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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 

ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηόκεηξν Θηιθίο Μεξόβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  8/2014 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  Ππκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θηιθίο. 

ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ: Ρεο 07/05/2014   Ζκέξα: Ρεηάξηε Ώξα: 13:00 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ: Έγγξαθε             Ζκεξνκελία: 30/04/2014 

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

παξόληα πέληε (5) 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο Θηιθίο,  Α. Ξξόεδξνο 
2) Σξηζηόθνξνο Ξηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Θηιθίο, Κέινο 

3) Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ, Δθπξόζσπνο Ππιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο  
4) Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο  

5) Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Κέινο  

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

6) Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, Γεκνηηθόο Πύκβνπινο, Κέινο 

7) Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, Δθπξόζσπνο ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ, κέινο  

 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 75_2014 

 

Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνύ αγσγνύ 
νηθηζκνύ Αγίαο Θπξηαθήο».  

 

Ν Α. Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνύκελνο ην ηξίην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

 

Ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλώκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππόςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθό δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

αληηθαηάζηαζεο θεληξηθνύ αγσγνύ νηθηζκνύ Αγίαο Θπξηαθήο. Ν δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 
15 Απξηιίνπ 2014. 
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ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ  

 

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζήκεξα ηελ Ρξίηε 15ε Απξηιίνπ 2014 θαη ώξα 

10:00 ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

1) Γιοβανούδη Φρήζηο, Πολιηικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηης Επιηροπής, με 

αναπληρωηή ηον κ. Παραγιό Ιωάννη, Προϊζηάμενο Τεχνικής Υπηρεζίας ηης ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ, Πολιηικό Μηχανικό. 

2) Αποζηολίδη Νικόλαο, Φημικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 

Καπαζακαλίδη Παναγιώηη, Πολιηικό Μηχανικό Τ.Ε ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς 

3) Αζλανίδη Φρήζηο, Τοπογράθο Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 

Κορκοηίδη Κωνζηανηίνο, Ηλεκηρολόγο Μηχανικό ηης Τεχνικής Υπηρεζίας ηης ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ. 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ έξγνπ: 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΓΩΓΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΓΗΑΠ ΘΟΗΑΘΖΠ 
 

Ξξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00 Δπξώ (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Ξ.Α.), 
 

Ξαξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο από ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθεθαλ ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν 
(ρσξίο ηαπηόρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκόηππν θαη ε πιεξόηεηά ηνπο), κνλνγξάθεζαλ ηα 

έγγξαθα απηά θαη ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κ.Δ.Δ.Ξ. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε 
επαγγεικαηηθό κεηξών ή θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   

θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 

1ε   ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

 Αξηζκόο πηπρίνπ:   26870      δξαπιηθά Ράμε: Α1 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/18579/06-12-2011 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ πνπ ηζρύεη κέρξη 
05/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηόηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζώπνπ. 
 πεύζπλε Γήισζε λνκίκνπ εθπξνζώπνπ πεξί κε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 

δηαθήξπμεο. 
 Ξξσηόηππε Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηεο ΓOY Έδεζζαο κε Α/Α 1068/07-03-

2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 07/05/2014. 
 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηύπνπ αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο 

Δ.Ρ.Α.Α. κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 84455-20724/18-11-2013 κε ηζρύ κέρξη 

30/06/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δ.Ρ.Α.Α. (γξαθείν Έδεζζαο) κε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 88/01-04-2014 κε ηζρύ κέρξη 30/06/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο ΞΔΠΔΓΔ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 0043/02-01-2014 

κε ηζρύ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Ππλδέζκνπ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Λ. Ξέιιαο 
κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3210/03-01-2014 κε ηζρύ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο ηεο Λνκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Λ. Ξέιιαο κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ 1524/03-01-2014 θαη ηζρύ κέρξη 31/12/2014. 



 

3 

 Φσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ΗΘΑ κε αξηζκό 
ζπζηήκαηνο 513//12/2014/07-01-2014 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 12/07-

01-2014 κε ηζρύ κέρξη 04/07/2014. 
 Φσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Ρερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο κε αξηζκό 

20/118663/07-01-2014 θαη ηζρύ κέρξη 07/07/2014. 
 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Δ.Ρ.Α.Α. κε ΑΟ.: 32271 (Έδεζζα) πνζνύ 960,00 €. 
 Κεραλόζεκα (2) 

FAX: 2381028840 
 

2ε   ΠΩΘΟΑΡΖΠ Η. ΠΗΑΛΖΠ 

Αξηζκόο πηπρίνπ:   28078      δξαπιηθά Ράμε: Α1 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

 
 Φσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Ραπηόηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζώπνπ. 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Δ.Ρ.Α.Α. κε ΑΟ.: 532092  (Θεζ/ληθε) πνζνύ 960,00 €. 
 Γύν (2) ππεύζπλεο δειώζεηο λνκίκνπ εθπξνζώπνπ πεξί κε πηώρεπζεο, 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 
23.2.2 α ηεο δηαθήξπμεο. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/8317/28-05-2013 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ πνπ ηζρύεη κέρξη 

27/05/2016. 
 Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ’ αξηζκ. 19/104559/07-01-2014 πξσηνθόιινπ 

βεβαίσζεο ηνπ ΡΔΔ πνπ ηζρύεη κέρξη 31/12/2014. 
 Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ’ αξηζκ. 36641/07-01-2014 πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο 

ηνπ ΠΞΔΓΔ Θεζ/ληθεο πνπ ηζρύεη κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ’ αξηζκ. 0121/2014/07-01-2014 πξσηνθόιινπ 
βεβαίσζεο ηεο Ξ.Δ.Π.Δ.Γ.Δ πνπ ηζρύεη κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 
50389182/09-03-2014 θαη ηζρύ γηα δύν (2) κήλεο από ηελ έθδνζή ηεο (από ην 

δηαδίθηπν). 
 Φσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ΗΘΑ κε αξηζκό 

ζπζηήκαηνο 503//105/2014/16-01-2014 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

112/16-01-2014, κε ηζρύ κέρξη 15/07/2014. 
 Φσηναληίγξαθν Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ πνπ ηζρύεη κέρξη 

30/06/2014 (αξ. πξση. 255/07-01-2014). 
 Φσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο ηνπ ΡΠΚΔΓΔ πεξί «κε απαζρόιεζεο κηζζσηώλ 

κεραληθώλ θαη νθεηιήο εηζθνξώλ απαζρόιεζεο κηζζσηώλ κεραληθώλ» πνπ 

ηζρύεη έσο 30/04/2014 (αξηζκόο πξσηνθόιινπ: 1902/07-02-2014). 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο δηαγξαθήο από ην ΡΞΔΓΔ κε αξηζκό 2074/11-03-

2014. 
 Κεραλόζεκα (2) 

FAX: 2312208960 

 

3ε   ΛΑΝΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΡΝ ΛΗΘΝΙΑΝ  

Αξηζκόο κεηξώνπ ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ Έξγσλ ηεο Ξ.Δ Θηιθίο:   59       

δξαπιηθά κέρξη πνζνύ 53.000,00 €. 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (Γξαθείν Ξαξ/θσλ 

Θηιθίο) κε αξηζκό 25832, πνζνύ 959,22 €. 
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 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην κεηξών ηεο Ξ.Δ Θηιθίο κε αξηζκό 59 
(αξ. πξση. Λ.Π 30) θαη ηζρύ κέρξη 15-10-2016. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηόηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζώπνπ  
 Ξξσηόηππε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηεο ΓOY Kηιθίο κε Α/Α 732/31-03-2014, 

κε ηζρύ κέρξη 31/05/2014. 
 Ξξσηόηππε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Ν.Α.Δ.Δ. κε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 479900/31-03-2014 θαη ηζρύ κέρξη 30/04/2014. 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΗΘΑ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 
519//1238/2013/19-11-2013 (αξ. πξσηνθόιινπ: 1354/19-11-2013) θαη ηζρύ 

κέρξη 16-05-2014. 
 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΗΘΑ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 

519//55/2014/14-04-2014 (αξ. πξση.: 63/14-04-2014) γηα ην έξγν 

«Αλαβάζκηζε πιαηείαο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Ζιηόινπζηνπ Γ.Δ Σέξζνπ» θαη ηζρύ 
κέρξη 13-10-2014. 

 πεύζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ζρεηηθά κε ην όηη όια ηα ζηνηρεία 
είλαη θσηναληίγξαθα εθ ηνπ πξσηνηύπνπ. 

 Γύν (2) ππεύζπλεο δειώζεηο λνκίκνπ εθπξνζώπνπ πεξί κε πηώρεπζεο, 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 
23.2.2 α ηεο δηαθήξπμεο. 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Θηιθίο κε αξηζκό 183/26-03-2014. 
 Φσηναληίγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Ξηζηνπνηεηηθώλ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Θηιθίο κε 

αξηζκό 100/26-03-2014. 
 Φσηναληίγξαθν ηεο Δηζαγγειίαο Ξξσηνδηθώλ Θηιθίο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

640/26-03-2014. 

 Κεραλόζεκα (2) 

FAX: 2341022207 

4ε   ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΡΟΗΑΛ. ΠΩΡΖΟΗΝΠ 

Αξηζκόο  Κεηξώνπ Γ/λζεο Ρερληθώλ έξγσλ Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θηιθίο: 2     

δξαπιηθά: πνζνύ 53.000,00 € 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηα Κεηξώα ηεο Λ/Α Θηιθίο κε αξηζκό 

Κεηξώνπ 2 θαη ηζρύ κέρξη 28-02-2015. 
 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ (ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΗΙΘΗΠ 

376) κε ΑΟ.: 376/702320-0 πνζνύ 960,00€. 

 πεύζπλε δήισζε λνκίκνπ εθπξνζώπνπ πεξί κε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 

δηαθήξπμεο. 
 Φσηναληίγξαθν απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην, ηεο ΓOY 

Θηιθίο κε α/α 362/20-02-2014 θαη ηζρύ κέρξη 20-04-2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΗΘΑ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 
519//475/2013/15-05-2013 (αξηζκόο πξσηνθόιινπ: 518/15-05-2013) κε 

ηζρύ κέρξη 14/05/2014. 
 Κεραλόζεκα (2) 

FAX: 2341097213 
 

5ε   ΘΝΟΝΡΕΑΘΖΠ ΠΩΡ. ΠΡΑΟΝΠ 

Αξηζκόο πηπρίνπ ΚΔΔΞ:   25649      δξαπιηθά Ράμε: Α1 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 
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 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Δ.Ρ.Α.Α.- Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. (Θεζ/ληθε) κε αξ.: 532113 πνζνύ 
980,00€. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/16254/22-10-2013 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ κε ηζρύ κέρξη 
21/10/2016.  

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. κε αξ. πξση.: 966/16-1-
2014 κε ηζρύ κέρξη 30/06/2014.  

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δ.Ρ.Α.Α. πνπ βεβαηώλεη όηη δελ απαζρνιεί κηζζσηνύο 

κεραληθνύο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη νθεηιέο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, κε 
αξ. πξση.: 2664/7-3-2014 κε ηζρύ κέρξη 31/05/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Η.Θ.Α. κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 
535//1727/2013/3-12-2013 θαη αξ. πξση.: 1894/3-12-2013 θαη ηζρύ κέρξη 
02/06/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ πνπ 
βεβαηώλεη όηη ν παξαπάλσ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο κε αξ. πξση.: 

50437997/25-3-2014 κε ηζρύ κέρξη 25/05/2014. 
 Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ Δ.Ρ.Α.Α. κε αξ. πξση.: 2073/14-3-2014 κε ζέκα: 

Γηαγξαθή από ΡΞΔΓΔ. 

 Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ραπηόηεηαο 
 πεύζπλε δήισζε λνκίκνπ εθπξνζώπνπ πεξί κε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 
δηαθήξπμεο 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. κε αξ. πξση.: 4/2-1-2014 κε ηζρύ κέρξη 
31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Ππλδέζκνπ Ξηζηνπνηεκέλσλ Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη Ρερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Θεζ/λίθεο κε εκεξνκελία 02/01/2014 θαη 
κε ηζρύ κέρξη 31/12/2014. 

 Κεραλόζεκα (2) 

FAX: 2391053044 
 

6ε   ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ & ΠΗΑ ΔΡΔ «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ» 

 Αξηζκόο πηπρίνπ:   23824      ΓΟΑΙΗΘΑ Ράμε: 1 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Δ.Ρ.Α.Α. - ΡΠΚΔΓΔ κε ΑΟ.: 8625 (Θηιθίο) πνζνύ 960,00 €. 

 Φσηναληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ρ.Δ. – ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ 

Δ.Ρ.Δ.» 
 Φσηναληίγξαθν 1εο ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ρ.Δ. – ΞΑΙΗΓΖΠ 

ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Ρ.Δ.» 
 Φσηναληίγξαθν 2εο ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο 

εηαηξείαο  κε ηελ επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ρ.Δ. – ΞΑΙΗΓΖΠ 
ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Ρ.Δ.» 

 Φσηναληίγξαθν 3εο ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ρ.Δ. – ΞΑΙΗΓΖΠ 
ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Ρ.Δ.» 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/4108/22-03-2011 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ θαη ζηειέρσζεο 
κε ηζρύ κέρξη 21/03/2014.  

 Φσηναληίγξαθν απόθαζεο πνπξγείνπ πνδνκώλ, Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ κε 

αξ. πξση.: Γ15/νηθ/4036/27-2-2014. 
 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 

10/13-1-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 30/06/2014. 
 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 

13/13-1-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 30/06/2014. 
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 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 
53/19-2-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 30/04/2014. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε  αξ. πξση.: 
14/13-1-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 30/06/2014. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 
12/13-1-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 30/06/2014. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 

70/13-3-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 30/04/2014. 
 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηόηεηαο Λνκίκνπ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηόηεηαο ηνπ  Λνκίκνπ Δθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο. 
 πεύζπλε δήισζε λνκίκνπ εθπξνζώπνπ πεξί κε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 

δηαθήξπμεο 
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Η.Θ.Α. κε αξ. πξση.: 1299/7-

11-2013 κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 519//1189/2013/07-11-2013 κε ηζρύ κέρξη 
06/05/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Η.Θ.Α. κε αξ. πξση.: 270/28-

03-2014 κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 116//235/2014/28-03-2014 κε ηζρύ κέρξη 
26/09/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΝΑΔΔ γηα ζπκκεηνρή ζε 
δηαγσληζκό κε αξ. πξση.: 486386/1-4-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 31/05/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ κε 
αξ. πξση.: 50458341/1-4-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 01/06/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ κε 

αξ. πξση.: 50381497/6-3-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 06/05/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δ.Ρ.Α.Α. κε αξ. πξση.: 1883/11-3-2014 θαη κε ηζρύ 

κέρξη 31/03/2015.  
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Ρ.Δ.Δ. κε αξ. πξση.: 5467/12439/19-12-2013 θαη 

κε ηζρύ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο ΠΑΡΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο κε αξ. 
πξση.: Β1450/1233/9-12-2013 θαη κε ηζρύ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο ΠΑΡΔ κε πεηζαξρηθνύ παξαπηώκαηνο κε αξ. πξση. 
ΒΞ 1450/1233/9-12-2013 θαη κε ηζρύ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δπηκειεηεξίνπ Θηιθίο κε αξ. πξση.: 3255/26-11-

2013. 
 Φσηναληίγξαθν αλαθνίλσζεο Δπηκειεηεξίνπ Θηιθίο κε αξ. πξση.: 1642/12-6-

2013. 
 Φσηναληίγξαθν αλαθνίλσζεο Δπηκειεηεξίνπ Θηιθίο κε αξ. πξση.: 3126/15-11-

2013. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Η.Θ.Α. γηα ζπκκεηνρή ζε 
δεκνπξαζίεο κε αξ. πξση.: 46/28-3-2014 θαη ΚΔ αξηζκό ζπζηήκαηνο 

116//43/2014/28-03-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 26/09/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Η.Θ.Α. γηα ζπκκεηνρή ζε 

δεκνπξαζίεο κε αξ. πξση.: 76406/26-2-2014 θαη αξηζκό ζπζηήκαηνο 

000/Ξ/2350/2014/26-02-2014 θαη κε ηζρύ κέρξη 25/08/2014. 
 Κεραλόζεκα (2) 

FAX: 2341029110 
 

7ε   ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

Αξηζκόο πηπρίνπ:   26817      Ζιεθηξνκεραλνινγηθά Ράμε: Α1 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 
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 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο ΡΑΚΔΗΝ ΞΑΟΑΘΑΡΑΘΖΘΩΛ ΘΑΗ ΓΑΛΔΗΩΛ (Γξαθείν 
Ξαξ/θσλ ΘΗΙΘΗΠ) κε ΑΟ.: 25833,  πνζνύ 959,22 € 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/18317/15-11-2011 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ κε ηζρύ κέρξη 
14/11/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Η.Θ.Α. κε αξ. πξση.: 362/9-
4-2014 (αξ. ζπζηήκαηνο: 519//333/2014/09-04-2014) κε ηζρύ κέρξη 08-10-
2014. 

 Ξξσηόηππε αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 107/14-4-
2014 κε ηζρύ κέρξη 30-06-2014. 

 Ξξσηόηππν απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο ηεο ΓOY Θηιθίο κε Α/Α 857/09-04-2014 
θαη κε ηζρύ κέρξη 09/06/2014. 

 Φσηναληίγξαθν Ξηζηνπνηεηηθνύ Απνθνίηεζεο Ρ.Δ.Η. Πεξξώλ κε αξ. πξση.: 

5417/6-4-2005. 
 Ξξσηόηππε βεβαίσζε Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. Λ. Θηιθίο κε αξ. πξση.: 10/14-4-2014 κε ηζρύ 

κέρξη 31/12/2014. 
 Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ραπηόηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζώπνπ. 
 Ξέληε (5) ππεύζπλεο δειώζεηο λνκίκνπ εθπξνζώπνπ πεξί κε πηώρεπζεο, 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, αλεθηέιεζηνπ κέξνπο εξγνιαβηθώλ 
ζπκβάζεσλ θηι, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο δηαθήξπμεο. 

 Κεραλόζεκα (2) 

FAX: ΙΝΓΩ ΡΝ ΓΔΓΝΛΝΡΝΠ ΝΡΗ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΦΑΜ ΘΑ ΠΡΑΙΘΔΗ 
ΚΔΠΩ EMAIL 
 
 
 
 

8ε   ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΑΛ. ΙΑΕΑΟΝΠ 

Αξηζκόο  Κεηξώνπ Γ/λζεο Ρερληθώλ έξγσλ Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θηιθίο: 30       

δξαπιηθά: πνζνύ 53.000,00 € 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαλ από ηελ δηαθήξπμε: 

 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο ΡΑΚΔΗΝ ΞΑΟΑΘΑΡΑΘΖΘΩΛ ΘΑΗ ΓΑΛΔΗΩΛ (Γξαθείν 

Ξαξ/θσλ: ΘΗΙΘΗΠ) κε ΑΟ.: 25821, πνζνύ 960,00 €. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηα Κεηξώα ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ Έξγσλ 

ηεο Λ/Α Θηιθίο κε ηζρύ κέρξη 28-07-2016 (Αξ. Ξξση. Ρ.Π.Γ.Δ: 24/29-07-2013). 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηόηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζώπνπ  
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κε αξ. πξση.: 50490295/8-4-

2014 κε ηζρύ κέρξη 08-06-2014. 
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ΗΘΑ κε αξ. πξση.: 

565337/20-12-2013, κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 000/Ξ/392440/2013/20-12-2013 

κε ηζρύ κέρξη 19/06/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο Ν.Α.Δ.Δ. γηα ζπκκεηνρή 

ζε δηαγσληζκό κε αξ. πξση.: 536942/9-4-2014 κε ηζρύ κέρξη 31-05-2014. 
 Έμη (6) ππεύζπλεο δειώζεηο θαη όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 

δηαθήξπμεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ππεύζπλε Γήισζε πνπ λα βεβαηώλεη όηη δελ 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε εξγνιεπηηθέο ελώζεηο, ππεύζπλε Γήισζε πνπ λα 
βεβαηώλεη όηη α) δελ έρεη αλεθηέιεζην ππόινηπν εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ 

αλσηέξσ ηνπ λόκηκνπ νξίνπ β) έιαβε πιήξε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ 
θαη ηε γλώζε ηεο κειέηεο γ) όια ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη ε 
επηρείξεζή ηνπ δελ είλαη έλνρε γηα ζνβαξέο ςεπδείο δειώζεηο θαηά ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 24 έσο 29 ηνπ Ξ.Γ. 
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324/2000, ππεύζπλε Γήισζε πνπ λα βεβαηώλεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θηι. 

 Κεραλόζεκα (2) 

FAX: 2341024342 
 

 

Από ην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ, ε κόλε εηαηξεία πνπ δελ πξνζθόκηζε πξσηόηππν 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο, όπσο απηό νξίδεηαη από ην άξζξν 23, παξάγξαθνο α ηεο δηαθήξπμεο, 
ήηαλ ε κε επσλπκία «ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ». Κεηά από ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ απνθαζίζηεθε λα απνθιεηζηεί από ηε δηαδηθαζία ε πξναλαθεξζείζα εηαηξεία θαη λα 
κελ ζπκκεηέρεη ζην επόκελν ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.  

 
Πηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, εθηόο ηεο εηαηξείαο κε 
επσλπκία «ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ», κνλνγξάθηεθαλ  από ηνλ Ξξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο 

Δ.Γ. θαη αλαθνηλώζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδόκελν. Όιεο νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε 

πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο από ηε κηθξόηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο έρεη σο 
εμήο: 
 

 

Α/Α ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ Δκ (%) 

1 

ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ & ΠΗΑ ΔΡΔ 

«ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ» 21 

2 

ΘΝΟΝΡΕΑΘΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΡΝ 

ΠΩΡΖΟΗΝ 22 

3 

ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΡΝ 

ΣΟΖΠΡΝ 22 

4 
ΠΗΑΛΖΠ ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΡΝ ΗΩΑΛΛΖ 

23 

5 

ΛΑΝΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΡΝ 

ΛΗΘΝΙΑΝ 31,60 

6 

ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

ΡΝ ΗΩΑΛΛΖ 33,41 

7 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΝ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ 37,70 

 

Θαηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλώληαο από ηνλ πξώην κεηνδόηε θαη αθνινπζώληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο  
έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

δηαγσληζκό (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνύζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηνπ 
άξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ, 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνύζαο. Ρέινο έιεγμε ην παξαδεθηό ησλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3669/08 θαη αλάινγα κε ην 
εθαξκνδόκελν ζύζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Από ηνλ έιεγρν νκαιόηεηαο πξνέθπςε όηη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία «ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΡΝ 
ΗΩΑΛΛΖ» δελ είλαη παξαδεθηή, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκό ηεο εηαηξείαο. 

Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έιεγμε ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4.1 ηεο δηαθήξπμεο θαη έθαλε επηβεβαίσζε ηεο 
γλεζηόηεηαο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ.    
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Κεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε όηη νη εηαηξείεο  πνπ ηεξνύλ ηηο ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο 

είλαη: 

 
Α/Α ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ Δκ (%) 

1 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΝ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ 37,70 

2 

ΛΑΝΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΡΝ 

ΛΗΘΝΙΑΝ 31,60 

3 
ΠΗΑΛΖΠ ΠΩΘΟΑΡΖΠ ΡΝ ΗΩΑΛΛΖ 

23 

4 

ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΘΩΛ/ΛΝΠ ΡΝ 

ΣΟΖΠΡΝ 22 

4 

ΘΝΟΝΡΕΑΘΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΡΝ 

ΠΩΡΖΟΗΝ 22 

5 

ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ & ΠΗΑ ΔΡΔ 

«ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ» 21 

 

 

Ξξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ε εηαηξεία: ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΝ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ κε Α.Φ.Κ. : 028531054  Γηεύζπλζε: Θεληξηθν : 1ν ρικ. Θηιθίο – 
Κεηαιιηθό,  ΓΝ : Θηιθίο,  Ρει – Fax : 2341024342  κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 37,70 % 

επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο. 
Νη δηαγσληδόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηπρόλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνύ ηεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνύ εληόο πέληε εκεξώλ.   

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2014 

 
Κεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξόλ πξαθηηθό, κε ην νπνίν νινθιεξώλεηαη ην πξώην 
ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

  

 

 

Γηνβαλνύδεο Σξήζηνο   

Απνζηνιίδεο Ληθόιανο  

Αζιαλίδεο Σξήζηνο  
 

 

 

Δπί ηνπ πξαθηηθνύ δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ.   
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Δγθξίλεη ην πξαθηηθό 1/2014. 

 Θαηαθπξώλεη σο κεηνδόηε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνύ αγσγνύ νηθηζκνύ 

Αγίαο Θπξηαθήο» ηνλ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖ ΙΑΕΑΟΝ ΡΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ κε κέζε ηεθκαξηή 

έθπησζε 37,70 % επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο. 

 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 75/2014 

 
 

 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

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

 

 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π             
                                                                        ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 

 
 

 
 
 

              Γεκήηξηνο Β. Ρζαληάθεο 
Γεκνηηθόο  Πύκβνπινο  Θηιθίο 

 


