρν Γ.Π. ςήθεζε ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

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

πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απεπζείαο αλάζεζε κέρξη 
ηνπ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (3.000€ πξν ΦΞΑ) ηνπ δηαγσληζκνχ ελ εμειίμεη Κε ηίηιν 

«εξγαζίεο θνπήο θαιακηψλ, αθαίξεζε ζαπξνθχησλ θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ ηηο θιίλεο δηχιηζεο 
ζηελ ΔΔΙ ΓΓ Γξνζάηνπ, ΓΔ Γντξάλεο, Γήκνπ Θηιθίο, έηνπο 2017. 

 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ησάλλε Ξαξαγηνχ 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά σο θαηεπείγνλ, ρσξίο λα 
ππάξρεη ε ζρεηηθή εηζήγεζε θαη ε ζρεηηθή Κειέηε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-187/25-07-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

 
 

 
 
ΘΔΜΑ 4ν – ΑΠΟΦΑΗ 13-188/25-07-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
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Απνδεκίσζε νρήκαηνο ΙΥ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΙΑ 9338 ιφγσ θζνξψλ 
πνπ πξνθιήζεθαλ απφ εξγαζίεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

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

Ρν Γ.Π. ςήθεζε ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ θαη 

Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απνδεκίσζε 
νρήκαηνο ΗΣ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΘΗΑ 9338 ιφγσ θζνξψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ εξγαζίεο 
ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά σο θαηεπείγνλ, ρσξίο λα 
ππάξρεη ε ζρεηηθή εηζήγεζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-188/25-07-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-189/25-7-2017– ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Έγθξηζε πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ  δηαγσληζκνχ κε 
ηίηιν: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017».  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκαΔΚΣΟηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ θ. Ζιία 
Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 
πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ  δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή 

αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 24 
Ηνπιίνπ 2017 θαη ψξα 10.00. 



 

 

22 

 

Ρν απνηέιεζκα ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο απνηππψλεηαη ζην 
πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ  

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

Το παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςησ Δικαιολογητικών Κατακφρωςησ, Σελικήσ Αξιολόγηςησ Προςφορών & Σελικήσ 

Κατακφρωςησ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Υπθρεςίασ 

3 Τίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «Επιςκευή αντλιών λυμάτων και 
ηλεκτροκινητήρων, ζτουσ 2017» 

4 Συνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ 
(€) χωρίσ ΦΠΑ 24% 

38770,00 € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 62.07.01.06 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

1576/ 30-5-2017 

7 Υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
εταιρεία Κουγεβετόπουλοσ Πζτροσ 

Ημερομηνία : 21-7-2017 

8 Αρ. Πρωτ. του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ   

Α.Π. 2288/21-7-2017 

9 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

24/7/2017, θμζρα: Δευτζρα  

 

2. Πρακτικό: 

Σιμερα, 24/7/2017 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ.,   ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ  , παρευρζκθςαν οι: 

4.  Κσριαδίδες Μιτάλες ΠΕ Οικονομολόγος ηες ΔΕΥΑ Κιλκίς,  
5. Αποζηολίδες Νικόλαος ΠΕ Φεμικός  μετανικός ηες ΔΕΥΑ Κιλκίς 
6. Καπαζακαλίδες Παναγιώηες ΤΕ Τοπογράθος Μετανικός ηες ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 

  

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 

(ΕΔΔΑΠ), για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ: 

1. Πετροσ Κουγεβετόπουλοσ του Χριςτου (ΑΦΜ: 015541292)   

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ), προζβθ ςτθν μονογραφή και 

ςτθ δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ   

1. Πετροσ Κουγεβετόπουλοσ του Χριςτου (ΑΦΜ: 015541292)   

ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 
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Στθ ςυνζχεια θ ΕΔΔΑΠ αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 

και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςκθςαν ιταν τα εξισ: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου με αρ. Πρ. 83466/17.07.2017 

2. Αποδεικτικό ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο με αρ. Πρωτ. 63587417/17.07.2017 

3. Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (ΙΚΑ) με αρ. πρωτ. 140/02.02.2017 

4. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (ΤΕΩΣ ΑΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ) με αρ. πρωτ. 4227/ 06.07.2017 

5. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ  με αρικμ. 5736, 13.07.2017, ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ 

6. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ  με αρικμ. 54737/2017, περί μθ κζςεωσ ςε αναγκαςτικι 
διαχείριςθ 

7. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ  με αρικμ. 54738/2017, περί μθ κατάκεςθσ δικογράφου 
αίτθςθσ πτϊχευςθσ διλωςθ παφςθσ πλθρωμϊν. 

8. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ  με αρικμ. 54739/2017, περί μθ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ 
εκκακάριςθσ 

9. Ενορκθ βεβαίωςθ με αρικμό 67/2017, ότι δεν τελεί υπό εκκακάριςθ, οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ τθσ 
διαδικαςία κιρυξθσ εκκακάριςθσ 

10. Θεωρθμζνθ Υπεφκυνθ διλωςθ  με θμερομθνία 20.07.2017 
11. Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικο Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ με αρ. πρωτ. 35162/ 05.07.2017 
12. Βεβαίωςθ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

με αρ. πρωτ. 230/ 4.7.2017 
13. Βεβαίωςθ ΜΕΕΠ με αρικμό 28045, για ζργα Η/Μ Α2 τάξθσ. 

 
Στα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

Κατά ςυνζπεια θ ΕΔΔΑΠ ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:   

  

α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία ςφμβαςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24 %) 

Αξία με ΦΠΑ 

1 
Πετροσ Κουγεβετόπουλοσ 

(ΑΦΜ: 015541292) 
32432,00 € 7783,68 € 40215,68 € 

 

διότι είναι θ εταιρεία που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
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 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ  δηαγσληζκνχ κε 
ηίηιν: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017». 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο Δ.Γ. ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ 
θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ, έηνπο  2017» πξνυπνινγηζκνχ 38.770,00€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 

62.07.01.06  (ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΩΛ ΔΔΙ)ζηελ 
επηρείξεζε : «Κνπγεβεηφπνπινο Πέηξνο ηνπ Υξήζηνπ», κε Α.Φ.Κ. : 015541292, 

Γ.Ν.. : Θηιθίο,  Γηεχζπλζε : Λ. Κάλνπ 4,Ρ.Θ. 61100,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
32.432,00€. 

 

 Έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ επηζθεπήο αληιηψλ ιπκάησλ  

θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ ζα γίλεηαη απεπζείαο αλάζεζε ζηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε 
«Κνπγεβεηφπνπιν Πέηξνο ηνπ Υξήζηνπ», κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζέθεξε ζην δηαγσληζκφ, 

έσο ην 20% ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, φπσο ε ζρεηηθή λνκνζεζία νξίδεη. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 62.07.01.06  (ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΑΛΡΙΗΩΛ & 

ΖΙΔΘΡΟΝΘΗΛΖΡΖΟΩΛ ΔΔΙ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 

ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-189/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

ΘΔΜΑ 6ν- Απφθαζε 13-190/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ 
ΔΔΛ Κηιθίο»    

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

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν θαη 
Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Αληηθαηάζηαζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ ΔΔΙ Θηιθίο»,  

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ  
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ  
  
2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   
   Πξνζθνξά πξνκεζεπηή ΟΣΔ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 1975/30-06-2017 
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3. ΚΟΠΟ:  

   Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηειεθσληθνύ ηεο θέληξνπ ζηνλ Βηνινγηθό Κηιθίο, δηόηη 

ην πξνεγνύκελν θαηαζηξάθεθε ιόγσ ησλ άζρεκσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηελ δηαθνξά ηάζεσο 

(ππέξηαζε ) ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

 

1. Σειεθσληθό θέληξν COMpact 3000 ISDN  1 198,31€ 198,31€ 

2. Δγθαηάζηαζε πξνγξακκαηηζκόο 1   80,00€   80,00€ 

 

 ύνολο 278,31€ 

Φ.Π.Α 24% 66,79€ 

Σελικό ύνολο  345,10€ 

  

  Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 278,31  Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα   

θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 

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

ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 
πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε γίλεηαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 γ) ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο 

Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη φηη «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο 
απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 
κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  278,31 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 14.08 (ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 14.08 (ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ) 
ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
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 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-190/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

ΘΔΜΑ 7ν- Απφθαζε 13-191/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγηζεο 
πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ 

γηα ην έηνο 2017»   

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ην κέινο ηεο Δ.Γ. θαη Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο θ. Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 3νπξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. 
απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγηζεο πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο 

θαηαθχξσζεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα 
ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017» θαη έρεη σο εμήο : 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & 
ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

Το παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςησ Δικαιολογητικών Κατακφρωςησ, Σελικήσ Αξιολόγηςησ Προςφορών & 

Σελικήσ Κατακφρωςησ αφορά ςτον ανοικτό θλεκτρονικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: Ανοικτόσ Ηλεκτρονικόσ Δθμόςιοσ 
Διαγωνιςμόσ Προμικειασ 

3 Τίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και 
υποβρυχίων κινητήρων για το ζτοσ 2017» 

4 Συνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε 
ευρϊ (€) χωρίσ ΦΠΑ 24% 

97935,00 € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 12.00.01 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

842/ 30-3-2017 

7 Υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από 
τθν εταιρεία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ 

Ημερομηνία : 20-7-2017 

8 Αρ. Πρωτ. του φακζλου των δικαιολογθτικϊν Α.Π. 2257/20-7-2017 
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κατακφρωςθσ   

9 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

25/7/2017, θμζρα: Τρίτθ  

 

2. Πρακτικό: 

Σιμερα, 25/7/2017 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:30 π.μ.,   ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ  , παρευρζκθςαν οι: 

 Κορκοτίδθσ Κων/νοσ θλεκτρολόγοσ μθχανικόσ, υπάλλθλοσ τεχνικισ υπθρεςίασ ΔΕΥΑ Κιλκίσ 

 Αβραμίδθσ Ηλίασ  Χθμικόσ Μθχανικόσ , Διευκυντισ τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ 

 Καςκαμανίδου Ουρανία , οικονομολόγοσ, υπάλλθλοσ διοικθτικισ υπθρεςίασ ΔΕΥΑ Κιλκίσ 
 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ 

Προςφορϊν , για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ   

. ΑΙΒΑΖΙΔΗ ΑΕΒΕ (ΑΦΜ: 094490579)   

 

Στθν ςυνζχεια  θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν   

ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με τα διαπιςτευτιρια (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) των μελϊν, και 

προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ,  θ 

οποία είναι προςωρινόσ μειοδότθσ ςτο  υπ’αρικμό  40446,1 θλεκτρονικό διαγωνιςμό  με αρ. πρωτ. 

842/30-03-2017 τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίσ για τθν «Προμικεια υποβρυχίων αντλιϊν και υποβρυχίων κινθτιρων 

για το ζτοσ 2017». 

 

Κατόπιν θ επιτροπι παρζλαβε από το πρωτόκολλο το ςφραγιςμζνο φάκελο με αρ. πρωτ. 2257/20-7-2017, 

που περιζχει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ  ςε ζντυπθ μορφι,  και προζβθ ςτθν μονογραφι και ςτθ 

δθμόςια αποςφράγιςθ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ  Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ. 

Στθ ςυνζχεια  θ επιτροπι με το υπ’ αρικμό πρωτοκόλλου 2317/25-07-2017 ζγγραφο ενθμζρωςε με 

αποςτολι Fax,  όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό ότι ζγινε αποςφράγιςθ του φακζλου 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ. 

 

Κατόπιν προχϊρθςε ςε αντιπαραβολι των θλεκτρονικά κατατεκειμζνων  με τα εντφπωσ κατατεκειμζνα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. 

Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 
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Στα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν 

πλήρησ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν διακιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ.  

 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΔΕΥΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:  Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ  

διότι είναι θ εταιρεία που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Ρν 3ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγηζεο 
πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην 
έηνο 2017». 
 

 Ρνλ Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, θαζψο  δηαπηζηψζεθε φηη: (i) ν θάθεινο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη (ii) φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ήηαλ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ 

θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 97.935,00€ ρσξίο 
ΦΞΑ,/ΘΑΔ12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ 
ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ)ζηελ επηρείξεζε : «Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ», κε Α.Φ.Κ. : 094490579, Γ.Ν.. : 

ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο,  Γηεχζπλζε : Εάππα Ρ.Θ. 4,Ρ.Θ. 57013,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά 58.930,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.). 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

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

θσδηθφ Θ.Α. 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ), 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-191/25-7-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-192/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Έγθξηζε πξαθηηθνχ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 
«Πξνκήζεηα εηδηθψλ αληαιιαθηηθψλ γηα ππνβξχρην εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ (flow 

jet) βηνινγηθνχ Καζηαληψλ»  

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ θ. Ζιία 

Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 
πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 

«Πξνκήζεηα εηδηθψλ αληαιιαθηηθψλ γηα ππνβξχρην εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ (flow 
jet) βηνινγηθνχ Καζηαληψλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γπηέξα 24 Ηνπιίνπ 2017 θαη ψξα 

12.15. 

Ρα ελ ιφγσ αληαιιαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δηαγσληζκφ κε ηίηιν «Δπηζθεπή αληιηψλ 
ιπκάησλ θαη ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017», επεηδή αθνξά ζε εηδηθή αληιία ΔΔΙ θαη φρη ηηο 
θιαζηθέο ππνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ, νπφηε ε αλσηέξσ πξνκήζεηα έπξεπε λα γίλεη μερσξηζηά 

ιφγσ άκεζεο αλάγθεο πξνκήζεηαο εηδηθψλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ  εγρπηήξα 
αέξα ιπκάησλ (flowjet)  κάξθαο ABS Γεξκαλίαο, ηχπνπ XFP 100C.CB1.2PE2914 ηζρχνο 3 KW, 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ δεμακελή νκνγελνπνίεζεο ιάζπεο ηνπ  Βηνινγηθνχ Θαζηαληψλ: 

 

Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα αλάδεημε κεηνδφηε πξνκεζεπηή ηεο 
αλαθεξνκέλεο αληιίαο 

Ρν απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΗΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΑ 

ΤΠΟΒΡΤΥΗΟ ΔΓΥΤΣΖΡΑ ΑΔΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ (FLOW JET) ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΣΑΝΗΩΝ 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 2017 θαη ώξα 12:15   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα   αληιίαο ηξνθνδνζίαο ηύπνπ 

monoblock ζηα θίιηξα πνπξγίηε» απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αβξακίδε Ζιία, ΠΔ Υεκηθό Μεραληθό, Γ.Γ. ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθώλ   πξνζθνξώλ από ην πξσηόθνιιν 

ηνπο αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξώλ. 
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Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

1 MECHANICAL WASTEWATER 

MANAGEMENT 

2266/20-7-2017 

2 ΚΟΤΓΔΒΔΣΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ Δ.Γ.Δ. 2289/ 21-7-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά άλεπ 

ΦΠΑ 24% 

1 MECHANICAL WASTEWATER 

MANAGEMENT 

362,00 

2 ΚΟΤΓΔΒΔΣΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ Δ.Γ.Δ. 356,00 

 

Ζ επηρείξεζε  « ΚΟΤΓΔΒΔΣΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ Δ.Γ.Δ.» πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη 

πξνηείλεηε σο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ εηδηθώλ αληαιιαθηηθώλ γηα 

ππνβξύρην εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ (flow jet) βηνινγηθνύ Καζηαληώλ» ε νπνία ζα εθηειεζζεί ζηνλ βηνινγηθό 

Καζηαληώλ. 

 

Πξνηείλεηαη λα γίλεη απνδεθηό ην πξαθηηθό ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ζηνλ κεηνδόηε. 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδηθψλ αληαιιαθηηθψλ 
γηα ππνβξχρην εγρπηήξα αέξα ιπκάησλ (flow jet) βηνινγηθνχ Καζηαληψλ». 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 
ζηελ επηρείξεζε: «ΘΝΓΔΒΔΡΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ Δ.Γ.Δ.», κε ΑΦΚ: 015541292, έδξα: Λ. 
Κάλνπ 4, Θηιθίο, θαη ΓΝ : Θηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 356,00 € (πιένλ 

ΦΞΑ). 
 

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

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.93.15 (ΛΟΙΠΔ ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
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 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-192/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 9ν - ΑΠΟΦΑΗ 13-193/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνχ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΝΣΛΙΑ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΣΤΠΟΤ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ  ΣΑ ΦΙΛΣΡΑ 
ΠΟΤΡΓΙΣΗ»  

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ θ. Ζιία 
Αβξακίδε, Σεκηθφ Κεραληθφ θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 

πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΝΣΛΙΑ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΣΤΠΟΤ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ  ΣΑ ΦΙΛΣΡΑ 
ΠΟΤΡΓΙΣΗ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 24 Ηνπιίνπ 2017 θαη ψξα 12.15. 

Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα αθνξά ηελ πείγνπζα  αληηθαηάζηαζε ηεο αληιίαο ηξνθνδνζίαο ηχπνπ 

monoblock ζηα θίιηξα απνζηδήξσζεο Ππνπξγηηίνπ. Ζ παιηά αληιία κεηά απφ δέθα  ρξφληα  
ιεηηνπξγίαο απαηηεί επηζθεπή, ιφγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ  

κεγάιν ζφξπβν πνπ παξάγεηαη ελψ ιεηηνπξγεί. 

Δπεηδή δελ ππάξρεη εθεδξηθή αληιία ηξνθνδνζίαο   θαη ε επηζθεπή ηεο πθηζηάκελεο ζα 
δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηκεο εκέξεο, δελ  ππάξρεη δπλαηφηεηα πδξνδφηεζεο ησλ 

νηθηζκψλ Ππνπξγίηε θαη Φχζθαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα αλάδεημε κεηνδφηε πξνκεζεπηή ηεο 
αλαθεξνκέλεο αληιίαο 

Ρν απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΑΝΣΛΗΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
ΣΤΠΟΤ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ  ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΠΟΤΡΓΗΣΖ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ ΓΔΤΣΔΡΑ 24 ΗΟΤΛΗΟΤ 2017 θαη ώξα 12:15   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα   αληιίαο ηξνθνδνζίαο ηύπνπ 

monoblock ζηα θίιηξα πνπξγίηε» απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αβξακίδε Ζιία, ΠΔ Υεκηθό Μεραληθό, Γ.Γ. ΓΔΤΑ Κηιθίο   
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 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθώλ   πξνζθνξώλ από ην πξσηόθνιιν 

ηνπο αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξώλ. 

 

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

1 ORCA PUMPS 2251/20-7-2017 

2 ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS Δ.Π.Δ. 2256/20-7-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα αληιίαο 

ηξνθνδνζίαο ηύπνπ monoblock θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 
ORCA PUMPS  

400,00 

2 
ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS Δ.Π.Δ. 

410,50 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ORCA PUMPS»  ήηαλ ρακειόηεξε  αιιά απνξξίπηεηαη  γηα ηνλ 

ιόγν όηη ζηηο πξνδηαγξαθέο δεηείηαη ε πξνζθεξόκελε αληιία λα έρεη κπξνύηδηλε πηεξσηή, ή ελαιιαθηηθά 

κπνξεί ε αληιία λα έρεη πηεξσηή από αλνμείδσηε  ιακαξίλα, ελώ ε πξνζθεξόκελε από ηελ εηαηξία ORCA PUMPS 

απνηειείηαη από ρπηνζίδεξε πηεξσηή.  

Ζ πηεξσηή ηεο πξνζθεξόκελεο ειεθηξαληιίαο ηεο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο «ΜΠΑΕΑΚΑ PLUS Δ.Π.Δ.» 

απνηειείηαη από κπξνύηδηλε πηεξσηή. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη σο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΑΝΣΛΗΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΤΠΟΤ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ  ΣΑ ΦΗΛΣΡΑ ΠΟΤΡΓΗΣΖ» ε επηρείξεζε ΜΠΑΕΑΚΑ 

PLUS Δ.Π.Δ.» ιόγσ ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο 

 

 

Πξνηείλεηαη λα γίλεη απνδεθηό ην πξαθηηθό ηεο ΔΓ θαη λα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ζηνλ κεηνδόηε. 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
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 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΝΣΛΙΑ 

ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΣΤΠΟΤ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ  ΣΑ ΦΙΛΣΡΑ ΠΟΤΡΓΙΣΗ». 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 
ζηελ επηρείξεζε: «ΚΞΑΕΑΘΑ PLUS Δ.Ξ.Δ.», ιφγσ ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, κε ΑΦΚ: 
998001668, έδξα: Γηαλληηζψλ 43, θαη ΓΝ : Α‟ Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 410,50 € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 12.00.01 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη 

εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-193/25-7-2017 – ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ  

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 10ν - ΑΠΟΦΑΗ  13-194/25-7-2017 
 
 
Αηηήκαηα Γεκνηψλ.  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΚΑΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1333/16-05-2016 αίηεζε 
ηνπ Κπνληδψξε Γεσξγίνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1346/16-05-2016 αίηεζε ηεο Ησάλλνπ Αξγπξίνπ 

Αηθαηεξίλεο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1584/01-06-2016 αίηεζε ηνπ Ραθαβάθε Κάξηνπ, ηελ κε Αξ. 
Ξξση. : 1824/22-06-2016 αίηεζε ηεο Αικπαλίδνπ Ιακπξηλήο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1357/17-

05-2016 αίηεζε ηνπ Θνηαλίδε Κηραήι, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1392/18-05-2016 αίηεζε ηνπ 
Κηραειίδε Αξηζηνηέιε, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1478/24-05-2016 αίηεζε ηνπ Θνπηζνπθαλίδε 
Γεσξγίνπ θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1566/31-05-2016 αίηεζε ηνπ Παιηζίδε Πηαχξνπ, έθπησζεο 

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

Κεηά απφ έιεγρν ηεο Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έγγξαθψλ πνπ νη αλσηέξσ 
πξνζθφκηζαλ ζηελ ππεξεζία, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηνπο αλσηέξσ νη νπνίνη είλαη εληαγκέλνη 

ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην λα γίλεη αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα ην 
ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπο.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε δηαθαλνληζκφ θαη ηελ 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

Γέρεηαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1333/16-05-2016 αίηεζε ηνπ Κπνληδψξε Γεσξγίνπ, ηελ κε Αξ. 
Ξξση. : 1346/16-05-2016 αίηεζε ηεο Ησάλλνπ Αξγπξίνπ Αηθαηεξίλεο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 

1584/01-06-2016 αίηεζε ηνπ Ραθαβάθε Κάξηνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1824/22-06-2016 αίηεζε 
ηεο Αικπαλίδνπ Ιακπξηλήο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1357/17-05-2016 αίηεζε ηνπ Θνηαλίδε 

Κηραήι, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1392/18-05-2016 αίηεζε ηνπ Κηραειίδε Αξηζηνηέιε, ηελ κε Αξ. 
Ξξση. : 1478/24-05-2016 αίηεζε ηνπ Θνπηζνπθαλίδε Γεσξγίνπ θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 
1566/31-05-2016 αίηεζε ηνπ Παιηζίδε Πηαχξνπ, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ κε αλαδξνκηθή 

εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπο θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ 
απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο.  

 

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1813/16-06-2017 αίηεζε 
ηνπ Θακίδε Ξνιπκέξνπ έληαμε ηνπ ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην θαζψο θαη έθπησζε ινγαξηαζκνχ 

χδξεπζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.082,00 €.  

Κεηά απφ έιεγρν ηεο Γ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ έγγξαθψλ πνπ ν αλσηέξσ 
πξνζθφκηζε ζηελ ππεξεζία, δηαπηζηψζεθε φηη εληάζζεηαη ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 

 

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

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ έληαμε ηνπ αλσηέξσ θαηαλαισηή ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 
 

 Ρελ έθπησζε ηνπ  ινγαξηαζκνχ κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα 

ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηνχ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο. 

 
 

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1526/27-05-2016 αίηεζε 
ηνπ Αζιαλίδε Ζιία γηα κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.174,00 € ιφγσ 
κεησκέλνπ εηζνδήκαηνο θαη έληαμή ηνπ ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 

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

πξνζθφκηζε ζηελ ππεξεζία, δηαπηζηψζεθε φηη εληάζζεηαη ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 Ρελ έληαμε ηνπ αλσηέξσ θαηαλαισηή ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 

 
 Ρελ έθπησζε ηνπ  ινγαξηαζκνχ κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα 

ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηνχ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο. 
 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1364/17-05-2016 αίηεζε 

ηνπ Κηραειίδε Βαζηιείνπ γηα κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.380,00 € 
ιφγσ κεησκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

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

πξνζθφκηζε ζηελ ππεξεζία, δηαπηζηψζεθε φηη εληάζζεηαη θαη ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 Ρελ έληαμε ηνπ αλσηέξσ θαηαλαισηή ζην κεησκέλν Ρηκνιφγην. 

 

 Ρελ έθπησζε ηνπ  ινγαξηαζκνχ κε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα 
ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηνχ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο. 
 

 

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1048/20-04-2017 αίηεζε 
ηνπ Αιεμαλδξίδε Φηιίππνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1012/12-04-2017 αίηεζε ηνπ Κάξθνπ Γαπίδ-

Αζαλαζίνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1021/18-04-2017 αίηεζε ηνπ Κηκίδα Ησάλλε, ηελ κε Αξ. 
Ξξση.: 1016/13-04-2017 αίηεζε ηεο Σαηδεησαλλίδνπ Πνπιηάλαο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 876/03-

04-2017 αίηεζε ηεο Ρξηαληαθπιιίδνπ Άιιαο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 992/11-04-2017 αίηεζε ηεο 
Οαγηνπνχινπ Καξίαο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 997/12-04-2017 αίηεζε ηεο Εαθεηξηάδνπ 
Βαιεληίλαο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1003/12-04-2017 αίηεζε ηνπ Απηδφπνπινπ Ξαλαγηψηε, ηελ κε 

Αξ. Ξξση. : 1018/18-04-2017 αίηεζε ηνπ Παββφπνπινπ Απνζηφινπ θαη ηελ ηελ κε Αξ. Ξξση. 
: 1031/19-04-2017 αίηεζε ηεο Ληθνιατδνπ Σαξίθιεηαο γηα έθπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

χδξεπζεο ιφγσ θξπθήο δηαξξνήο ε νπνία δελ έγηλε αληηιεπηή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ 
δπλαηή ε εληφπηζε ηεο εγθαίξσο. 

Κεηά απφ ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πδξνλνκείο ηεο Δπηρείξεζεο, νη 
δηαξξνέο  εληνπίζηεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ. 
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Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηψλ. 

 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Λα ρξεσζεί ν κέζνο φξνο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, 

αξθεί ε έθπησζε λα κελ μεπεξλάεη ην 70% ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 
 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2304/24-07-2017 αίηεζε 

ηνπ Θνκλελνχ Γεκεηξίνπ ηνπ Πππξίδσλνο γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ ηνπ 
φηη κέρξη ην 2014 ην αθίλεην ελνηθηαδφηαλ απφ ηελ Λνκαξρηαθή Δπηηξνπή ηεο Λ. Γεκνθξαηίαο, 
νη νπνίνη θεχγνληαο δελ πξνρψξεζαλ ζηελ δηαθνπή ηνπ πδξνκέηξνπ, κε απνηέιεζκα λα 

ζπζζσξεπηεί ε νθεηιή απφ πάγηνπο ινγαξηαζκνχο ρσξίο θαηαλάισζε.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ηνπ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηή. 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Λα ζηαιεί επηζηνιή ζηε Λνκαξρηαθή Δπηηξνπή ηεο Λ. Γεκνθξαηίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμνθιήζνπλ ηελ νθεηιή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ρξνληθή πεξίνδν κίζζσζεο ηνπ σο άλσ 
αθηλήηνπ. 

 Λα γίλεη αθαίξεζε παγίνπ ησλ 20 θπβηθψλ γηα ινγαξηαζκνχο απφ ην 2015 θαη έπεηηα. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-194/25-7-2017 
 

 
 
ΘΔΜΑ 11ν - ΑΠΟΦΑΗ  13-195/25-7-2017 
 
 
Έγθξηζε ηειηθήο επηκέηξεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΩΝ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Γ.Γ. Ν. ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ».  
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Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΝΓΔΚΑΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ησάλλε Ξαξαγηφ, Ξξντζηάκελν Ρ.. ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε ηειηθήο επηκέηξεζεο 
ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Λ. Πάληαο φπσο ην παξαθάησ ζρεηηθφ έγγξαθν: 
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Ξαξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε ηεο σο άλσ ηειηθήο επηκέηξεζεο. 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

 Ρελ έγθξηζε ηειηθήο επηκέηξεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΩΛ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ Γ.Γ. Λ. ΠΑΛΡΑΠ ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ» 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 13-195/25-7-2017 

 

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. 
 

 
25 Ηνπιίνπ 2017 

 
H Πξόεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 

 

 
  
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο  
Πχκβνπινο, Κέινο 

 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθόο 
ύκβνπινο, 
Πξόεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 
Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Κέινο  
ΑΠΩΝ 

 Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 

Γεκνηψλ, Κέινο  
 
 
 
 

 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Δθπξφζσπνο 
Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

 

 
 
 

 


