
 

 

1 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 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  20/2017 

Ρεο κε αξηζκφ 20/2017 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 30 Λνεκβξίνπ 2017 

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

απφ ηελ κε αξηζκφ   4884/24-11-2017, 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 Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

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

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

2) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 
 
ΘΔΚΑ 1o- Απφθαζε 20-313/30-11-2017. 

Θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο 4Σ4» (Άξζξν316, Λ. 
4412/16). 

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

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ.Γ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξξνκήζεηα νρήκαηνο 4Σ4», πνπ έρεη σο εμήο : 

 

mailto:info@deyak.gr
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ, ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ & ΡΔΙΗΘΖΠ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ  

 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Τπθρεςίασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΣΟ 4Χ4 ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ» 

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

27.000,00 € 

5 Χρθματοδότθςθ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Κωδικός : 13.01  

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

3165 / 11-09-2017 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
εταιρεία ΒΙΟΛΙΣΖΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ Ε.Π.Ε   

Ημερομηνία : 21-11-2017 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

24/11/2017, θμζρα: Παραςκευι  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 24/11/2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

1. Αβρακίδες Ηιίας , ΠΕ Φεκηθός Μεταληθός Γ. Δηεσζσληής ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς. 

2. Τρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρα, ΔΕ Δηοηθεηηθός σπάιιειος ηες Δ.Ο.Υ.  ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς. 

3. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, ΠΕ οηθολοκοιόγος, σπάιιειος ηες Δ.Ο.Υ.  ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς. 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ), για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ: 

 

1. ΒΙΟΛΙΣΖΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ Ε.Π.Ε  (ΑΦΜ: 997960476  ) 

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

 

τθ 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. 

 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου 

.Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

.Φορολογικι ενθμερότθτα. 
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.Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

.Πιςτοποιθτικό ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ.  

.Πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ. 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ 
ςφμφωνα με τθν  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν  
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ 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 

ΒΙΟΛΙΣΖΗ-
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ 

Ε.Π.Ε  

(997960476 ) 

25.920,00   € 6220,8 € 32140,8 € 

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 πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ». 
 

 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:«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ», πξνϋπνινγηζκνύ 27.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ,/ΚΑΔ 13.01 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΟΥΗΜΑΣΩΝ) ζηελ επηρείξεζε : «ΒΗΟΛΗΣΕΖ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΖ Δ.Π.Δ», κε Α.Φ.Μ.: 997960476, 

Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, Γηεύζπλζε: 1ν ρικ Κηιθίο-Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, κε πνζνζηό έθπησζεο 4% θαη ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά 25.920,00€.   
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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 Λα θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
(Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθχξσζε - Πχλαςε ζχκβαζεο) 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 13.01 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-313/30-11-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 2o- Απφθαζε 20-314/30-11-2017. 
Θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη 

Σέξζνπ». (Άξζξν 316, Λ. 4412/16). 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ.Γ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν 

νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 

ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ», πνπ έρεη σο 
εμήο : 

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

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Τπθρεςίασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «Ηλεκτρολογικζσ εργαςίεσ επιδιόρθωςησ 
βλαβών, ελζγχου και ςυντήρηςησ αντλιοςταςίων 
και δεξαμενών ΔΕ Κιλκίσ και Χζρςου» 

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

22.694,94 € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 61.93.03 
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6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

3573 / 02-10-2017 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘΤΜΙΟ ΣΟΤ 
ΓΕΩΡΓΙΟΤ   

Ημερομηνία : 24-11-2017 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

24/11/2017, ημζρα: Παρασκευή  

 

2. Πρακτικό: 
ιμερα, 24/11/2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:15 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

.Παραγηός Ιωάλλες, ΠΕ Ποιηηηθός Μεταληθός θαη Προϊζηάκελος Τ.Υ. ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς,  

.Αζιαλίδες Φρήζηος, ΠΕ Τοπογράθος Μεταληθός ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

.Αβρακίδες Ηιίας , ΠΕ Φεκηθός Μεταληθός θαη Γ. Δηεσζσληής ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ), για τηδημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ: 
 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΕΤΘΤΜΙΟ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ  (ΑΦΜ: 046042807  ) 
 
Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

 
τθ 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. 
 
Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για γενικι χριςθ 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το δθμόςιο  

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα Περιφερειακισ μονάδασ ΕΦΚΑ (Σ.ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ) 

 Βεβαίωςθ Περιφερειακισ μονάδασ ΕΦΚΑ (Σ.ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ) 

 Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου  

 Επικαιροποιθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ 

 Βεβαίωςθ Μ.Ε.ΕΠ. 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ 
ςφμφωνα με τθν  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν  
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:   
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α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24 %) 

Αξία με ΦΠΑ 

1 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 
ΕΤΘΤΜΙΟ ΣΟΤ 

ΓΕΩΡΓΙΟΤ  

(046042807) 

22.027,50   € 5286,6 27314,1 

 
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 2ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : 
«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ 

θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη Σέξζνπ». 
 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: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 
επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θηιθίο θαη 
Σέξζνπ», πξνυπνινγηζκνχ 22.694,94 € ρσξίο ΦΞΑ,/ 61.93.03 (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ-ΣΔΟΠΝ) ζηελ αηνκηθή 
επηρείξεζε : «ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ ΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝ», κε Α.Φ.Κ. : 046042807, 

Γ.Ν.. : Θηιθίο, Γηεχζπλζε : Δι. Βεληδέινπ 100, Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά 22.027,50€ (πιένλ ΦΞΑ).      

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 Λα θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
(Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθχξσζε - Πχλαςε ζχκβαζεο) 

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

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.93.03 (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ 
Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΗΙΘΗΠ-ΣΔΟΠΝ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 

ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-314/30-11-2017. 
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ΘΔΚΑ 3o- Απφθαζε 20-315/30-11-2017. 

Θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ». 

(Άξζξν 316, Λ. 4412/16). 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ.Γ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν 

νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 
ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ», πνπ έρεη σο εμήο : 

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

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Τπθρεςίασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «Ηλεκτρολογικζσ εργαςίεσ επιδιόρκωςθσ βλαβϊν, 
ελζγχου και ςυντιρθςθσ αντλιοςταςίων και 
δεξαμενϊν ΔΕ Κρουςςίων » 

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

22.139,40  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 61.93.04  

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

3584 / 02-10-2017 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
εταιρεία ΛΑΖΟΤΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΤ    

Ημερομηνία : 24-11-2017 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

24/11/2017, ημζρα: Παρασκευή  

 

2. Πρακτικό: 

 

ιμερα, 24/11/2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:15 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

.Παραγηός Ιωάλλες, ΠΕ Ποιηηηθός Μεταληθός θαη Προϊζηάκελος Τ.Υ. ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς,  

.Αζιαλίδες Φρήζηος, ΠΕ Τοπογράθος Μεταληθός ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

.Αβρακίδες Ηιίας , ΠΕ Φεκηθός Μεταληθός θαη Γ. Δηεσζσληής ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ), για τηδημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ: 
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1.ΛΑΖΟΤΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΤ (ΑΦΜ: 021224973) 

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

 

τθ 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. 

 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για γενικι χριςθ 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το δθμόςιο  

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα Περιφερειακισ μονάδασ ΕΦΚΑ (Σ.ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ) 

 Βεβαίωςθ Περιφερειακισ μονάδασ ΕΦΚΑ (Σ.ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ) 

 Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου  

 Επικαιροποιθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ 

 Βεβαίωςθ Μ.Ε.ΕΠ. 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ 
ςφμφωνα με τθν  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν  
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ 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 

ΛΑΖΟΤΔΗ 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΤ 
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΤ   

(021224973 ) 

21.576,00 5.178,24 26.754,24 

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 2ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : 
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«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ 
θαη δεμακελψλ ΓΔ Θξνπζζίσλ». 
 

 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: :« Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 
επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ 
Θξνπζζίσλ», πξνυπνινγηζκνχ 22.139,40 € ρσξίο ΦΞΑ,/ 61.93.04 (ΖΙΔΘΡΟ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΟΝΠΠΥΛ) ζηελ αηνκηθή 
επηρείξεζε : «ΙΑΕΝΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΡΝ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝ», κε Α.Φ.Κ.: 021224973 

Γ.Ν..: Δ΄ Θεζ/λίθεο, Γηεχζπλζε: Θχπξνπ 36, Θεζ/λίθε, Ρ.Θ. 56533, κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 21.576,00€ (πιένλ ΦΞΑ).  
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Λα θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
(Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθχξσζε - Πχλαςε ζχκβαζεο) 
 

 Ζ δαπάλε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.93.04 (ΖΙΔΘΡΟ/ΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 

ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΘΟΝΠΠΥΛ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 
φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-315/30-11-2017. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 4o- Απφθαζε 20-316/30-11-2017.  
 

Θαηαθχξσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ: «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, 
Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ» (Άξζξν 316, Λ. 4412/16). 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ.Γ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : «Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, 

ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο 
θαη Κνπξηψλ», πνπ έρεη σο εμήο: 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Τπθρεςίασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ 
ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΤ, 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΔΟΪΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΤΡΙΩΝ » 

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

21.098,25  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 61.93.02 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

3510 / 28-09-2017 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
εταιρεία ΛΤΜΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ  

Ημερομηνία : 24-11-2017 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

24/11/2017, θμζρα: Παραςκευι  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 24/11/2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:30 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

1. Παραγηός Ιωάλλες, ΠΕ Ποιηηηθός Μεταληθός θαη Προϊζηάκελος Τ.Υ. ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς,  

2. Αζιαλίδες Φρήζηος, ΠΕ Τοπογράθος Μεταληθός ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

3. Αβρακίδες Ηιίας , ΠΕ Φεκηθός Μεταληθός θαη Γ. Δηεσζσληής ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ), για τηδημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ: 

 

1. ΛΤΜΟΤΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ  (ΑΦΜ: 064873844 ) 

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

 

τθ 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. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για γενικι χριςθ 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το δθμόςιο  

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα Περιφερειακισ μονάδασ ΕΦΚΑ (Σ.ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ) 
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 Βεβαίωςθ Περιφερειακισ μονάδασ ΕΦΚΑ (Σ.ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ) 

 Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου  

 Επικαιροποιθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ 

 Βεβαίωςθ Μ.Ε.ΕΠ. 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ 
ςφμφωνα με τθν  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν  
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

 

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ 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 

ΛΤΜΟΤΗ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΣΟΤ 

ΑΝΣΩΝΙΟΤ(064873844) 
20.464,20   € 4911,408 25375,608 

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 2ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : 
«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ 

θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ». 
 

 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: :«Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 
επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ 

Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Γντξάλεο θαη Κνπξηψλ», πξνυπνινγηζκνχ 21.098,25 € ρσξίο 
ΦΞΑ,/61.93.02 (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓ.ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ 

ΓΑΙΙΗΘΝ,ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ,ΓΝΦΟΑΛΖΠ,ΚΝΟΗΥΛ)ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε : «ΙΚΝΠΖΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΡΝ ΑΛΡΥΛΗΝ», κε Α.Φ.Κ.: 064873844 Γ.Ν..: Βέξνηαο, Γηεχζπλζε: Αγ. 
Καξίλα, Βέξνηα Ρ.Θ. 59100,κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 20.464,20€ (πιένλ ΦΞΑ). 

 

 Λα θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  κε θάζε 
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πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
(Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθχξσζε - Πχλαςε ζχκβαζεο) 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

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

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 61.93.02 (ΖΙ/ΘΔΠ ΔΟΓ.ΔΞΗΓ/ΠΖΠ ΒΙΑΒΥΛ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΠΛ/ΠΖΠ Α/Π 
ΘΑΗ Γ/Μ ΓΔ ΓΑΙΙΗΘΝ,ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ,ΓΝΦΟΑΛΖΠ,ΚΝΟΗΥΛ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-316/30-11-2017. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 5o- Απφθαζε 20-317/30-11-2017.  
 

Δπραξηζηήξηα κέζσ ηνπ ηχπνπ ελφςεη ησλ ενξηψλ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θα Διέλε 
Αλαζηαζηάδνπ, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ απνζηνιή επραξηζηεξίσλ κέζσ ηνπ ηχπνπ 

ελφςεη ησλ ενξηψλ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ.  

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
Ρελ απνζηνιή επραξηζηεξίσλ κέζσ ηνπ ηχπνπ ελφςεη ησλ ενξηψλ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 6o- Απφθαζε 20-318/30-11-2017. 

Έγθξηζε πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ, 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ – ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝΗ ΑΓΥΓΝΗ ΡΝ Γ.Γ. ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ ΓΖΚΝ ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ»  

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΘΡΝ 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηφθνιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ, ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ – 
ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝΗ ΑΓΥΓΝΗ ΡΝ Γ.Γ. ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ ΓΖΚΝ ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ», πνπ έρεη σο εμήο: 
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ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Σνπ έξγνπ : ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ, ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ – ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΟΗ ΑΓΧΓΟΗ ΣΟΤ Γ.Γ. 

                      ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΛΑΣΡΑ 

Αλαδφρνπ :  ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. 

Οη παξαθάησ ππνγξάθνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ παξαπάλσ 

έξγνπ, φπσο νξίζηεθαλ κε ηελ ππ’αξ. 106/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ 

Γήκνπ Γέιηα (Κχξηνο ηνπ Έξγνπ) θαη κε ηελ ππ’αξ. 79/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (θνξέαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ): 

 
1. Παξαγηφο Ησάλλεο, 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 

 
πήγακε ζήκεξα ηελ 01/11/2017 επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, παξνπζία ησλ επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ 

Παλαγηψηε Καπαζαθαιίδε, Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Νηθφιανο Απνζηνιίδεο, Υεκηθφο Μεραληθφο 

θαη εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ππξίδσλα Κνινβνχ θαη έρνληαο ππφςε: 

 
1. Σν κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 1360/18-05-2016 πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ 

αλσηέξσ έξγνπ.  

2. Σελ Σειηθή Δπηκέηξεζε ηνπ έξγνπ πνπ ππεβιήζε εκπξφζεζκα θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Ησάλλε Παξαγηφ Πνιηηηθφ Μεραληθφ 

, ηελ  19/01/2016 , κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηαθηνπνπνηεηηθνχ ΑΠΔ (3νο) 

3. Σελ απφ 23/12/2015 (α.π. 6192) βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηελ νπνία 

βεβαηψλεηαη φηη νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθαλ εκπξφζεζκα. 

 
Παξαιακβάλνπκε πνηνηηθά ηηο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008 

(ΚΓΔ) γηα ηα Γεκφζηα Έξγα θαη ηηο ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 
 

1. - Ανηικείμενο 
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Σν έξγν αθνξά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ αλαξξφθεζεο, ησλ θξεαηίσλ αλαξξφθεζεο κε ηνλ απαξαίηεην Ζ/Μ 

εμνπιηζκφ, ηνπ αληιηνζηαζίνπ αλαξξφθεζεο, ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ πξνο ηελ Δ.Δ.Λ. ηνπ Γ.Γ. 

Υαιάζηξαο θαη ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο πξνο ηηο ηδηνθηεζίεο (κε επηιέμηκεο δαπάλεο).  

2. – Υρημαηοδόηηζη 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ - Σακείν πλνρήο - Δζληθνχο Πφξνπο θαη ηδίνπο 

πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Υαιάζηξαο  (Κσδ. Πξάμεο 2010Δ07580118). 

3. – Μελέηη 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλήιζε ζηα 7.780.000,00€ θαη δεκνπξαηήζεθε ην έξγν 

ηελ 13/09/2011 κε πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή εθηέιεζήο ηνπ 7.516.191,21 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απξφβιεπηεο δαπάλεο, ηεο πξφβιεςεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ 

Φ.Π.Α.), δειαδή κε κέζε έθπησζε 3,39 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

4. – Ανάθεζη  

Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 39/2012 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  θαη ηελ ππ’ αξηζκ.126094/14-

12-2012 ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Γ.Α. ηνπ Δ.Π. Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαηαθπξψζεθε 

θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζηελ Κ/ΞΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Α.Δ. - Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. Με ην ππ΄ αξηζκ. 2309/3-08-2015 έγγξαθν έγηλε απνδεθηή ε κεηαβνιή ηνπ 

αλαδφρνπ απφ Κ/ΞΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. - Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. ζε ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. ιφγσ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο Δ.Σ.ΔΡ. Α.Δ. απφ ηε 

Μεραληθή Πεξηβάιινληνο Α.Δ.. 

5. – σμθωνηηικό – εγκαηάζηαζη 

Σελ 14/12/2012 ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.516.191,21 € 

θαη έγηλε ε εγθαηάζηαζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζην έξγν. 

6. – Προθεζμίες  

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 6 ηεο Δ..Τ. ν ρξφλνο πεξαηψζεσο ηνπ 

έξγνπ νξίζζεθε ζε δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δειαδή κέρξη ηελ 

14/06/2014. 

Με ηελ αξ. πξση. 204/23-01-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εγθξίζεθε ε 1ε 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ κφλν σο πξνο ηηο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ ελψ ε ζπλνιηθή πξνζεζκία παξέκεηλε ζηνπο 18 κήλεο.  

Με ηελ αξ. πξση. 9-117/10-09-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εγθξίζεθε ε 2ε 

Σξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε ρνξήγεζε γεληθήο παξάηαζεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ έσο 20/12/2015. 
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Σελ 23/12/2015 εθδφζεθε ε βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ (αξ. πξση. 4127) απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ην έξγν νινθιεξψζεθε εκπξνζέζκσο. 

Σελ 24/11/2015 ζπληάρζεθε πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε ηνπ έξγνπ (αξ. πξση. 

3735). 

Σελ 18/05/2016 ζπληάρζεθε πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο (αξ. πξση. 1360). 

7. – Ανακεθαλαιωηικοί πίνακες- σμπληρωμαηική ύμβαζη 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθαλ νη θάησζη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ : 

Α) 1νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.516.191,21 € (ζε ηζνδχγην ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε) 

θαη ην 1ν ΠΚΣΜΝΔ εγθξίζεθαλ κε ηελ 72/2013 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Β) 2νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.513.274,12 € (κεησκέλνο θαηά 2.917,09 € ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε θαη κεησκέλνο θαηά  2.917,09 € ζε ζρέζε κε ηνλ 1ν ΑΠΔ) θαη ην 2ν ΠΚΣΜΝΔ 

εγθξίζεθαλ κε ηελ 149/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Γ) 3νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 7.513.274,12 € (κεησκέλνο θαηά 2.917,09 € ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε θαη κεησκέλνο θαηά  2.917,09 € ζε ζρέζε κε ηνλ 1ν ΑΠΔ θαη ζε ηζνδχγην ζε 

ζρέζε κε ηνλ 2ν Α.Π.Δ.) εγθξίζεθε κε ηελ 17-183/22-12-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.       

9. – Ποιοηική παραλαβή 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, αθνχ έιεγμε θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ, βξήθε φηη 

απηέο εθηειέζηεθαλ ζσζηά θαη έληερλα, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο, δηαπίζησζε φηη ην έξγν 

βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πνηνηηθήο 

απφςεσο ρσξίο παξαηεξήζεηο. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ.   
 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο  παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ, 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΑ – ΘΑΡΑΘΙΗΞΡΗΘΝΗ ΑΓΥΓΝΗ ΡΝ Γ.Γ. ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ ΓΖΚΝ ΣΑΙΑΠΡΟΑΠ». 
 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  20-318/30-11-2017. 
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ΘΔΚΑ 7o- Απφθαζε 20-319/30-11-2017. 
 

Έγθξηζε πξσηφθνιινπ δηνηθεηηθήο  παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Έγθξηζε 
πξσηφθνιινπ δηνηθεηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ 

Γ.Γ. ΘΚΗΛΥΛ – ΚΑΙΓΑΟΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ» 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΝΚΝ 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηφθνιινπ 
δηνηθεηηθήο  παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ Γ.Γ. ΘΚΗΛΥΛ – 
ΚΑΙΓΑΟΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ». 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ.   
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Ησάλλε Ξαξαγηνχ. 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ην ζέκα ηέζεθε πξνθνξηθά σο θαηεπείγνλ, ρσξίο λα 

ππάξρεη ε ζρεηηθή εηζήγεζε θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  20-319/30-11-2017. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 8o- Απφθαζε 20-320/30-11-2017. 

 
Έγθξηζε πξσηφθνιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ 
ΓΗΘΡΑ Γ.Γ. ΘΚΗΛΥΛ – ΚΑΙΓΑΟΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ» 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ 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 Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηφθνιινπ 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ Γ.Γ. ΘΚΗΛΥΛ – 
ΚΑΙΓΑΟΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ»      

 

 

 Σεηάξηε 01 Ννεκβξίνπ 2017 

 Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ: 4150 

 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Σνπ έξγνπ : «ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ Γ.Γ. ΚΤΜΗΝΧΝ – ΜΑΛΓΑΡΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΣΑ» 
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Αλαδφρνπ :  ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ THALIS E.S. S.A - ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ. 

 
Οη παξαθάησ ππνγξάθνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, φπσο νξίζηεθαλ κε ηελ ππ’αξ. 106/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ Γέιηα (Κχξηνο ηνπ Έξγνπ) θαη κε ηελ ππ’αξ. 180/2017 απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (θνξέαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ): 

 

5. Παξαγηφο Ησάλλεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ., σο πξφεδξνο 

6. Αζιαλίδεο Υξήζηνο, Σνπνγξάθνο Μεραληθφο Π.Δ., σο κέινο  

7. Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ., σο κέινο 

8. Ληνχιηαο ηέθαλνο, Αληηπξφεδξνο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γ. Γέιηα, σο κέινο θαη 

εθπξφζσπνο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

 

πήγακε ζήκεξα ηελ 01/11/2017 επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, παξνπζία ησλ επηβιεπφλησλ ηνπ έξγνπ 

Παλαγηψηε Καπαζαθαιίδε, Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Νηθφιανο Απνζηνιίδεο, Υεκηθφο Μεραληθφο 

θαη εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ππξίδσλα Κνινβνχ θαη έρνληαο ππφςε: 

 

4. Σελ Σειηθή Δπηκέηξεζε ηνπ έξγνπ πνπ ππεβιήζε εκπξφζεζκα θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Ησάλλε Παξαγηφ Πνιηηηθφ Μεραληθφ, 

ηελ  15/11/2016 , κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 3νπ ΑΠΔ. 

5. Σελ απφ 15/09/2016 (α.π. 2841) βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηελ νπνία 

βεβαηψλεηαη φηη νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθαλ εκπξφζεζκα. 

Παξαιακβάλνπκε ηηο εξγαζίεο φπσο απηέο αλαγξάθνληαη θαηά θαηεγνξίεο θαη πνζφηεηεο ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/2008 (ΚΓΔ) γηα ηα Γεκφζηα 

Έξγα θαη ηηο ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 
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A/A Δίδος Δργαζιών 
Μον. 
Mεηρ. 

Α.Σ. 

Ποζόηηηες 

Δκηελεζθ. 

Αριθ/κώς Ολογράθως 

 1. ΚΑΣ' ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΜΖΜΑ 

 1.1. ΔΡΓΑ Π/Μ 

1 Γίθηπν αλαξξφθεζεο ΣΔΜ 1.α 1,00 Σεκάρην: έλα 

2 Καηαζιηπηηθνί αγσγνί ΣΔΜ 2.α 1,00 Σεκάρην: έλα 

3 Αληιηνζηάζηα αλαξξφθεζεο ΣΔΜ 5.α 1,00 Σεκάρην: έλα 

 1.2. ΔΡΓΑ Ζ/Μ 

1 Δμνπιηζκφο δηθηχνπ ΣΔΜ 3.β 1,00 Σεκάρην: έλα 

2 Αληιηνζηάζηα αλαξξφθεζεο ΣΔΜ 5.β 1,00 Σεκάρην: έλα 

 1.3. ΔΡΓΑ ΖΛΔ 

1 χζηεκα Απηνκαηηζκνχ ΣΔΜ 4.γ 1,00 Σεκάρην: έλα 

 2. ΔΠΗΜΔΣΡΟΤΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ 

 2.1. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

1 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο 
γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο Με πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 

m3 6 7.611,42 m3: επηά ρηιηάδεο εμαθφζηα 
έληεθα θαη ζαξάληα δχν 
εθαηνζηά 

2 Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα εθηέιεζε ππφ 
ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

m3 7 100,33 m3: εθαηφ θαη ηξηάληα ηξία 
εθαηνζηά 

3 Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 
δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΧ. 

m 8 2.537,55 m: δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα 
ηξηάληα επηά θαη πελήληα πέληε 
εθαηνζηά 

4 Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή 
εκηβξαρσδψλ θαη ακκνράιηθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

m3 11 7.611,42 m3: επηά ρηιηάδεο εμαθφζηα 
έληεθα θαη ζαξάληα δχν 
εθαηνζηά 

5 Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν 
ιαηνκείνπ. 

m3 12 1.841,87 m3: ρίιηα νθηαθφζηα ζαξάληα έλα 
θαη νγδφληα επηά εθαηνζηά 

6 Δπίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο κε 
ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο Π.Σ.Π. 0-150 Γηα 
ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm 

m3 13 3.835,59 m3: ηξείο ρηιηάδεο νθηαθφζηα 
ηξηάληα πέληε θαη πελήληα ελλέα 
εθαηνζηά 

7 Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά 
πεηάζκαηα 

m2 1ΝΣ/1 24.968,94 m2: είθνζη ηέζζεξεηο ρηιηάδεο 
ελληαθφζηα εμήληα νθηψ θαη 
ελελήληα ηέζζεξα εθαηνζηά 

8 Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. 
Ηζρχνο 2,0 έσο 5,0 HP 

h 1ΝΣ/2 2.004,00 h: δχν ρηιηάδεο ηέζζεξα 

9 Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά, κε 
ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ 

m3 1ΝΣ/3 1.833,87 m3: ρίιηα νθηαθφζηα ηξηάληα ηξία 
θαη νγδφληα επηά εθαηνζηά 
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10 Γεσχθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ m2 1ΝΣ/4 21.483,58 m2: είθνζη κία ρηιηάδεο 
ηεηξαθφζηα νγδφληα ηξία θαη 
πελήληα νθηψ εθαηνζηά 

 2.2. ΟΓΟΣΡΧΗΑ-ΑΦΑΛΣΗΚΑ 

1 Βάζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155) m2 15 3.807,76 m2: ηξείο ρηιηάδεο νθηαθφζηα 
επηά θαη εβδνκήληα έμη εθαηνζηά 

2 Κνπή αζθαιη/δέκαηνο m 16 9.833,56 m: ελλέα ρηιηάδεο νθηαθφζηα 
ηξηάληα ηξία θαη πελήληα έμη 
εθαηνζηά 3 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε m2 17 3.760,54 m2: ηξείο ρηιηάδεο επηαθφζηα 
εμήληα θαη πελήληα ηέζζεξα 
εθαηνζηά 4 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε m2 18 1.367,04 m2: ρίιηα ηξηαθφζηα εμήληα επηά 
θαη ηέζζεξα εθαηνζηά 

5 
Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο (Π.Σ.Π. Α260),   πάρνπο 
0,05 m 

m2 19 1.367,04 
m2: ρίιηα ηξηαθφζηα εμήληα επηά 
θαη ηέζζεξα εθαηνζηά 

6 
Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο πάρνπο 0,05m 
(Π.Σ.Π. Α265), κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

m2 20 3.760,54 
m2: ηξείο ρηιηάδεο επηαθφζηα 
εμήληα θαη πελήληα ηέζζεξα 
εθαηνζηά 

 2.3. ΑΓΧΓΟΗ 

1 
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U 
ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο Αγσγνί κε ζσιήλεο ΡVC-U, 
SDR 41, DN= 160 mm 

m 24 5.368,42 
m: πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα 
εμήληα νθηψ θαη ζαξάληα δχν 
εθαηνζηά 

2 

σιελψζεηο απνζηξάγγηζεο κε δηάηξεηνπο ζσιήλεο 
απφ πνιπαηζπιέλην (PE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε 
ιεία εζση. επηθάλεηα Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν [DN/OD], θαηαζθεπαζκέλνπο θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 13476-1:2007, Γίθηπα κε ζσιήλεο SN4, DN/OD 
200 mm 

m 1ΝΣ/5 783,20 
m: επηαθφζηα νγδφληα ηξία θαη 
δχν δέθαηα 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

1. - Ανηικείμενο 

Σν έξγν αθνξά ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ αλαξξφθεζεο, ησλ θξεαηίσλ αλαξξφθεζεο κε ηνλ απαξαίηεην Ζ/Μ 

εμνπιηζκφ, ηνπ αληιηνζηαζίνπ αλαξξφθεζεο, ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ πξνο ηελ Δ.Δ.Λ. ησλ 

Κπκίλσλ – Μαιγάξσλ θαη ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο πξνο ηηο ηδηνθηεζίεο (κε επηιέμηκεο δαπάλεο). Σν 

έξγν εμππεξεηεί ηνπο νηθηζκνχο ησλ Κπκίλσλ - Μαιγάξσλ ηνπ Γήκνπ Γέιηα.   

2. – Υρημαηοδόηηζη 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη 

ηδίνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΓΖΜΟΤ ΓΔΛΣΑ. Χο πξνο ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφθεηηαη γηα 

ηκεκαηνπνηεκέλν έξγν φπνπ ε Α’ Φάζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δ.Π. «Πεξηβάιινλ- Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε», ΔΠΑ 2007-2013 κε Κσδ. Πξάμεο Α2012Δ07580089 (ΟΠ: 340162), ελψ ε Β’ 

Φάζε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

2014-2020» κε θσδ. Πξάμεο Α2016Δ27510066 (ΟΠ: 5000940). 

3. – Μελέηη 
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλήιζε ζηα 13.382.000,00 € θαη δεκνπξαηήζεθε ην 

έξγν ηελ 28/08/2012 κε πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή εθηέιεζήο ηνπ 12.979.358,36 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο απξφβιεπηεο δαπάλεο, ηεο πξφβιεςεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ 

Φ.Π.Α.), δειαδή κε κέζε έθπησζε 3,00 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

4. – Ανάθεζη  

Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 71/2013 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  θαη θαηφπηλ ησλ απαξαίηεησλ 

εγθξίζεσλ θαηαθπξψζεθε θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζηελ Κ/Ξ ΗΘΑΚΖ 

ΑΣΔ - ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ.. Με ηελ ππ’αξηζκ. 2310/03-08-2015 Απφθαζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο εγθξίζεθε ε κεηαβνιή ηεο νλνκαζίαο ηεο Κνηλνπξαμίαο απφ «Κ/Ξ 

ΗΘΑΚΖ ΑΣΔ - ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ.» ζε «Κ/Ξ THALIS ES SA - ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Δ.», θαηφπηλ ηεο αιιαγήο ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο ΗΘΑΚΖ Α.Σ.Δ. ζε « 

ΘΑΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «THALIS 

ES SA» (ΤΠ’ΑΡΗΘΜ. 48553/19-06-2015 αλαθνίλσζε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ). 

5. – σμθωνηηικό – εγκαηάζηαζη 

Σελ 11/11/2013 ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε ζπλνιηθήο δαπάλεο 12.979.358,36 € 

θαη έγηλε ε εγθαηάζηαζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ζην έξγν. 

6. – Προθεζμίες  

χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 5 ηεο Δ..Τ. ν ρξφλνο πεξαηψζεσο ηνπ 

έξγνπ νξίζζεθε ζε εηθνζηηέζζεξεηο (24) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δειαδή κέρξη 

ηελ 11/11/2015. 

Με ηελ αξ. πξση. 7-100/03-07-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ρνξεγήζεθε 1ε 

παξάηαζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ έσο 19/12/2015. 

Με ηελ αξ. πξση. 02/03-02-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ρνξεγήζεθε 2ε παξάηαζε 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ έσο 30/06/2016. 

Με ηελ αξ. πξση. 9-115/28-07-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ρνξεγήζεθε 3ε 

παξάηαζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ έσο 01/09/2016. 

Σελ 15/09/2016 εθδφζεθε ε βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ (αξ. πξση. 2841) απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ην έξγν νινθιεξψζεθε εκπξνζέζκσο. 

7. – Ανακεθαλαιωηικοί πίνακες- σμπληρωμαηική ύμβαζη 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθαλ νη θάησζη Αλαθεθαιαησηηθνί Πίλαθεο Δξγαζηψλ : 

Α) 1νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 12.979.358,36 € (ζε ηζνδχγην ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε) 

θαη ην 1ν ΠΚΣΜΝΔ εγθξίζεθαλ κε ηελ 148/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Β) 2νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 12.979.358,36 € (ζε ηζνδχγην ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε 

θαη ζε ηζνδχγην ζε ζρέζε κε ηνλ 1ν ΑΠΔ) θαη 1ε ..Δ. 710.000,00€. Με ηελ ππ’αξηζκφ 17-
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181/2015 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εγθξίζεθε ελ κέξεη ν 2νο 

Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ σο πξνο ηελ αξρηθή ζχκβαζε επηιέμηκν ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

Με ηελ ππ’αξηζκφ 106/13-07-2016 απφθαζε, ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

δελ παξείρε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε Δξγαζηψλ. 

Γ) 3νο Α.Π.Δ. ζπλνιηθήο δαπάλεο 12.984.275,61 € (απμεκέλνο θαηά 4.917,25 € ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε θαη απμεκέλνο θαηά 4.917,25 € ζε ζρέζε κε ηνλ 1ν ΑΠΔ θαη απμεκέλνο θαηά 

4.917,25 € ζε ζρέζε κε ηνλ 2ν Α.Π.Δ., ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ Φ.Π.Α. απφ 23% 

ζε 24%) εγθξίζεθε κε ηελ 16-167/29-11-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

8. – Ποζοηική παραλαβή 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, αθνχ έιεγμε θαηά ην δπλαηφλ ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, παξαιακβάλεη 

απηέο ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ πξσηφθνιιν. 

9. – Ποιοηική παραλαβή 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, αθνχ έιεγμε θαηά ην δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ, βξήθε φηη 

απηέο εθηειέζηεθαλ ζσζηά θαη έληερλα, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο, δηαπίζησζε φηη ην έξγν 

βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πνηνηηθήο 

απφςεσο ρσξίο παξαηεξήζεηο. 

 

 

 

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

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 

 Δγθξίλεη ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ :«ΑΞΝΣΔΡΔΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ Γ.Γ. ΘΚΗΛΥΛ 

– ΚΑΙΓΑΟΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ» θαη επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑΠ  THALIS E.S. S.A - ΚΖΣΑΛΗΘΖ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Α.Δ. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  20-320/30-11-2017. 
 
 

 
 

ΘΔΚΑ 9o- Απφθαζε 20-321/30-11-2017. 
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Ρξφπνο εθηέιεζεο ππεξεζίαο : «Γηαλνκή Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο». 

Ξξνυπνινγηζκφο : 240,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α.  
 
 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι Νηθνλνκνιφγν θαη 
πξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο – Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ππεξεζίαο : «Γηαλνκή Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο». –Θ.Α. : 

61.93.01, πξνυπνινγηζκνχ : 240,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ  Ρερληθή 
Έθζεζε πνπ έρνπλ σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

1. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

Γηαλνκή Δπηζηνιψλ γηα Ρχζκηζε Οθεηιψλ 

 

2. ΚΟΠΟ 

Γηαλνκή Δπηζηνιψλ γηα Ρχζκηζε Οθεηιψλ βάζεη ηνπ λφκνπ 4483/2017 

 

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ Γηαλνκή Δπηζηνιψλ γηα Ρχζκηζε Οθεηιψλ βάζεη ηνπ λ. 4483/2017 

Ζ πνζφηεηα ησλ επηζηνιψλ  είλαη πεξίπνπ 1.600  θαη ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπο απφ ηα γξαθεία.  
             

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Γηαθφζηα ζαξάληα επξψ ( 240,00 € ) πιένλ Φ.Π.Α. 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ Ρερληθή Έθζεζε  θαη ιακβάλνληαο  ππ φςηλ θαη ην πνζφ ηνπ θφζηνπο ηεο ελ 

ιφγσ ππεξεζίαο πξνηείλεηαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν "Γηαλνκή  
Δηδνπνηεηεξίσλ Ύδξεπζεο " ζε ηξίηνπο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 328 ηνπ λφκνπ 4412/2016. 
 

 

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 
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 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι. 
 

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

 Γεζκεχεη πίζησζε 240,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.01 (ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ  
ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ επηρείξεζε : ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΘΥΛ.ΘΔΝΦΗΙΝΠ, κε, 
Έδξα : ΘΑΟΑΝΙΖ & ΓΖΚΖΡΟΗΝ 1, Θηιθίο, ΑΦΚ : 120051080 θαη Γ.Ν.. : Θηιθίο,  έλαληη 

ηνπ πνζνχ σλ 240,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 
 

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

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.93.01  (ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ 
ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΥΛ ΓΟΔΠΖΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 
πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-321/30-11-2017. 

 
 
 

 
ΘΔΚΑ 10ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-322/30-11-2017. 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΠΡΔΓΑΛΥΛ 
ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΡΙΗΔΠ ΠΡΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΠΔΒΑΠΡΝ» 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ 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. ην 
πξαθηηθφ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΠΡΔΓΑΛΥΛ ΓΗΑ 

ΡΗΠ ΑΛΡΙΗΔΠ ΠΡΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΠΔΒΑΠΡΝ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξέκπηε 16 
Λνεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 12:00. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ζηεγαλψλ ζα  ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηζθεπή    θαη ζπληήξεζε ησλ δπν 
θαηαθφξπθσλ  θπγνθεληξηθψλ  πνιπβάζκησλ αληιηψλ κάξθαο Grundfos ηχπνπ CR45-05  πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην  αληιηνζηάζην Πεβαζηνχ – Αξγπξνχπνιεο. 

Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 



 

 

24 

 

Ρν απνηέιεζκα ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο πξνκήζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 
πνπ αθνινπζεί: 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΣΔΓΑΝΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΣΛΗΔ 
ΣΟ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΔΒΑΣΟΤ 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Πέκπηε 16 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 12:15   ζπλεδξίαζε 

ε επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα ζηεγαλψλ γηα  ηηο αληιίεο ζην αληιηνζηάζην 

εβαζηνχ» απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιφγν,  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλψξα ΓΔ ππάιιεινο,  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγν,  ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

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

 

Α/Α Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 Κνπγεβεηφπνπινο Πέηξνο 4424/14-11-2017 

2 Π. & Α. ΠΑΥΑΛΟΤΓΖ Ο.Δ.  4428/14-11-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα  ζηεγαλψλ γηα  ηηο 

αληιίεο ζην αληιηνζηάζην εβαζηνχ, θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Α/Α Δπηρείξεζε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 Κνπγεβεηφπνπινο Πέηξνο 580,00 

2 Π. & Α. ΠΑΥΑΛΟΤΓΖ Ο.Δ.  582,00 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «Κνπγεβεηφπνπινο Πέηξνο»  είλαη ρακειφηεξε  θαη πξνηείλεηαη 

σο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν:  «Πξνκήζεηα ζηεγαλψλ γηα  ηηο αληιίεο ζην 

αληιηνζηάζην εβαζηνχ» ιφγσ  ρακειφηεξεο  πξνζθνξάο 
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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 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 

4412/2016, κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηνπ πξαθηηθνχ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΠΡΔΓΑΛΥΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΡΙΗΔΠ ΠΡΝ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΠΔΒΑΠΡΝ» ζηνλ κεηνδφηε ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

πξνυπνινγηζκνχ 600,00 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 62.07.01.04 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ 
ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ) ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : «Θνπγεβεηφπνπινο Ξέηξνο», 

κε Α.Φ.Κ.: 015541292, ΓΝ: Θηιθίο, δηεχζπλζε έδξαο: Λ. Κάλνπ 4, Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100,  
κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 580,00€. 
 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ Θ.Α. 62.07.01.04 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ) 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: 20-322/30-11-2017. 

 
 

 
 
ΘΔΚΑ 11ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-323/30-11-2017. 
 
Αλνηθηφο δηαγσληζκφο αληιηψλ. (εθφζνλ έξζεη έγθξηζε αλακφξθσζεο απφ ηελ 
απνθεληξσκέλε) 

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

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη, επεηδή δελ κπνξεί λα δεκνπξαηεζεί ε πξνκήζεηα αληιηψλ πνπ αθνξά ην 

έηνο 2018, εάλ δελ εγθξηζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2018 θαη δελ ππάξρεη θσδηθφο ζην 
έηνο 2017 γηα λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηψξα θαη κε πνιπεηή δέζκεπζε λα 

ζπλερίζεη γηα ην έηνο 2018. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-323/30-11-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-324/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
Νξηζκφο επηηξνπήο εμαθξίβσζεο θφζηνπο πξνκεζεηψλ ΔΠΞΑ 2014 - 2020. 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΟΥΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ 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 ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ..  ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ησάλλε 
Ξαξαγηφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ ζπληάρζεθε κεηά απφ ηελ 

πξφζθιεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Ρ. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ έρεη σο εμήο : 
 

ΘΔΚΑ: Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Θαζνξηζκνχ Θφζηνπο πξνκεζεηψλ ΔΠΞΑ 2014 -2020 

 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Λ.4024/2011: 

«Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα 
ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, 

παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ 
ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ 
(exofficio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ 
θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

ππεξεζία. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο.»  
 

Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα  

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζήκεξα Γεπηέξα 27 Λνεκβξίνπ 2017 θαη 

ψξα10:00 π.µ., νη παξαθάησ παξεπξηζθφκελνη: 

1. Ζιίαο Αβξακίδεο Σεκηθφο Κεραληθφο Γεληθφο Γηεπζπληήο ΓΔΑ Θηιθίο. 
2. Ησάλλεο Ξαξαγηφο, Ξνιηηηθφο Κεραληθφο, πξντζηάκελνο ηερληθήο ππεξεζίαο 

3. Ληθφιανο Απνζηνιίδεο   Σεκηθφο Κεραληθφο 

Μεθηλήζακε ηελ ζπλεδξίαζε ζχµθσλα µε  ην άξζξν26ηνπ Λ.4024/2011 
θαηηελπξση.∆ΗΠΘΞΝ/Φ18/νηθ.21.508/4-11-2011,απφθαζε ηνπ πνπξγνχ δηνηθεηηθήο 

Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ δηεμαγσγή 
δεµφζηαο θιήξσζεο γηα ηνλ νξηζµφ ησλ µειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηηο Δπηηξνπέο 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ Ξξνκεζεηψλ.  

Νη παξαπάλσ αλαθεξκέλνη ππάιιεινη ηεο ΓΔΑ Θηιθίο έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 
Ξξντζηακέλνπ Ρερληθήο πεξεζίαο κε Α.Ξ.:4836/24-11-2017,ε νπνία λνµίµσο αλαξηήζεθε 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή παξαπάλσ αλαθεξφκελε 

λνµνζεζία, πξνρψξεζαλ µε ηελ ζεηξά ζηα παξαθάησ: 
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1. Ξξνεηνηκαζία ηεο θιήξσζεο µε ηελ αλαγξαθή ησλ νλνκαηεπσλχκσλ επί 
νκνηφκνξθσλ ηεµαρίσλ, ηππνπνηεκέλνπ αδηαθαλνχο ράξηνπ, φισλ ησλ 

ππαιιήισλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πνπ πιεξνχλ ηηο λφµηµεο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ζηα ελ ιφγσ ζπιινγηθά φξγαλα. 

2. Ρα αλσηέξσ νκνηφκνξθα ηεµάρηα ράξηνπ δηπιψζεθαλ νκνηφκνξθα ζε κέγεζνο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ εληφο αδηαθαλνχο επξχρσξεο ζαθνχιαο. 

3. Πχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα 
γίλνπλ δπν (2)θιεξψζεηο: 

α. θιήξσζε ηαθηηθψλ µειψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαγξαθνχλ ζε πίλαθα θαηά ηελ ζεηξά ηεο 

θιήξσζεο θαη 

β. ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ µειψλ πνπ ζα πξέπεη λα αλαγξαθνχλ ζε πίλαθα θαηά ηελ ζεηξά ηεο 
θιήξσζεο 

4.Ζθιήξσζε ησλ ηξηψλ(3)ηαθηηθψλ µειψλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ έγηλε µε ηελ επηινγή επηµέξνπο 

θιήξσλ φπσο έρεη πεξηγξαθηεί παξαπάλσ αλέδεημε θαηά ζεηξά θιήξσζεο ηα παξαθάησ ηξία 
(3)ηαθηηθάµ έιε: 

Ρα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ θιεξψζεθαλ εκθαίλνληαη ζην Ξξαθηηθφ Θιεξψζεσο:  

 

 

Δπηηξνπή Θαζνξηζκνχ Θφζηνπο πξνκεζεηψλ ΔΠΞΑ 2014 -2020 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Θιάδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Ξαξαγηφο Ησάλλεο ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

2 Κηραήι Θπξηαδίδεο ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

3 
Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ 

 
ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο 

 
 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπψλπκν / Όλνκα Θιάδνο / Δηδηθφηεηα 

1 Αζιαλίδεο Σξήζηνο ΞΔ Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

2 Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο  ΞΔ Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

3 Αβξακίδεο Ζιίαο ΞΔ Σεκηθφο Κεραληθφο 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
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Νξίδεη επηηξνπή θαζνξηζκνχ Θφζηνπο πξνκεζεηψλ ΓΔΑ Θηιθίο απνηεινχκελεο απφ ηα εμήο 
ηαθηηθά κέιε: 
 

1. Ησάλλε Ξαξαγηφ, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο 
2. Κηραήι Θπξηαδίδεο, Νηθνλνκνιφγν Ξξντζηάκελν ηεο Γ.Ν.. ΓΔΑ Θηιθίο 
3. Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ, Νηθνλνκνιφγν Ρακία ηεο Γ.Ν.. ΓΔΑ Θηιθίο 

 

Νξίδεη επηηξνπή θαζνξηζκνχ Θφζηνπο πξνκεζεηψλ ΓΔΑ Θηιθίο απνηεινχκελεο απφ ηα εμήο 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 
 

1. Αζιαλίδε Σξήζην, ΞΔ Ρνπνγξάθν ηεο Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο 
2. Γηνβαλνχδε Σξήζην, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ηεο Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο 
3. Αβξακίδε Ζιία, Σεκηθφ Κεραληθφ, Γ.Γ. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο 

 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-324/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 
 

ΘΔΚΑ 2o- Απφθαζε 20-325/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

Θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ 
ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ», πξνυπνινγηζκνχ 49.869,60 € πιένλ Φ.Ξ.Α.».  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ 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 Γ.Γ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ», πνπ έρεη 
σο εμήο : 

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

(άξζξα 4.2 θαη 23.2 ηεο δηαθήξπμεο) 
 
 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ προμικειασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 

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

49.869,60 € 

5 Χρθματοδότθςθ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Κωδικόσ : 25.05.05 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

3080 / 06-09-2017 



 

 

29 

 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ  Ημερομθνία : 27-11-2017 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

28/11/2017, θμζρα: Παραςκευι  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 28/11/2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

1.  Αβρακίδε Ηιία Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής ιόγω θωιύκαηος 
ηοσ ηαθηηθού κέιοσς Κσρηαδίδε Μηταήι Οηθολοκοιόγοσ ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς θαη ηοσ 
αλαπιερωκαηηθού κέιοσς Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρας Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες 
ΔΕΥΑ Κηιθίς 

2. Τρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρας, Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε 
αλαπιερωηή  ηολ Ξαθοσζηόποσιοσ Γεωργίοσ,  Υδρολοκέα ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

3. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς  

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ), για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ: 

1. ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. (ΑΦΜ: 094258268 ) (Ομάδα Α’) 

2. ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟ Α.Ε.  (ΑΦΜ: 999991240)  (Ομάδα B’) 

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

τθ 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. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

1. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρώου (άρθρα  22.Α.1 και 23.3α διακήρυξησ). 
2. Αποδεικτικό Ενημερότητασ για χρζη προσ το δημόςιο (άρθρο  22.Α.2 και 23.3β διακήρυξησ). 
3. Βεβαίωςη Αςφαλιςτικήσ Ενημερότητασ (άρθρο  22.Α.2 και 23.3β διακήρυξησ). 
4. Πιςτοποιητικό Πρωτοδικείου (άρθρο  22.Α.3 και 23.3γ  διακήρυξησ). 
5. Πιςτοποιητικό εγγραφήσ ςτο οικείο Επιμελητήριο. (άρθρο  22.Β και 23.4  διακήρυξησ). 
6. Επικαιροποιημζνη Τπεφθυνη Δήλωςη 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρεισ 
ςφμφωνα με τθν  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν  
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τισ  κάτωκι εταιρείεσ:   

 

 α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24 %) 

Αξία με ΦΠΑ 

1 
ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. 

(ΑΦΜ: 094258268 ) 
13.525,75€ 3.246,18 16.771,93 
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2 

ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟ Α.Ε.  
(ΑΦΜ: 999991240)  

(Ομάδα B’) 
15.627,87€ 3.750,688 19.378,56 

 

διότι θ πρϊτθ είναι θ εταιρεία που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά για τθν 
Ομάδα Α’ και θ δεφτερθ είναι θ εταιρία που μετά από ιςότιμθ προςφορά και κλιρωςθ ορίςτθκε προςωρινόσ 
μειοδότθσ για τθν ομάδα Β’. 

 

 
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. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ». 
 

 Ρνπο Φαθέινπο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη: (i) νη 

θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξεηο 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 γηα ηελ Νκάδα Α’ ηνπ δηαγσληζκνχ κε 
ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ», πξνυπνινγηζκνχ 49.869,60 € ρσξίο 
ΦΞΑ,/25.05.05 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟ/ΘΥΛ ΔΜΑΟ/ΡΥΛ (ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟ/ΡΑ-TUBORAMA 

ΓΗΑ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΑΞΝ 1/2") ηελ επηρείξεζε : «ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ Α.Δ.», κε Α.Φ.Κ.: 094258268 
Γ.Ν..: ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, Γηεχζπλζε: 20ν ρικ Θεζζαινλίθεο - Πεξξψλ, Άζζεξνο  Ρ.Θ. 

57200, κε πνζνζηφ έθπησζεο 41% θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 13.525,75€.  
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ Νκάδαο Β’ ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΥΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ», πξνυπνινγηζκνχ 49.869,60 € ρσξίο 
ΦΞΑ,/25.05.05 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟ/ΘΥΛ ΔΜΑΟ/ΡΥΛ (ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟ/ΡΑ-TUBORAMA 
ΓΗΑ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΑΞΝ 1/2") ηελ επηρείξεζε : «ΑΙΘΖ ΘΝΚΒΝΠ Α.Δ.» κε Α.Φ.Κ.: 999991240,  

Γ.Ν..: ΦΑΔ Ξεηξαηά, Γηεχζπλζε: Σαηδεαλέζηε 17, Αγ. Ησάκκεο Οέληεο,  Ρ.Θ. 18233, κε 
πνζνζηφ έθπησζεο 42% θαη ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 15.627,87€. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 

 Λα θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
(Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθχξσζε - Πχλαςε ζχκβαζεο) 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 25.05.05 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟ/ΘΥΛ ΔΜΑΟ/ΡΥΛ (ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟ/ΡΑ-

TUBORAMA ΓΗΑ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΑΞΝ 1/2"), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, 
φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-325/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-326/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 
Θέκαηα εξγαδνκέλσλ. 

 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ 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. 
Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηελ θα Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, 

Νηθνλνκνιφγν θαη Δθπξφζσπν εξγαδνκέλσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππ φςηλ ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο εηδψλ έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ην έηνο 2017 

ζχκθσλα κε ηελ Θιαδηθήο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο φιεο ηεο ρψξαο. 
Ππγθεθξηκέλα εηζεγήζεθε ηα εμήο: 

Πην άξζξν 1 «Ξεδίν Δθαξκνγήο» ηεο Θιαδηθήο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο αλαθέξεηαη 
φηη: «ζηηο δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο απηήο ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη κε 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε θάζε είδνπο Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, Ρειεζέξκαλζεο, φιεο ηεο ρψξαο θαη είλαη κέιε ησλ 
ζσκαηείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Ξ.Ν.Δ.-Γ.Δ..Α.» 

Πην άξζξν 8 «Ξαξνρέο ζε είδνο» ηεο Θιαδηθήο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο Δξγαζίαο αλαθέξεηαη 
φηη: «Πηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ρνξεγνχληαη ηα αθφινπζα 

είδε έλδπζεο αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Σεηκεξηλή έλδπζε, πνπ ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 1ε  
Νθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο: Γχν (2) παληειφληα ηχπνπ ηδηλ, δχν (2) ππνθάκηζα ηχπνπ θαλέια, 
έλα (1) πνπιφβεξ, έλα (1) κπνπθάλ θαη έλα (1) δεπγάξη κπνηάθηα κε επέλδπζε. Θεξηλή έλδπζε 

πνπ ρνξεγείηαη κέρξη 1ε Ηνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο: δχν (2) παληειφληα ηχπνπ ηδηλ, δχν (2) 
ππνθάκηζα θνληνκάληθα, έλα (1) κπνπθάλ ηχπνπ ηδηλ ζεξηλφ θαη έλα (1) δεπγάξη κπνηάθηα 

ρσξίο επέλδπζε. Νη Γ.Δ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζε πεξίπησζε 
αδπλακίαο ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ έλδπζεο κέζα ζηηο ηαθηέο πξνζεζκίεο, ή γηαηί έηζη ην 

ζπκθσλήζνπλ κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ εμ νινθιήξνπ ηελ αμία ηνπο ζε ρξήκα». 
 
Ζ ζρεηηθή δαπάλε έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο κε Θσδηθφ Ξξνυπνινγηζκνχ 60.02.00,  πεξηγξαθή Δίδε Έλδπζεο θαη πνζφ 20.000,00 €. 
 

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

 
 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη θαηά πιεηνςεθία 
κε ςήθνπο ηέζζεξηο (4) ππέξ θαη κία (1) θαηά 

 
 Ρελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 

 

 Ρελ ζπλέρηζε ηεο ππαγσγήο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηελ Θιαδηθή Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο 

φπσο απηή ππνγξάθεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δ.Γ.Δ..Α. θ. Γεψξγην Καξηλάθε, ηνλ Ξξφεδξν 

θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξ.Ν.Δ. Γ.Δ..Α. 

 Ρελ απ' επζείαο αλάζεζε ζηα παξαθάησ θαηαζηήκαηα έλδπζεο θαη ππφδεζεο πνπ έρνπλ 

έδξα ζηνλ Γήκν Θηιθίο 
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Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ Α.Φ.Μ. 

1 ΑΦΔ ΔΤΣΑΘΗΟΤ ΚΡΟΜΛΗΓΖ ΟΔ. 082265096 

2 Γ.ΚΑΛΠΑΚΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ Η.Κ.Δ. 998562828 

3 ΖΛΗΑΓΟΤ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 042127222 

4 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ 029514798 

5 ΛΑΕΟ ΖΛΗΑ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ. (ΒΔΝΔΣΣΟΝ) 999177832 

6 ΛΑΨΓΖ ΣΔΦΑΝΟ 073278033 

7 ΜΑΝΔΚΑ ΑΝΓΡΟΜΑΥΖ 047475278 

8 ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 082264597 

9 ΠΑΡΑΥΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  079883662 

10 ΒΧΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 075479428 

11 ΣΑΓΚΡΑΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 125190230 

12 ΣΗΑΟ ΑΔ 095430730 

13 Π.ΦΟΤΡΑΣΕΖ - Δ.ΦΟΤΡΑΣΕΖ Ο.Δ. 099140083 

14 ARUTINOVA ALIONA 135509618 

 

 

ηεο πξνκήζεηαο γηα θάζε εξγαδφκελν ησλ παξαθάησ εηδψλ κε ηηο παξαθάησ ηηκέο θαζαξήο 

αμίαο πξν Φ.Ξ.Α. 

ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ ςε (€) 

Μπουφάν  1 τεμάχιο (1Χ110,00€) 110,00  

Τποκάμιςα φανζλα 2 τεμάχια (2Χ40,00€)  80,00 

Παντελόνια τηιν 4 τεμάχια (4Χ40,00€) 160,00 

Πουλόβερ 1 τεμάχιο (1Χ50,00€) 50,00 

Τποκάμιςα 2 τεμάχια (2Χ40,00€) 80,00 

Μπουφάν τηίν 1 τεμάχιο (1Χ80,00€) 80,00 

Μποτάκια 2 ηεφγθ (2Χ70,00€) 140,00 

ΤΝΟΛΟ 700,00 
 

Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζηελ Γ.Δ.Α. Θηιθίο ησλ 

Ρηκνινγίσλ ηνπο, πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα δειηία ρνξήγεζεο πνπ ζα δνζνχλ ζε θάζε 

εξγαδφκελν νλνκαζηηθά ππνγεγξακκέλα απφ πξνκεζεπηή θαη εξγαδφκελν. Νη πξνκεζεπηέο 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ λ.4412/2016 (θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΔΦΘΑ πξψελ ΝΑΔΔ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

ΔΦΘΑ πξψελ ΗΘΑ θαη κεδεληθφ πνηληθφ κεηξψν . 

 

 Ζ ζπλνιηθή επηβάξπλζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζα είλαη 16.100,00 € 

(δεθαέμη ρηιηάδεο εθαηφ επξψ), ήηνη 23 εξγαδφκελνη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

επί 700,00 € έθαζηνο. 

 

 Ζ ελ ιφγσ δαπάλε έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζηελ νκάδα ινγαξηαζκψλ 60 (Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ). 

 

 Ζ δαπάλε ησλ 16.100,00 €  βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 60.02.00 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2017, φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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 Κεηνςήθεζε ην κέινο ηνπ Γ.Π θ. Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο  ν νπνίνο δήισζε πξνθνξηθψο θαη 

γξαπηψο ηα εμήο : «Γηα ηελ παξνρή έλδπζεο αζθαιείαο λα δνζνχλ ηα ρξήκαηα. Λα κελ 

δνζνχλ γηα ηελ έλδπζε αηνκηθήο πξνζηαζίαο». 

 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-326/30-11-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-327/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
 
Απνδεκίσζε θαηαζηξνθήο αγξνηεκαρίνπ. 
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ 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 Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1995/05-07-2016 αίηεζε ηνπ 
Πηδεξφπνπινπ Βαζίιεηνπ, απνδεκίσζεο θαηαζηξνθήο αγξνηεκαρίνπ ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ έθζεζε απηνςίαο πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ 

 
Α.Π. / ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1995/5-7-2016 

 
ηοιτεία αιηούνηος 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 
_____________________________________________________________________________________ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  
____________________________________________________________________________________ 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Αίηημα: ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ 
_____________________________________________________________________________________ 

Έκθεζη: 

 

Απφ απηνςία πνπ έγηλε απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε, 
επηβεβαηψζεθε φηη απφ ην αγξνηεκάρην 496 ηνπ αγξνθηήκαηνο Μεηαιιηθνχ δηέξρεηαη ν αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηεο πφιεο 
Κηιθίο απφ ην Αληιηνζηάζην  ηαπξνρσξίνπ, δηακέηξνπ Φ355 ρηιηνζηψλ. 
Δληφο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ππήξμε δηαξξνή ε νπνία απνθαηαζηάζεθε ηνλ κήλα Μάην ηνπ έηνπο 2016 απφ ηε ΓΔΤΑ 
Κηιθίο.  
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  θαηαζηξάθεθε θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθνχ κπηδειηνχ έθηαζεο πεξίπνπ 1000 ηκ. 
Ζ θαηαζηξαθείζα θαιιηέξγεηα ήηαλ έηνηκε γηα ζεξηζκφ. Ζ εθηίκεζε ηνπ παξαγσγνχ είλαη φηη ε απφδνζή ηεο ήηαλ 
πεξίπνπ 800ριγ αλά ζηξέκκα, πνζφηεηα πνπ έγηλε απνδεθηή. 
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Με βάζε ηελ ηηκή ηεο αγνξάο θαη ηελ απνδεθηή απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή καο, ην θφζηνο ηεο δεκηάο 
εθηηκάηαη ζε 200 επξψ. 
Οη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε δαπάλε νξγψκαηνο – ζπνξάο 20 επξψ αλά ζηξέκκα θαη πξνκήζεηαο  ζπφξνπ 10 επξψ αλά 
ζηξέκκα. 

 

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 πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε απνδεκίσζε ηεο δεκηάο ζην πνζφ ησλ 200 επξψ, φπσο 
εθηηκήζεθε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-327/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-328/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Αηηήκαηα Γεκνηψλ.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ 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 Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2889/19-09-2016 αίηεζε ηνπ 

Φαρνπξίδε Γακηαλνχ, απνδεκίσζεο θαηαζηξνθήο αγξνηεκαρίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
έθζεζε απηνςίαο πνπ έρεη σο εμήο:   

ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ 
 

Α.Π. / ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 2889/19-09-2016 

 
ηοιτεία αιηούνηος 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΦΑΥΟΤΡΗΓΖ ΓΑΜΗΑΝΟ  
_____________________________________________________________________________________ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΚΗΛΚΗ   ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2310 761614 
____________________________________________________________________________________ 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ:01002031000 
_____________________________________________________________________________________ 
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Αίηημα: ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΓΗΠΛΑ ΣΟ 
ΚΑΡΑΜΠΟΤ 
___________________________________________________________________________ 
 
Έκθεζη: 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ ΤΠΟΘΔΖ 
 
ΑΓΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ, 884/07-08-01, 88000ΓΡΥ, ΑΠΤ 2900 
ΥΡΔΧΖ 20000ΓΡΥ(ΔΡΓΑΗΔ), ΑΠΤ 2999/15-10-01 
ΣΟΠΟΘ.ΤΓΡ/ΣΡΟΤ 15000ΓΡΥ, ΑΓ 8192/03-10-01 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΖ, ΑΓ 17918/28-02-05(ΠΔΡΗΠΟΤ 30 ΚΤΒ.) 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΖ, ΑΓ 18784/16-06-05 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΖ, ΑΓ 34830/05-10-10(ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ - ΓΔΝ ΒΡΔΘΖΚΔ) 
ΔΠΗΣΟΛΖ ΓΗΑ ΜΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟ ΤΓΡ/ΣΡΟ, Α.Π. 26/30-05-14, ΖΡΘΔ ΣΑ ΓΡΑΦΔΗΑ/27-06-14 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΝΓΔΗΞΖ, ΑΓ 5550/27-06-14, ΔΝΓ 2826/27-06-14 
ΝΑ ΥΡΔΧΝΧ 200 ΚΤΒ/4ΜΖΝΟ 
 
ΑΒΡΑΜΗΓΖ 8/8/2016 
ΤΗΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ  ΣΖΛ: 6988336580 
ΖΡΘΔ ΣΖΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Ο ΠΑΣΔΡΑ  
ΔΗΝΑΗ Δ ΓΗΑΚΟΠΖ ΛΟΓΧ ΟΦΔΗΛΖ. ΔΗΥΔ ΓΗΑΡΡΟΖ ΚΑΗ Δ ΤΝΔΝΟΖΖ ΜΔ ΓΔΤΑ ΥΡΔΧΝΑΜΔ ΑΝΑ ΓΗΜΖΝΟ 
200 ΚΤΒΗΚΑ 
ΔΗΠΑ ΟΣΗ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΚΑΝΔΟΤΜΔ  ΔΚΣΠΧΖ 30% ΛΟΓΧ ΚΡΤΦΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΚΑΗ ΣΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΡΤΘΜΗΖ 
ΜΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟ 20%. 
 
ΑΒΡΑΜΗΓΖ 17/10/2016 
ΜΔΝΔΗ ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ ΣΟ ΠΗΣΗ ΥΧΡΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΝΔΡΟ. 
 
ΔΚΑΝΔ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΜΔΗΧΖ ΜΔ ΑΠ 2889/19.9.2016 
Δ ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ ΜΑΕΗ ΣΟΤ ΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΚΑΣΑΒΑΛΔΗ 300 ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΝΑ ΤΜΦΖΦΗΣΔΗ ΣΟ 
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΜΔ ΣΗ ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΣΟ ΥΧΡΑΦΗ ΣΟΤ. 
ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ Σ.Τ. ΚΑΗ ΝΑ ΠΑΔΗ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ Γ., Δ ΔΚΡΔΜΟΣΖΣΑ. 
ΑΗΣΖΖ ΣΟ Γ.. 90/14-01-15, ΑΠ.Γ..259/2017, 30% ΔΚΠΣΧΖ ΑΠΟ 20141 ΔΧ 20153 
 
Απφ ηελ απηνςία πνπ έγηλε ζηηο 30.11.2017 απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε θαη ηνλ ΓΓ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Ζιία Αβξακίδε επηβεβαηψζεθε φηη απφ ην αγξνηεκάρην 
δηέξρεηαη ν αγσγφο αθαζάξησλ ηεο πφιεο Κηιθίο  απφ ην αληιηνζηάζην ιπκάησλ ησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ πξνο ηνλ 
βηνινγηθφ Κηιθίο 
Δληφο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ππάξρνπλ φλησο αθφκε φγθνη ρσκάησλ πνπ ην θαζηζηνχλ αθαηάιιειν γηα θαιιηέξγεηα. Γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο πξνσζεηή γαηψλ γηα 2 εκέξεο.  
Ζ εκεξεζηα δαπάλε ελφο κεραλήκανηνο έξγνπ καδί κε ην ρεηξηζηή θιπ εθηηκάηαη ζε 350 επξψ.  
Δπνκέλσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο εθηηκάηαη ζε 700 επξψ. 
Ο ηδηνθηήηεο ζπκθσλεί κε απηφλ ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη εθφζνλ γίλεη απνδεθηφο απφ ην Γ κπνξεί λα 
ζπκςεθηζηνχλ νη νθεηιέο κε ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ηνλ νπνίν πηζπκεί λα θιείζεη. 

 
 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ: 

1. Φσηνγξαθία κε θαηεχζπλζε λνηηναλαηνιηθή. 
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2. Φσηνγξαθία κε θαηεχζπλζε πξνο λφην. 

 

3. Φσηνγξαθία κε θαηεχζπλζε πξνο αλαηνιή. 
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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 

 Λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε απνδεκίσζε ηεο δεκηάο ζην πνζφ ησλ 700 επξψ, φπσο 

εθηηκήζεθε. 
 Λα ζπκςεθηζηνχλ νη νθεηιέο ηνπ αλσηέξσ θαηαλαισηή, κε ην ππφινηπν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ  χδξεπζεο.  

 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ 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 Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, θ. Ζιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1995/05-07-2016 αίηεζε ηνπ 
Πηδεξφπνπινπ Βαζίιεηνπ, απνδεκίσζεο θαηαζηξνθήο αγξνηεκαρίνπ ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ έθζεζε απηνςίαο πνπ έρεη σο εμήο: 

ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ 
 

Α.Π. / ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: 1995/5-7-2016 
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ηοιτεία αιηούνηος 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 
_____________________________________________________________________________________ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  
____________________________________________________________________________________ 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Αίηημα: ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ 
_____________________________________________________________________________________ 

Έκθεζη: 

 

Απφ απηνςία πνπ έγηλε απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ησλ ζπλεξγείσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε, 
επηβεβαηψζεθε φηη απφ ην αγξνηεκάρην 496 ηνπ αγξνθηήκαηνο Μεηαιιηθνχ δηέξρεηαη ν αγσγφο ηξνθνδνζίαο ηεο πφιεο 
Κηιθίο απφ ην Αληιηνζηάζην  ηαπξνρσξίνπ, δηακέηξνπ Φ355 ρηιηνζηψλ. 
Δληφο ηνπ αγξνηεκαρίνπ ππήξμε δηαξξνή ε νπνία απνθαηαζηάζεθε ηνλ κήλα Μάην ηνπ έηνπο 2016 απφ ηε ΓΔΤΑ 
Κηιθίο.  
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  θαηαζηξάθεθε θαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθνχ κπηδειηνχ έθηαζεο πεξίπνπ 1000 ηκ. 
Ζ θαηαζηξαθείζα θαιιηέξγεηα ήηαλ έηνηκε γηα ζεξηζκφ. Ζ εθηίκεζε ηνπ παξαγσγνχ είλαη φηη ε απφδνζή ηεο ήηαλ 
πεξίπνπ 800ριγ αλά ζηξέκκα, πνζφηεηα πνπ έγηλε απνδεθηή. 
Με βάζε ηελ ηηκή ηεο αγνξάο θαη ηελ απνδεθηή απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή καο, ην θφζηνο ηεο δεκηάο 
εθηηκάηαη ζε 200 επξψ. 
Οη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε δαπάλε νξγψκαηνο – ζπνξάο 20 επξψ αλά ζηξέκκα θαη πξνκήζεηαο  ζπφξνπ 10 επξψ αλά 
ζηξέκκα. 

 
 

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 πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε απνδεκίσζε ηεο δεκηάο ζην πνζφ ησλ 200 επξψ, φπσο 
εθηηκήζεθε. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Ξξφεδξν Γ.Π. ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1173/04-05-2016 αίηεζε 

ηεο Ρνκπνπιίδνπ Αιεμάλδξαο θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 3823/11-10-2017 αίηεζε ηνπ Κηραειίδε 
Ιάδαξνπ, γηα έθπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ θξπθψλ δηαξξνψλ νη νπνίεο δελ 
έγηλαλ αληηιεπηέο απφ ηνπο ίδηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε εληφπηζε απηψλ 

εγθαίξσο. Κεηά απφ ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ πδξνλνκείο ηεο Δπηρείξεζεο, νη 
βιάβεο εληνπίζηεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηψλ. 
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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 
 

Λα γίλεη 30% έθπησζε ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-328/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 6ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-329/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 
Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΣΟΤ 2017» 

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

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ην πξαθηηθφ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΔΡΝΠ 2017» πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρεηάξηε 29 Λνεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ζηεγαλψλ ζα  ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο γηα ην 

θαζαξηζκφ θαη ηελ πγηεηλή ζηα Θεληξηθά Γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο ,ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, ηνπ 
Ρακείνπ θαη ηνπ Βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

Ρν απνηέιεζκα ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο πξνκήζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 
πνπ αθνινπζεί: 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάρηη 29 Νοεμβρίοσ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο: 

1. Κσρηαδίδε Μηταήι, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής κε αλαπιερωηή 
ηελ Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρα, Υπάιιειο ηες Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

2. Τρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρας, Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε 
αλαπιερωηή  ηολ Ξαθοσζηόποσιοσ Γεωργίοσ,  Υδρολοκέα ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
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3. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς κε αλαπιερωηή ηολ Αβρακίδε Ηιία 
Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

 
δελ παξνπζηάζηεθαλ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ»  

Προϋπολογισμού 3.035,05 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.) 

 
Χο εθ ηνχηνπ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε θαη πξνηείλεηαη επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
106 παξ. 1α) ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017. 

 
 

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 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 

 Ρελ επαλαδεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηαο ηελ Ξαξαζθεπή 8 Λνεκβξίνπ 2017 κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-329/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 
ΘΔΚΑ 7ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-330/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνχ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν:«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΡΔΟΥΡΖΠ 
ΑΛΡΙΗΑΠ ΑΛΑΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΙΑΠΞΖΠ» 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΝΚΝ 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. 

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

Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 
πξαθηηθφ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΡΔΟΥΡΖΠ 

ΑΛΡΙΗΑΠ ΑΛΑΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΙΑΠΞΖΠ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξαξαζθεπή 24 Λνεκβξίνπ 
2017 θαη ψξα 12:00  

Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

Ρν απνηέιεζκα ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο πξνκήζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 
πνπ αθνινπζεί: 
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΛΝΗΓΚΑΡΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΓΗΑ 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΦΡΔΟΥΡΖΠ ΑΛΡΙΗΑΠ ΑΛΑΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΙΑΠΞΖΠ ΝΗΘΝ FLYGHT 

ΠΡΖΛ Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηελ Παξαζθεπή 24 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 12:20 ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΣΔΡΩΣΗ ΑΝΣΛΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΛΑΠΗ ΟΙΚΟΤ FLYGHT ΣΗΝ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ» απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

Κπξηαδίδε Μηράιε, ΠΔ Οηθνλνκνιόγν, ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλώξα ΓΔ ππάιιεινο, ΓΔΤΑ Κηιθίο  

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγν, ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

Η 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 Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

1 ΝΔΝΓΟΠΟΤΛΟ Ν. – ΜΠΟΣΙΓΗ Γ. ΟΔ 4757/23-11-2017 

2 ΚΟΤΓΔΒΔΣΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 4758/23-11-2017 

3 ΤΓΑΣΩΡ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΣΛΗΗ Α.Δ. 4800/23-11-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα  θηεξσηήο αληιίαο 

αλαθπθινθνξίαο ιάζπεο νίθνπ Flyght, θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

Α/Α Δπηρείξεζε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά άλεπ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΝΔΝΓΟΠΟΤΛΟ Ν. – ΜΠΟΣΙΓΗ Γ. ΟΔ 2650,00 

2 

ΚΟΤΓΔΒΔΣΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

  
2500,00 

3 ΤΓΑΣΩΡ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΣΛΗΗ Α.Δ. 2600,00 
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Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «Κνπγεβεηόπνπινο Πέηξνο» είλαη ρακειόηεξε θαη πξνηείλεηαη σο 

πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΣΔΡΩΣΗ ΑΝΣΛΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΛΑΠΗ ΟΙΚΟΤ FLYGHT ΣΗΝ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ» 

 

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 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 

4412/2016, κεηά απφ ην απνηέιεζκα ηνπ πξαθηηθνχ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΠΡΔΓΑΛΥΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΡΙΗΔΠ ΠΡΝ 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΠΔΒΑΠΡΝ» ζηνλ κεηνδφηε ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
πξνυπνινγηζκνχ 2.500,00 € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 12.06 (ΛΟΙΠΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ)  ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : «Θνπγεβεηφπνπινο Ξέηξνο», κε Α.Φ.Κ.: 

015541292, ΓΝ: Θηιθίο, δηεχζπλζε έδξαο: Λ. Κάλνπ 4, Θηιθίο, Ρ.Θ. 61100,  κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2.500,00€. 
 

 Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ 
θσδηθφ 12.06 (ΛΟΙΠΟ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)  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: 20-330/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 8o- Απφθαζε 20-331/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Απνδνρή επηρνξήγεζεο πνζνχ 200000,00€ απφ ην ΞΔΠ (ΑΞΝΦΑΠΖ ΞΔΠ ΑΞ 38750, 
ΑΓΑ: 6ΔΕΛ465ΣΘ7-Κ15, «Δπηρνξήγεζε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο Λ. Θηιθίο γηα αληηκεηψπηζε 
πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ ιεηςπδξία (ΠΑΔ055))». Απφθαζε 20-

331/30-11-2017. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
θαη αθνχ ηα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ έζεζε ππφςε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ επηρνξήγεζε ηεο ∆ΔΑ Θηιθίο 
Λ. Θηιθίο γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ιεηςπδξία ζχκθσλα κε 

ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
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Ρελ Γεπηέξα 27 Λνεκβξίνπ 2017 ιάβακε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

38750/27-11-2017 θαη ΑΓΑ: 6ΔΕΛ465ΣΘ7-Κ15 πεξί επηρνξήγεζεο ηεο ∆ΔΑ Θηιθίο Λ. Θηιθίο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ιεηςπδξία.  

 
Δλ ζπλερεία ηέζεθε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πεξηερφκελν ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο θαη 
έρεη σο εμήο : 
 

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση της ∆ΕΤΑ Κιλκίς Ν. Κιλκίς για αντιµετώπιση προβληµάτων 

που δηµιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΑΕ 055). 
 
 
 
 

Α Π Ο Υ Α  Η 
 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Σο Π.∆. 63/05 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα». 
 
2.  Σο  ν.  4270/2014 (143  Α΄)  «Αρχές  δηµοσιονοµικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωµάτωση  
της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 

3.  Ση  νοµοθεσία  που  διέπει  τις  ∆ηµόσιες  Επενδύσεις  και  ειδικότερα  τις  διατάξεις  του  ν.  
2212/52 (Α266), του Ν.∆. 2957/54 και την Φ∆ 9035/30-7-1973 Απόφαση του Τπουργείου 

Προγραµµατισµού και Κυβερνητικής Πολιτικής. 
 
4. Σο άρθρο 13 του ν. 1069/1980 (191Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων 
υδρεύσεως & αποχετεύσεως», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 104 του 
ν.4485/2017(114Α). 
 

5. Σο άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (52Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό υνέδριο» 
όπως τροποποιήθηκε   µε   το   άρθρο   53   του   ν.   4257/14   (93Α΄)   «Επείγουσες   Ρυθµίσεις   

αρµοδιότητας Τπουργείου Εσωτερικών». 
 

6. Σο Π∆ 123/2016 (ΥΕΚ 208/Α΄ 2016) σχετικά µε τη σύσταση και µετονοµασία Τπουργείων. 
 
7.Σο Π.∆ 125/2016 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Τπουργών και Τφυπουργών» 
(Α΄210). 
 

8. Σον προϋπολογισµό και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  και συγκεκριµένα τη ΑΕ – 

055 στην οποία είναι ενταγµένο το έργο αριθµ. 2001Ε05500002 Επιχορήγηση των ΟΣΑ γηα 

«Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΣΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

λειψυδρίας» µε προϋπολογισµό 53.000.000,00€. 
 

9. Σο αριθµ. 4323/10-11-17 αίτηµα της ∆ΕΤΑ Κιλκίς. 
 

 

 
Αποφασίζουµε 
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Σην  επιχορήγηση  της ΔΕΤΑ   Κιλκίς Ν. Κιλκίς µε το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ΕΤΡΩ 
(200.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001Ε05500002 «Επιχορήγηση των ΟΣΑ για 
Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΣΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 
λειψυδρίας». 
 
Η χρηµατοδότηση  του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύµφωνα  µε  τη πρόοδο των έργων 
µε παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΤΠΕ. 
 
Η ισχύς της παρούσης ορίζεται σε 24 µήνες από την έκδοσή της. 

 

 
 

Ξξνηείλεηαη επνκέλσο ζην ΓΠ λα απνδερζεί ηελ επηρνξήγεζε, λα νξίζεη ππφινγν ηνπ έξγνπ θαη 
λα αλακνξθψζεη ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 
 

ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ ΠΡΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 
2017 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ 

15.01.00 Έξγα ππφ 
εθηέιεζε γηα 

αληηκεηψπηζε 
ηεο ιεηςπδξίαο 

0 200.000,00 200.000,00 

 ΠΛΝΙΝ 0 200.000,00 200.000,00 

 

 
ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ ΔΠΝΓΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 2017 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ 

41.10.02 Δπηρνξήγεζε 
απφ ΞΔΠ 

ΠΑΔ055 γηα 
αληηκεηψπηζε 
ηεο ιεηςπδξίαο. 

0 200.000,00 200.000,00 

 ΠΛΝΙΝ 0 200.000,00 200.000,00 

 
 
ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ ΔΜΝΓΥΛ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 

2017 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ 

15.01.00 Έξγα ππφ 0 200.000,00 200.000,00 
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εθηέιεζε γηα 

αληηκεηψπηζε 
ηεο ιεηςπδξίαο 

 ΠΛΝΙΝ 0 200.000,00 200.000,00 

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 

(1) Απνδέρεηαη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθψλ µε ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ 
ρηιηάδσλ ΔΟΩ (200.000,00 €) ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ: 2001ΠΔ05500002 

«Δπηρνξήγεζε ησλ ΝΡΑ γηα Δθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνπο ΝΡΑ ηεο ρψξαο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεηςπδξίαο» πνπ εγθξίζεθε κε ην κε ηελ πνπξγηθή 

Απφθαζε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 38750/27-11-2017 θαη ΑΓΑ: 6ΔΕΛ465ΣΘ7-Κ15. 
 

(2) Αλακνξθψλεη ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ – εμφδσλ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηεο ΓΔΑ Θηιθίο σο εμήο: 

 

 

ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ ΠΡΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 
2017 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ 

15.01.00 Έξγα ππφ 
εθηέιεζε γηα 

αληηκεηψπηζε 
ηεο ιεηςπδξίαο 

0 200.000,00 200.000,00 

 ΠΛΝΙΝ 0 200.000,00 200.000,00 

 

 
ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ ΔΠΝΓΥΛ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 
2017 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 

ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΚΔΡΑ ΡΖΛ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ 

41.10.02 Δπηρνξήγεζε 

απφ ΞΔΠ 
ΠΑΔ055 γηα 
αληηκεηψπηζε 

ηεο ιεηςπδξίαο. 

0 200.000,00 200.000,00 

 ΠΛΝΙΝ 0 200.000,00 200.000,00 
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ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΛΔΝ ΘΥΓΗΘΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΜΝΓΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ 

2017 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ 
ΓΗΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΚΔΡΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ 

15.01.00 Έξγα ππφ 
εθηέιεζε γηα 
αληηκεηψπηζε 

ηεο ιεηςπδξίαο 

0 200.000,00 200.000,00 

 ΠΛΝΙΝ 0 200.000,00 200.000,00 

 

(3) Νξίδεη ππφινγν ηνπ έξγνπ ηνλ Ξξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο 
Γ.Δ.Α. Θηιθίο θ. Θπξηαδίδε Λ.Κηραήι 

 

(4) Απνζηέιιεη ηελ παξνχζα απφθαζε γηα έγθξηζε ζηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Καθεδνλίαο 
Θξάθεο, ηκήκα δηνηθεηηθνχ – νηθνλνκηθνχ λνκνχ Θηιθίο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 220-331/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ . 

 

 
 
ΘΔΚΑ 9ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 20-332/30-11-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Ξξνζιήςεηο αηφκσλ κε ην Ξξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ), γηα ηελ 
απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ.  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
ηεο ζπλερηδφκελεο Ππλεδξίαζεο, 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 Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηηο πξνζιήςεηο αηφκσλ κε ην Ξξφγξακκα 

επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ 
θαη Ξεξηθεξεηψλ), γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Κε ηελ αξ. 15-228/4-9-2017 απφθαζε Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο εγθξίζεθε ε ππνβνιή αίηεζεο ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 
Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη 

νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηηο 
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08/09/2017ιάβακε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 22/2017/000040359652 ηνπ ΝΑΔΓ  απφθαζε 
έληαμεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Α/Α Ρίηινο - Ξεξηγξαθή Θέζεο Δηδηθφηεηα 
Αξηζκφο 
Θέζεσλ 

1 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΗ, ΞΝΚΖΣΑΛΗΘΝΗ, 

ΞΡΣΗΝΣΝΗ ΡΔΗ Ζ ΑΙΙΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 
1 

2 

ΙΝΓΗΠΡΖΠ ΡΔΗ - ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ - ΡΑΚΔΗΝ - 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΒΝΖΘΝΗ, ΞΡΣΗΝΣΝΗ Ζ 

ΑΙΙΥΛ ΠΣΝΙΥΛ 
1 

3 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠΖ ΖΚ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ-

ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ- ΓΗΘΡΥΛ 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 2 

4 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΣΔΗΟΗΠΡΔΠ ΚΖΣΑΛΥΛ 

ΠΓΘΝΙΙΖΠΖΠ ΚΔΡΑΙΙΥΛ 
(ΖΙΔΘΡΟΝΠΓΘΝΙΙΖΡΔΠ) 

1 

5 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ 
ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ 

ΑΛΔΗΓΗΘΔΡΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ 

ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ 
2 

6 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΔΙ 

ΑΛΔΗΓΗΘΔΡΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ 
ΝΗΘΝΓΝΚΥΛ 

4 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΘΔΠΔΥΛ 11 

Πθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 10.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο 
απαζρφιεζεο, γηα ηελ απαζρφιεζε καθξνρξφληα αλέξγσλ, ειηθίαο 55 έσο 67 εηψλ. Ρν 

πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο 
απηφο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ λ. 892/1990 (Α  101) θαη επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ ) ηνπ Λ. 3852/2010, 

πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ν αξηζκφο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο πνπ εγθξίζεθε θαηά εηδηθφηεηεο είλαη 
νη εμήο : 

Α/Α Νλνκαηεπψλπκν Δηδηθφηεηα Ξξνυπεξεζία 
Κηζζφο ή 

Ζκεξνκίζζην 

1 Καθάξηνο Ληθφιανο 
Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 

νηθνδνκψλ 
9-12  έηε 30,11€ 

2 Θενδσξίδεο Θσκάο 
Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 

νηθνδνκψλ 
6-9 έηε 28,80€ 

Νη αλσηέξσ ζέζεηο εγθξίζεθαλ βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΝΔ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
(ΦΔΘ1615/Β/2017) 

Νη παξαπάλσ ζα θαιχςνπλ ηηο εμήο θελέο ζέζεηο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο: 
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ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ 
ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΔΠΔΥΛ 

 

ΘΔΛΔΠ 

ΘΑΙΞΡΝΚΔΛΔΠ 
ΑΞΝ ΡΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΡΝ ΝΑΔΓ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ΞΔ 1   

Ρκήκα Γξακκαηείαο- 

Δπηθνηλσλίαο Νξγάλσλ 
Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο 
Ππζηεκάησλ Ξνηφηεηαο 

Γηνηθεηηθψλ ΞΔ 

 Ξιεξνθνξηθήο ΞΔ 
Δπηθνηλσλίαο θαη  

Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ΡΔ 

Γηνηθεηηθφο ΓΔ 

1 

1 
 
1 
1 

 
 
 
 
 
 

 

Γξαθείν Λνκηθνχ Ππκβνχινπ Λνκηθφο ΞΔ 1 1  

Γξαθείν Ρερληθνχ Αζθαιείαο Κεραληθφο ΞΔ 1 1  

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ KAI ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΖΟΔΠΗΑ 

    

Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ θαη 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 1 1  

Νηθνλνκηθφ Ρκήκα     

Ξξντζηάκελνο Νηθνλνκηθνχ 

Ρκήκαηνο 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 1 1  

Γξαθείν Ινγηζηεξίνπ - Ρακείνπ Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 
Βνεζφο Ινγηζηή ΡΔ Ρακίεο  

ΓΔ 

1 

1 

2 

  

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο 

Γηνηθεηηθφο ΡΔ Γηνηθεηηθφο 
ΓΔ  

Ρερλίηεο δξαπιηθνί- 

δξνλνκείο ΓΔ  

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ Δ 

1 

1 

8 

 

4 

1 

1 

8 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Γξαθείν Απνζήθεο, Ξξνκεζεηψλ 

θαη Ξαξαθνινχζεζεο 

Ππκβάζεσλ Έξγσλ 

Γηνηθεηηθνί ΡΔ δξαπιηθφο 

ΓΔ Απνζεθάξηνο ΓΔ 

2 

1 

1 

 

 

 

 

4 

 

Γηνηθεηηθφ Ρκήκα     

Ξξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ 

Ρκήκαηνο 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ 1 1  

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο 

Θαηαλαισηψλ 

Γηνηθεηηθφο ΡΔ Γηνηθεηηθνί 

ΓΔ 

1 

2 

 

3 
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Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ, 

Κηζζνδνζίαο & Δθπαίδεπζεο 
Ξξνζσπηθνχ 

Νηθνλνκνιφγνο ΞΔ  

Γηνηθεηηθφο ΡΔ  

Γηνηθεηηθνί ΓΔ 

1 

1 

2 

 

 

 

4 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ     

Γηεπζπληήο Ρερληθήο πεξεζίαο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ΞΔ 1   

Ρκήκα Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ 

    

Ξξντζηάκελνο Δ.Δ.Ι. Σεκηθφο Κεραληθφο ΞΔ 1   

Γξαθείν Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Κεραλνιφγνο ΞΔ 

Ζιεθηξνηερλίηεο ΓΔ 

Ππληεξεηέο 
Ζιεθηξνκεραληθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ ΓΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 
Θαζεθφλησλ Δ 

1 

2 

2 

 

 

5 

1 

2 

2 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

2 

Γξαθείν Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ 

δάησλ θαη Ιπκάησλ (Σεκείν- 
Δξγαζηήξην-Απνιπκάλζεηο) 

Σεκηθφο ΞΔ  

Βνεζνί Σεκηθνί ΓΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 
Θαζεθφλησλ Δ 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

 

 

Ρκήκα Ζ/Κ θαη Απηνκαηηζκψλ     

Ξξντζηάκελνο Ζ/Κ θαη 

Απηνκαηηζκψλ 

Ζιεθηξνιφγνο ή 

Κεραλνιφγνο ΞΔ 

1 1  

Γξαθείν Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Ζ/Κ Δμνπιηζκνχ, 
Νρεκάησλ, Απηνκαηηζκψλ, 

SCADA θαη Γηθηχσλ 

Ζιεθηξνιφγνο ΞΔ  

Ξιεξνθνξηθήο ΞΔ  

Ζιεθηξνιφγνη ΓΔ 
Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο ΓΔ 

Ρερλίηεο Νρεκάησλ ΓΔ 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

 

 

 

 

1 

Ρκήκα Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο 

    

Ξξντζηάκελνο Ύδξεπζεο Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ΞΔ 1   
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Γξαθείν Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο 

Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

ΞΔ 

Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ή 

Γνκηθψλ Έξγσλ ΡΔ 
Κεραληθφο ΡΔ 

Ρερλίηεο δξαπιηθνί ΓΔ 

Σεηξηζηέο Γνκηθψλ 

Κεραλεκάησλ ΓΔ 
Νηθνδφκνη Δ 

Νδεγνί Δ Σεηξηζηήο 

Απνθξαθηηθνχ- Δπνπηηθνχ 

Δ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ Δ 

1 

1 

 

1 

6 

5 

 

2 

4 

1 

 

7 

0 

0 

 

1 

4 

2 

4 

1 

 

 

7 

 

 

 

1 

Ρκήκα Τεθηνπνίεζεο, Α.Ξ.Δ., 

Πηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο 

θαη Δξεπλψλ 

    

Ξξντζηάκελνο Τεθηνπνίεζεο, 

Α.Ξ.Δ., Πηαηηζηηθψλ 
Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο θαη 

Δξεπλψλ 

Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

ΞΔ 

1 1  

Γξαθείν Τεθηνπνίεζεο, Α.Ξ.Δ., 

Πηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, 
Άξδεπζεο θαη Δξεπλψλ 

Κεραληθφο 

ΞεξηβάιινληνοΞΔ 

Γεσιφγνο ΞΔ 

Κεραλνιφγνο ΞΔ 
Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

ΡΔ 

Ξνιηηηθφο Κεραληθφο 

ήΓνκηθψλ Έξγσλ ΡΔ 

1 

1 

1 

1 
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ΠΛΝΙΝ  102 79 8 

 

Α/Α Νλνκαηεπψλπκν Δηδηθφηεηα Θελή ζέζε πνπ 

θαιχπηεη 

Δηδηθφηεηα 

ζέζεο 
1 Θπξηαθίδεο Γεψξγηνο πνκεραληθφο ΡΔΗ Γξαθείν 

Ιεηηνπξγίαο θαη 
Ππληήξεζεο 

Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 

θαη Απνρέηεπζεο 

Ξνιηηηθφο 

Κεραληθφο ή 

Γνκηθψλ 
Έξγσλ ΡΔ 

Κεραληθφο ΡΔ 
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2 Ξαπαδφπνπινο 

Δπάγγεινο 

Ζιεθηξνιφγνο Γξαθείν 

Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Ζιεθηξνηερλίηε

ο ΓΔ 

3 Σαηδεησάλλνπ Ζιίαο Ζιεθηξνιφγνο Γξαθείν 
Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Ζιεθηξνηερλίηε
ο ΓΔ 

4 Κσυζίδεο Ληθφιανο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

Γξαθείν 
Γηαρείξηζεο 

Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο 

Δξγάηεο 
Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 
Δ 

5 Ληακνηζίδεο Ληθφιανο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

Γξαθείν 
Γηαρείξηζεο 

Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο 

Δξγάηεο 
Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 
Δ 

6 ΙάξηνοΚηραιάθεο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 
νηθνδνκψλ 

Γξαθείν 
Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Δξγάηεο 
Γεληθψλ 

Θαζεθφλησλ 

Δ 

7 Αικαζίδεο Γεψξγηνο Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο 

νηθνδνκψλ 
Γξαθείν 

Ιεηηνπξγίαο θαη 

Ππληήξεζεο Δ.Δ.Ι 

Δξγάηεο 

Γεληθψλ 
Θαζεθφλησλ 

Δ 

8 Αβιαζηηκίδεο Βιαδίκεξνο Ζιεθηξνζπγθνιιεηήο Γξαθείν 

Ιεηηνπξγίαο θαη 
Ππληήξεζεο Ζ/Κ 
Δμνπιηζκνχ, 

Νρεκάησλ, 
Απηνκαηηζκψλ, 

SCADA θαη 
Γηθηχσλ 

Ζιεθηξνζπγθν

ιιεηήο ΓΔ 

 

Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
N.4483-2017 (ΦΔΘΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 Ρελ πξφζιεςε 2 αηφκσλ κε ην Ξξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Ξεξηθεξεηψλ), γηα ηελ 
απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ. 

 

 Ρν θφζηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα δχν έηε  (είθνζη ηέζζεξηο κήλεο) ζην αλσηέξσ αηηνχκελν 
πξφγξακκα πξνβιέπεηαη ζε πνζφ χςνπο 295.000,00 € (δηαθφζηεο ελελήληα πέληε ρηιηάδεο 

επξψ)  
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 Γηα ην έηνο 2017 ην θφζηνο πξνυπνινγίδεηαη ζην χςνο ησλ 36.875,00 € θαη ζα θαιπθζεί 

απφ ηηο παξαθάησ δεζκεπκέλεο πηζηψζεηο: 
 

1. 950.000,00 € ζε βάξνο ηνπΘ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕ ΕΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ)  

2. 60.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 60.01 (ΑΚΝΗΒΔΠ ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 
3. 285.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 60.03 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΔΚΚΗΠΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 
4. 25.000,00 € ζε βάξνο ηνπ  Θ.Α. 60.04 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) 
 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ εηήζηα κηζζνδνζία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

 

 Ρν ππφινηπν πνζφ ησλ 258.125,00 € ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ησλ ίδησλ 
Θ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2018 θαη 2019 κε πνζά 147,500,00 € θαη 110,625,00 

€ αληίζηνηρα. 
 

 Ρν πνζφ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο : 
1. Ξνζφ επηρνξήγεζεο: 

Υο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην 50% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ  θφζηνπο κε 

αλψηαην φξην ηα 600 επξψ κεληαίσο. 

 

2. Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 

Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζηνπο δψδεθα (12) κήλεο κε δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο γηα άιινπο δψδεθα (12) κήλεο, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη ε 
ΓΔΑ Θηιθίο εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 12κελνπ 

απαζρφιεζεο. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Θ.Α. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕ ΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ), Θ.Α. 60.01 (ΑΜΟΙΒΕ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ), 60.03 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ ΔΚΚΗΠΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) θαη 60.04 (ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΔΗΠΦΝΟΔΠ 
ΖΚΔΟΝΚΗΠΘΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 θαη ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2018 θαη 2019. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 20-332/30-11-2017  – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

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. 
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30 Λνεκβξίνπ 2017 


