
 

 

1 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

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

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  12/2018 

Ρηρ με απιθμό 12/2018 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού Πςμβοςλίος 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 12 Ηοςνίος 2018 και 
ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Ρπίηη, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα απφ 

ηελ κε αξηζκφ   1791/08-06-2018, 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 πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

4) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  
5) Ξαξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

6) Καπξνπνχινπ Πνθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

7) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

 
ΘΔΜΑ 1ν   ΑΠΟΦΑΖ 12-192/12-6-2018    
 
πκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ πξφζθιεζε κε θσδηθφ 079.6b Α/Α ΟΠ: 2440. ηεο  ΔΗ∆ΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ∆ΗΑΥΔΗΡΗΖ Δ.Π. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔ∆ΟΝΗΑ  ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  ΑΞ06 «Πξνζηαζία  ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 
πφξσλ» Ο ΟΠΟΗΟ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟ∆ΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ Δπξσπατθφ Σαµείν Πεξηθεξεηαθήο  Αλάπηπμεο 
(ΔΣΠΑ), κε ηίηιν : «χληαμε   Γεληθψλ ρεδίσλ Ύδξεπζεο   θαη πινπνίεζε  ρεδίσλ Αζθάιεηαο 
Νεξνχ ΓΔΤΑ Κηιθίο». Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 
. 

Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ 
κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο ή νπνία αλαθέξζεθε ζηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο Π.Κ.Μ. θαη 
εηδηθφηεξα ζηελ ζθνπηκφηεηα ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο. 

Δλ ζπλερεία ηνλ ιφγν πήξε ν Παξαγηφο Ησάλλεο, Γηεπζπληήο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο  ελεκέξσζε ην 
Γ.. γηα ην παξαπάλσ ζέκα : 

mailto:info@deyak.gr
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 ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο - Πιαίζην γηα ηα Νεξά (Οδεγία 2000/60/ΔΔ), φπσο έρεη 
ελζσκαησζεί ζην εζληθφ δίθαην κε ηνλ Ν.3199/2003 θαη ην Π.Γ. 51/2007, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ 
Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, νινθιήξσζε ηελ θαηάξηηζε ησλ αξρηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ 
Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ (ΓΛΑΠ) ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ (Τ.Γ.) ηεο ρψξαο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Τ.Γ. GR 10 & 11 πνπ αλήθεη ρσξηθά ν Γήκνο Κηιθίο. Ο Γήκνο εκπεξηέρεηαη 
βαζηθά ζην GR10 θαη θαηαιακβάλεη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ GR11. Παξάιιεια δηαηξέρεηαη θπξίσο απφ 
ηηο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ (ΛΑΠ) ηνπ π. Αμηνχ θαη π. Γαιιηθνχ.  

Σν ηζρχνλ εγθεθξηκέλν ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην αληίζηνηρν ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ηα νπνία απνηεινχλ ην 
βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ 
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ππφ εμέηαζεο ελφηεηαο, πεξηιακβάλεη ην 
Πξφγξακκα Μέηξσλ φπνπ πξνζδηνξίδνληαη νη δξάζεηο θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ γηα ηελ «ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο 
δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ», απφ ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Σν εγθεθξηκέλν Πξφγξακκα Μέηξσλ ηνπ παξαπάλσ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεο Κ. Μαθεδνλίαο πεξηιακβάλεη 
δχν θαηεγνξίεο κέηξσλ, ηα βαζηθά θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά, εθ ησλ νπνίσλ ην βαζηθφ κέηξν κε θσδηθφ 
ΟΜ2-08, επηβάιιεη ηε ζχληαμε Γεληθνχ ρεδίνπ Ύδξεπζεο (Masterplan) απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α., κε απψηεξν 
ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ησλ πεγψλ πδξνδφηεζεο. Σν 
βαζηθφ κέηξν απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη εηδηθεχηεθε απφ ην κέηξν Μ10Β0301 ηνπ 1νπ Αλαζεσξεκέλνπ 
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ΛΑΠ ηνπ ΤΓ EL10 & EL11. Ζ αλάγθε πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ κε 
θσδηθφ ΟΜ2-08, φπσο απηφ εηδηθεχηεθε κε ην Μ10Β0301 θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, ην νπνίν επηβάιιεη ηε 
ζχληαμε Γεληθνχ ρεδίνπ Ύδξεπζεο (Masterplan) απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α./Γήκνπο επηβάιιεηαη θαη απφ ηηο δηεζλείο 
ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. Απνηειεί δε εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη 
ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ελ φςεη ηεο ηξέρνπζαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 γηα ρξεκαηνδφηεζε 
πξάμεσλ απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ην αλσηέξσ πιαίζην, ζθνπφο εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε Γεληθνχ ρεδίνπ Ύδξεπζεο 
(Masterplan) Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο» είλαη ε κειέηε θαη ε θαηαγξαθή νξζνινγηθψλ, απνδνηηθψλ θαη βηψζηκσλ 
ηξφπσλ θαη κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο ηνπ πδξνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γ. Κηιθίο, κε ζηφρν ηελ πνζνηηθά 
αμηφπηζηε, πνηνηηθά θαη πεξηβαιινληηθά αζθαιή, θαη νηθνλνκηθά πξφζθνξε θάιπςε ηεο δήηεζεο πδξεπηηθνχ 
λεξνχ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α., κέζσ ηεο θαηάιιειεο αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ 
πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο απηήο, πξνζαξκνδφκελε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ηζρχνληνο 
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σθν ςυμμετοχι τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ ςτθν πρόςκλθςθ με κωδικό 079.6b Α/Α ΟΠ: 2440. τθσ  ΕΙ∆ΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ  ΑΞ06 «Προςταςία  του 
περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων» Ο ΟΠΟΙΟ ΤΓΧΡΘΜΑΣΟ∆ΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ 
Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ  Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ), με τίτλο : «φνταξθ  Γενικϊν χεδίων Υδρευςθσ και 
υλοποίθςθ χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ ΔΕΤΑ Κιλκίσ» 
 

 Σθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 
 

 Ο προχπολογιςμόσ τθσ πρόταςθσ  ανζρχεται ςτο ποςό των 194.274,68 €  ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-192/12-6-2018 . 

 

 
 
 
ΘΔΜΑ 2ν ΑΠΟΦΑΖ12-193/12-6-2018 
 
πκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ΣΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 
«Τπνδνκέο χδξεπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο χδαηνο γηα 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε». Σίηινο πξνηεηλφκελεο πξάμεο: «ΤΓΡΔΤΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΚΗΛΚΗ - ΓΗΤΛΖΣΖΡΗΟ». Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ηε  ζπλέρεηα ε πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν γηα ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζηνλ Κ.Παξαγηφ Ησάλλε, 
Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο  Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ..ηελ 
ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Τπνδνκέο χδξεπζεο 
γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο χδαηνο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε».  

Σίηινο πξνηεηλφκελεο πξάμεο: «ΤΓΡΔΤΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΚΗΛΚΗ - 
ΓΗΤΛΖΣΖΡΗΟ» θαη ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε 
πνπ έρεη σο εμήο: 

Ζ πφιε ηνπ Κηιθίο πδξνδνηείηαη κέζσ αβαζψλ γεσηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ εβαζηνχ. Ζ πιεηνλφηεηα 
ησλ γεσηξήζεσλ είλαη ρσξίο πεξηθξαγκαηηθνχο ζσιήλεο θαη βξίζθνληαη κέζα ζηελ θνίηε ηνπ Γαιιηθνχ 
πνηακνχ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζηηο πεξηπηψζεηο βξνρνπηψζεσλ λα απμάλεηαη ε ζνιφηεηα ζην 
αληινχκελν λεξφ  θαη λα δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε πδξνδφηεζε ηεο πφιεο γηα λα κελ κεηαθεξζνχλ 
πνζφηεηεο ιάζπεο ζηελ θεληξηθή δεμακελή χδξεπζεο θαη ζην δίθηπν ηεο πφιεο. Με ηελ πξνηεηλφκελε 
πξάμε πνπ δεηείηαη ε έγθξηζε θαηάζεζεο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ηνπ ΤΠΔ αληηκεησπίδεηαη ην 
θαηλφκελν ηεο επάξθεηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα Κηιθίο. 

Ζ  πξνηεηλφκελε πξάμε αθνξά ηελ θαηαζθεπή δηπιηζηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ εβαζηνχ κε δπλακηθφηεηα 
επεμεξγαζίαο 500 θπβηθψλ κέηξσλ αλά ψξα. Τπάξρνπλ εμαζθαιηζκέλνη πδαηηθνί πφξνη γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ έξγνπ ε κειέηε είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ελ ηζρχ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Σαπηφρξνλα ζην νηθφπεδν ηνπ 
δηπιηζηεξίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί θαη δεμακελή απνζήθεπζεο πφζηκνπ λεξνχ ζπλνιηθνχ φγθνπ  2.000 
θπβηθψλ κέηξσλ πνζφηεηα ηθαλή γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο πφιεο γηα πέληε ψξεο ψζηε ηπρφλ απαηηνχκελεο 
επηζθεπέο ζε βάζνο εηθνζαεηίαο λα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα 
ζηνπο θαηαλαισηέο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε πξάμε ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ 
νξίδεη ε λνκνζεζία επηπιένλ ε πξάμε είλαη ζχκθσλε θαη κε ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο 
ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ ηεο Γ/λζεο Τδάησλ Π.Κ.Μ.. 

ηελ ζπλέρεηα ε πξφεδξνο δήηεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ έγθξηζε ηεο εηζήγεζεο. 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
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 Σθν ςυμμετοχι τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι του Τπουργείου Εςωτερικϊν ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ «Βελτίωςθ των υποδομϊν των δικτφων φδρευςθσ» ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Τποδομζσ φδρευςθσ για τθν 
εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ποςότθτασ και ποιότθτασ φδατοσ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ». Σίτλοσ προτεινόμενθσ 
πράξθσ: «ΤΔΡΕΤΘ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΘΜΑΣΟ ΚΙΛΚΙ - ΔΙΤΛΘΣΘΡΙΟ». Προχπολογιςμοφ: 3.250.000,00 
€ 
 

 Θ προτεινόμενθ πράξθ ανικει ςτθν ΟΜΑΔΑ Βϋ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
 

  Θ ΔΕΤΑ Κιλκίσ δεςμεφεται, μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ, για τθ ςυνομολόγθςθ του επενδυτικοφ 
δανείου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΚΤΑ. 
 

 Εγκρίνει τθν προμελζτθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Θ δθμοπράτθςθ του ζργου κα γίνει με αξιολόγθςθ τθσ 
μελζτθσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ 
ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ. ( άρκρο 50-86Ν.4412/2016). 

 

 Δεςμεφεται για τθν καταβολι από ιδίουσ πόρουσ  τθσ  δαπάνθσ ποςοφ των 250.000,00  €  εφόςον θ προςφορά  
του αναδόχου οικονομικοφ φορζα, είναι μεγαλφτερθ του ποςοφ των 3.000.000,00 € που είναι θ επιλζξιμθ 
δαπάνθ  και ζωσ τον προχπολογιςμό τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ.    

 

 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:12-193/12-6-2018. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 3ν   ΑΠΟΦΑΖ 12-194/12-6-2018    
 
πκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ΣΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «Βειηίσζε ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ θαη ηδίσο απηψλ 
ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ, επηθαλεηαθψλ 
πδάησλ θαη ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο» Σίηινο πξνηεηλφκελεο πξάμεο: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Ζ/Μ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ Δ.Δ.Λ. ΚΡΖΣΩΝΖ» Έγθξηζε κειέηεο θαη 
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Ζ Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΗΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ηε  ζπλέρεηα ε πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν γηα ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζηνλ Κ.Παξαγηφ Ησάλλε, 
Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο  Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ..ηελ 
ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «Βειηίσζε ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ θαη ηδίσο απηψλ ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ ιπκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία 
ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ, επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ησλ αθηψλ 
θνιχκβεζεο» Σίηινο πξνηεηλφκελεο πξάμεο: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ 
ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ Δ.Δ.Λ. ΚΡΖΣΩΝΖ»   

ΕΙΑΓΩΓΘ 

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

λυμάτων ςτθν πόλθ του Κιλκίσ (ζνα όπιςκεν του Νοςοκομείου και ζνα ςτθν περιοχι των Εργατικϊν Κατοικιϊν) 
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κακϊσ και ςτο αντλιοςτάςιο λυμάτων και ςτθν υφιςτάμενθ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων Κρθςτϊνθσ, ϊςτε 

οι ανωτζρω εγκαταςτάςεισ να καταςτοφν απολφτωσ λειτουργικζσ και να αποκαταςτακεί θ εφρυκμθ λειτουργία 

τουσ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ περιλαμβάνει: 

 Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ του νζου προβλεπόμενου θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ.   

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

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

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

Εγκατάςταςθσ.   

 περιγραφι υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων 

Αντλιοςτάςια λυμάτων όπιςκεν Νοςοκομείου και Εργατικϊν Κατοικιϊν 

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

1. Εςχάρα τφπου χτζνασ διατομισ διακζνων 6,0cm. 

2. Δεξαμενι ςυλλογισ λυμάτων χωρθτικότθτασ 30m3. 

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

αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία μζςω τριϊν φλοτζρ. 

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

340mbar, μζςω ςυλλζκτθ και τριϊν γραμμϊν κατακόρυφθσ ςωλινωςθσ. 

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

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

40,0KVA). 

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

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

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

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

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

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

ειςερχομζνων λυμάτων (διατομισ Φ150mm). 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

απομάκρυνςθ των φερτϊν αντικειμζνων γίνεται χειρωνακτικά. 

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

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

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

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

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

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

υποβρφχιεσ αντλίεσ ανφψωςθσ (οι πολλζσ εμφράξεισ είχαν ςαν αποτζλεςμα τθν φκορά τουσ και ζπειτα από 

ςυνεχόμενεσ επιςκευζσ τθν απαίτθςθ αντικατάςταςισ τουσ με νζεσ). Επίςθσ οι επικακίςεισ επάνω ςτα φλοτζρ 

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

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

περαιτζρω επεξεργαςία.  

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

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

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

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

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

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

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

να λειτουργοφν. 

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

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

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

παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

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

τον θλεκτρικό πίνακα, εξυπθρετοφμενθσ ιςχφοσ 35,0kW, γίνεται με εςωτερικι καλωδίωςθ μθ κατάλλθλα 
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προςτατευμζνθσ, λόγω μθ φπαρξθσ ςυςτθμάτων ςτιριξθσ και ςυγκζντρωςθσ καλωδίων, θ οποία επίςθσ, λόγω 

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

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

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

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

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

παρουςιάηουν οπζσ και φκορζσ. 

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

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

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

κλπ.). 

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

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

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

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

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

ζλλειψθσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ από απόςταςθ (SCADA), με αποτζλεςμα θ όλθ 

παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ λειτουργίασ τουσ, να γίνεται με επιτόπου κακθμερινι παρουςία εργατικοφ δυναμικοφ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 

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

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

ςφνολό του. 

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

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

Αντλιοςτάςιο λυμάτων Κρθςτϊνθσ 

Ο Θ/Μ εξοπλιςμόσ του ωσ άνω αναφερκζντοσ αντλιοςταςίου λυμάτων, αποτελείται από τα κάτωκι: 

1. Εςχάρα τφπου χτζνασ διατομισ διακζνων 6,0cm. 

2. Δεξαμενι ςυλλογισ λυμάτων χωρθτικότθτασ 30m3. 

3. Τποβρφχιεσ αντλίεσ τφπου Caprari, Ιςχφοσ 2,0 kW ζκαςτθ, παροχισ 3,0m3/h, με αυτοματοποιθμζνθ 

λειτουργία μζςω τριϊν φλοτζρ. 

4. Φυςθτιρεσ αεριςμοφ δεξαμενισ ςυλλογισ λυμάτων, τφπου AtlasCopco, ιςχφοσ 3,0kWςε πίεςθ 

340mbar, μζςω ςυλλζκτθ και τριϊν γραμμϊν κατακόρυφων και οριηόντιων ςωλθνϊςεων με 

προςαρμοηόμενουσ διαχυτζσ χονδρισ φυςαλίδασ. 

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

επανατοποκζτθςθσ των φυςθτιρων, με θλεκτρικά βαροφλκα, ιςχφοσ 0,50 kW. 
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6. Εςωτερικι καλωδίωςθ, για τθν ςφνδεςθ των ωσ άνω αναφερκζντων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων 

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

7. Πλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ (ςπιράλ πολυπροπυλενίου), για τθν ςφνδεςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων 

και εξαρτθμάτων με τον κατακλιπτικό αγωγό (πολυαικυλζνιο Φ63 mm), που οδθγεί τα λφματα προσ 

τθν Ε.Ε.Λ. Κρθςτϊνθσ, για περαιτζρω επεξεργαςία, κακϊσ και τον αγωγό ειςερχομζνων λυμάτων 

(τςιμεντοςωλινασ Φ500 mm). 

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

 

Αναλυτικότερα: 

Ο Οικιςμόσ Κρθςτϊνθ του Διμου Κιλκίσ εξυπθρετείται από τςιμεντζνιο αποχετευτικό αγωγό διατομισ Φ500mm ο 

οποίοσ δζχεται και οδθγεί τα λφματα ςτο αντίςτοιχο αντλιοςτάςιο του Οικιςμοφ Κρθςτϊνθ Κιλκίσ.  

Σα λφματα ειςζρχονται ςτο εν λόγω αντλιοςτάςιο και ςτθν ςυνζχεια οδθγοφνται μζςω ςτακερισ εςχάρασ διατομισ 

διακζνων 6,0cm ςτθν δεξαμενι ςυλλογισ λυμάτων χωρθτικότθτασ 30m3. τθν ςτακερι εςχάρα διατομισ διακζνων 

6,0cm, γίνεται θ  ςυγκράτθςθ και απομάκρυνςθ των διαφόρων φερτϊν αντικειμζνων διατομισ >6,0cm. Λόγω των 

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

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ, θ εν λόγω εςχάρα ζχει υποςτεί εκτεταμζνθ διάβρωςθ και φκορά. Θ δε εςχάρωςθ και 

απομάκρυνςθ των φερτϊν αντικειμζνων γίνεται χειρωνακτικά. 

τθν δεξαμενι ςυλλογισ των λυμάτων υπάρχουν δφο υποβρφχιεσ αντλίεσ ανφψωςθσ τφπου Caprari, ιςχφοσ 2,0 kW 

ζκαςτθ, παροχισ 3,0m3/h κακϊσ και πλαςτικόσ ςωλινασ όπου είναι τοποκετθμζνα τρία φλοτζρ (άνω ςτάκμθσ, 

κάτω ςτάκμθσ και ξθράσ λειτουργίασ), μζςω των οποίων προβλεπόταν να γίνεται αυτοματοποιθμζνα θ εκκίνθςθ 

(άδειαςμα δεξαμενισ) και ςταμάτθμα(γζμιςμα τθσ δεξαμενισ από τον ειςερχόμενο αποχετευτικό αγωγό) των 

αντλιϊν ανφψωςθσ. Λόγω τθσ εκτεταμζνθσ διάβρωςθσ και φκοράστθσ ςτακερισ εςχάρασ ειςζρχονται φερτά 

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

υποβρφχιεσ αντλίεσ ανφψωςθσ (οι πολλζσεμφράξεισείχαν ςαν αποτζλεςμα τθν φκορά τουσ και ζπειτα από 

ςυνεχόμενεσ επιςκευζσ τθν απαίτθςθ αντικατάςταςισ τουσ με νζεσ). Επίςθσ οι επικακίςεισ επάνω ςτα φλοτζρ 

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

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

περαιτζρω επεξεργαςία.  

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

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

πλαςτικοφ ςυλλζκτθ και τριϊν κατακόρυφων αγωγϊν αζρα εντόσ τθσ δεξαμενισ, ςε δίκτυο διαχυτϊν χονδρισ 

φυςαλίδασ. Λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για 

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

να λειτουργοφν και ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ςυςτιματοσ απόςμθςθσ, να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν 

εμφάνιςθ ζντονων προβλθμάτων οςμϊν. 
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Θ ανφψωςθ-κακζλκυςθ των υποβρφχιων αντλιϊν και θ εξαγωγι-επανατοποκζτθςθ των φυςθτιρων, γίνεται με 

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

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

παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

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

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

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

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

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

Θ ςφνδεςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων με τον κατακλιπτικό αγωγό προσ τθν Ε.Ε.Λ. Κρθςτϊνθσ 

γίνεται μζςω πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων (ςπιράλ πολυπροπυλενίου), οι οποίοι, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν 

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

παρουςιάηουν οπζσ και φκορζσ. 

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

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

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

κλπ.). 

Δεν ζχει επίςθσ τοποκετθκεί Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ (Θ/Η), με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει εφεδρικι πθγι 

ενζργειασ ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και να είναι αδφνατθ θ λειτουργία του αντλιοςταςίου ςτισ εν λόγω 

περιπτϊςεισ.  

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

ζλλειψθσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ από απόςταςθ (SCADA), με αποτζλεςμα θ όλθ 

παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ λειτουργίασ τουσ, να γίνεται με επιτόπου κακθμερινι παρουςία εργατικοφ δυναμικοφ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 

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

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

ςφνολό του. 

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

θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσμε ςφςτθμα μεταγωγισ, ιςχφοσ 35,0Kw (÷ 40,0KVA) και θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

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

Εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων Κρθςτϊνθσ 

Ο Θ/Μ εξοπλιςμόσ τθσ ωσ άνω αναφερκείςασ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), αποτελείται από τα 

κάτωκι: 

1. Περιςτροφικό τφμπανο διατομισ διακζνων 3,0mm, Ιςχφοσ 0,75÷0,86Kw, με ενςωματωμζνο ελεγκτι 

φψουσ ςτάκμθσ Τγροφ τφπου ακίδασ. 
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2. Αναμικτιρασ εξιςορρόπθςθσ Ιςχφοσ 2,5Kw, ςτθν δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ για τθν ομογενοποίθςθ 

ειςερχομζνων λυμάτων-επεξεργαςμζνθσ λυματολάςπθσ. 

3. Φυςθτιρεσ τφπου Robuschi, παροχισ αζρα ςτθν δεξαμενι αεριςμοφ και ςτον λαβυρινκοειδι 

διάδρομο μετά το περιςτροφικό τφμπανο, ιςχφοσ 7,5kWςε πίεςθ 400mbar. Σο δίκτυο αγωγϊν 

αεριςμοφ εντόσ του λαβυρινκοειδοφσ διαδρόμου περιλαμβάνει πλαςτικό αγωγό και τρεισ πλαςτικοφσ 

αγωγοφσ κακόδου ενϊ το δίκτυο εντόσ τθσ δεξαμενισ αεριςμοφ περιλαμβάνει ςυλλζκτθ, ζξι 

κατακόρυφουσ αγωγοφσ κατανομισ και ζξι οριηόντιεσ επιδαπζδιεσ ςωλθνϊςεισ, φζρουςεσ διαχυτζσ 

λεπτισ φυςαλίδασ. 

4. Φυςθτιρεσ αεριςμοφ δεξαμενισ ςυλλογισ λυμάτων, τφπου Atlas Copco, ιςχφοσ 3,0kWςε πίεςθ 

340mbar, μζςω ςυλλζκτθ και τριϊν γραμμϊν κατακόρυφων και οριηόντιων ςωλθνϊςεων με 

προςαρμοηόμενουσ διαχυτζσ χονδρισ φυςαλίδασ. 

5. Αντλίεσ ανακυκλοφορίασ λυματολάςπθσ, ιςχφοσ 1,5kW και μανομετρικοφ φψουσ 15,0 m και αντλίεσ 

απομάκρυνςθσ περίςςειασ λάςπθσ 1,5kW και μανομετρικοφ φψουσ 10,0 m 

6. Μετρθτι διαλυμζνου οξυγόνου εντόσ τθσ δεξαμενισ αεριςμοφ 

7. φςτθμα ανφψωςθσ-κακζλκυςθσ των υποβρφχιων αντλιϊν και εξαγωγισ-επανατοποκζτθςθσ των 

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

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

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

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

 

Αναλυτικότερα: 

Σα λφματα του οικιςμοφ Κρθςτϊνθ, από το αντλιοςτάςιο λυμάτων, οδθγοφνται μζςω δφο αντλιϊν αρχικισ 

ανφψωςθσ και κατακλιπτικοφ αγωγοφ από πολυαικυλζνιο, διατομισ Φ63mm, ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ 

λυμάτων Κρθςτϊνθσ για περαιτζρω επεξεργαςία.  

Αρχικά διζρχονται από περιςτροφικό τφμπανο διατομισ διακζνων 3mm, το οποίο με ενςωματωμζνθ τοποκετθμζνθ 

ακίδα για ζλεγχο του φψουσ του υγροφ (λφματοσ), λειτουργεί αυτόματα (άνω ςτάκμθ-κάτω ςτάκμθ υγροφ), για τθν 

απομάκρυνςθ φερτϊν αντικειμζνων >3mm. Λόγω τθσ ειςόδου φερτϊν αντικειμζνων (φκαρμζνθ και διαβρωμζνθ 

αρχικι εςχάρωςθ ςτο αντλιοςτάςιο λυμάτων αρχικισ ανφψωςθσ), τθσ αδιάλειπτθσ-ςυνεχοφσ λειτουργίασ και τθσ 

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν για χρονικό διάςτθμα >15 ζτθ,  εμφανίηεται 

ςυχνά δυςλειτουργία και εμφράξεισ ςτο περιςτροφικό τφμπανο. 

τθν ςυνζχεια τα λφματα μζςω λαβυρινκοειδοφσ διαδρόμου μικουσ περίπου 15,0m, οδθγοφνται ςτθ δεξαμενι 

εξιςορρόπθςθσ. Μζςα ςε αυτόν (λαβυρινκοειδισ διάδρομοσ) υπάρχουν πλευρικοί πλαςτικοί ςωλινεσ αεριςμοφ οι 

οποίοι αφενόσ οξυγονϊνουν τα λφματα και αφετζρου δεν αφινουν τθν κατακάκιςθ αιωρουμζνων και λάςπθσ. 

Λόγω τθσ πολυετοφσ λειτουργίασ (χρονικό διάςτθμα >25 ζτθ), και των εξωτερικϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν (ξιρανςθ 

των πλευρικϊν πλαςτικϊν ςωλινων αεριςμοφ) υπάρχει φυςιολογικι φκορά. 
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τθν δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ λαμβάνει χϊραανάμιξθ και ομογενοποίθςθτων ειςερχόμενων λυμάτων με τθν 

ανακυκλοφοροφςα λάςπθ με τθν βοικεια υποβρφχιου αναμικτιρα οριηοντίου άξονα, εγκ. ιςχφοσ 2,5kW. Λόγω των 

ειςερχομζνων φερτϊν αντικειμζνων <3,0 mm, όπωσ τρίχεσ κλπ. κακϊσ και τθσ αδιάλειπτθσ-ςυνεχοφσ 

λειτουργίασ και τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και των ιςχυρϊν διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν για χρονικό διάςτθμα 

>15 ζτθ, ζχουν προκλθκεί εμφράξεισ και φκορζσ ςτα εξαρτιματα του αναμικτιρα. 

τθν ςυνζχεια, από τθν δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ, το μίγμα λφματα-ανακυκλοφοροφςα λάςπθ, οδθγείται ςτθν 

δεξαμενι αεριςμοφ. τθ δεξαμενι είναι τοποκετθμζνεσ ζξι κατακόρυφοι αγωγοί διανομισ και οριηόντιεσ 

επιδαπζδιεσ ςωλθνϊςεισ ςτον πυκμζνα τθσ δεξαμενισ, ςε εκάςτθ από τισ οποίεσ, είναι τοποκετθμζνοι διαχυτζσ 

λεπτισ φυςαλίδασ. Οι αγωγοί διανομισ είναι ςυνδεδεμζνεσ με κεντρικό αγωγό παροχισ αζρα, ο οποίοσ ςυνδζεται 

με ςυλλζκτθ που εξυπθρετεί τουσ δφο φυςθτιρεσ αεριςμοφ, ιςχφοσ 7,5kW, πίεςθσ 400mbar. Οι διαχυτζσ λεπτισ 

φυςαλίδασ χρθςιμοποιοφνται για ομαλι και πλιρθ διάχυςθ αζρα ςε όλο τον όγκο των λυμάτων τθσ δεξαμενισ. 

Λόγω των ιςχυρϊν διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 

ζτθ, και τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ, θ λειτουργία των εν λόγω φυςθτιρων ζχει καταςτεί ζντονα προβλθματικι, με 

αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ ζντονων προβλθμάτων δυςοςμίασ. 

Από τθν δεξαμενι αεριςμοφ τα λφματα ειςζρχονται ςτθν δεξαμενι τελικισ κακίηθςθσ όπου γίνεται θ κακίηθςθ τθσ 

ενεργοφ ιλφοσ λόγω των οξειδοαναγωγικϊν ςυνκθκϊν ςτα προθγοφμενα ςτάδια. τθ δεξαμενι είναι 

τοποκετθμζνεσ εκατζρωκεν από μία αντλία ανακυκλοφορίασ λάςπθσ, ιςχφοσ 1,5kW, μανομετρικοφ φψουσ 15,0m 

και μία αντλία απομάκρυνςθσ περίςςειασ λάςπθσ, ιςχφοσ 1,5kW, μανομετρικοφ φψουσ 10,0m. Οι αντλίεσ 

ανακυκλοφορίασ λάςπθσ χρθςιμοποιοφνται για τθν ανακυκλοφορία τθσ ιλφοσ ςτθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ για 

ανάμειξθ και ομογενοποίθςθ τθσ με τα ειςερχόμενα λφματα προσ μετρίαςθ των δυςοςμιϊν και ομαλι λειτουργία 

τθσ βιολογικισ επεξεργαςίασ. Οι αντλίεσ απομάκρυνςθσ περίςςειασ λάςπθσ κατακλίβουν τθν πλεονάηουςα λάςπθ 

(όταν θ υπάρχουςα εντόσ των δεξαμενϊν λάςπθ υπερβαίνει το 50% του όγκου τουσ) ςε δφο κλίνεσ ξιρανςθσ. Οι 

ανωτζρω αντλίεσ λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για 

περιςςότερο από 25 ζτθ, τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, παρουςιάηουν προβλιματα 

δυςλειτουργίασ. 

Από τθν δεξαμενι τελικισ κακίηθςθσ το επεξεργαςμζνο νερό οδθγείται ςτθν δεξαμενι χλωρίωςθσ-αποχλωρίωςθσ 

μαιανδρικισ ροισ και από εκεί ςτον αγωγό εξόδου προσ τελικι διάκεςθ. 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ τθσ εγκατάςταςθσ και οι φυςθτιρεσ αεριςμοφ είναι τοποκετθμζνοι εντόσ κτιρίου. Θ 

ανφψωςθ-κακζλκυςθ των υποβρφχιων αντλιϊν ανακυκλοφορίασ λάςπθσ-αντλιϊν απομάκρυνςθσ περίςςειασ 

λάςπθσ και θ εξαγωγι-επανατοποκζτθςθ των φυςθτιρων, γίνεται με θλεκτρικά βαροφλκα, ιςχφοσ 0,50kW, τα 

οποία λόγω των ιςχυρϊν διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο 

από 25 ζτθ, τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, παρουςιάηουν προβλιματα 

δυςλειτουργίασ. 

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

τον θλεκτρικό πίνακα, εξυπθρετοφμενθσ ιςχφοσ 35,0kW, γίνεται με εςωτερικι καλωδίωςθ μθ κατάλλθλα 
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προςτατευμζνθσ, λόγω μθ φπαρξθσ ςυςτθμάτων ςτιριξθσ και ςυγκζντρωςθσ καλωδίων, θ οποία επίςθσ, λόγω 

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

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

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

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

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

κλπ.). 

Δεν ζχει τοποκετθκεί Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ (Θ/Η), με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει εφεδρικι πθγι ενζργειασ ςε 

περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και να είναι αδφνατθ θ λειτουργία του αντλιοςταςίου ςτισ εν λόγω περιπτϊςεισ.  

Δεν επίςθσ τοποκετθκεί ςφςτθμα απόςμθςθσ με αποτζλεςμα να υπάρχει ζντονο πρόβλθμα δυςοςμιϊν.  

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

ζλλειψθσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ από απόςταςθ (SCADA), με αποτζλεςμα θ όλθ 

παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ λειτουργίασ τουσ, να γίνεται με επιτόπου κακθμερινι παρουςία εργατικοφ δυναμικοφ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 

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

Θ/Μ Εξοπλιςμοφ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν ΕΕΛ Κρθςτϊνθσ, απαιτείται ανανζωςθ και αντικατάςταςθ ςτο 

ςφνολό του. 

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

θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ με ςφςτθμα μεταγωγισ, ιςχφοσ 35,0Kw (÷ 40,0KVA) και θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

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

 
 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Σθν ςυμμετοχι τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι του Τπουργείου Εςωτερικϊν ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ «Βελτίωςθ των βαςικϊν περιβαλλοντικϊν υποδομϊν και ιδίωσ αυτϊν τθσ επεξεργαςίασ των 
λυμάτων» ΜΕ ΣΙΣΛΟ: «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αςτικϊν λυμάτων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και 
τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπόγειων, επιφανειακϊν υδάτων και των ακτϊν κολφμβθςθσ» Σίτλοσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. 
ΚΡΗΣΩΝΗ». 
 

 Θ προτεινόμενθ πράξθ ανικει ςτθν ΟΜΑΔΑ Βϋ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 
 

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

 

 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-194/12-6-2018 . 

 
 

 
ΘΔΚΑ 4ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 12-195/12-6-2018 
 
Έγκπιζη ππωηόκολλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηηρ ςπηπεζίαρ  με ηίηλο: «Δπιζκεςή 
ανηλιών λςμάηων και ηλεκηποκινηηήπων έηοςρ 2017». 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα 

έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 

Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηφθνιισλ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 

ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2018»: 
 

 
Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 

 
ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 

 «Δπιζκεσή ανηλιών λσμάηων και ηλεκηροκινηηήρων έηοσς 2017» 
 

 
Οι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – 

Δργαζιών ηης Σετνικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΚΟΤΓΔΒΔΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗ. ΠΔΣΡΟ ,  εθηέιεζε θαιψο ηελ 

ππεξεζία ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 2550/11-08-2017 φπσο αλαγξάθνληαη νη 

εξγαζίεο ζηα ΣΗΜ. 541, 542, 543, 544/16-05-2018. 

 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Δπηζθεπή αληιηψλ ιπκάησλ θαη 
ειεθηξνθηλεηήξσλ έηνπο 2017» 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-195/12-6-2018. 

 
 

 

 
ΘΔΚΑ 5ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 12-196/12-6-2018. 
 
Ρπόπορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ : «Γιανομή Διδοποιηηηπίων Ύδπεςζηρ  Γ.Δ. Θιλκίρ», 
πποϋπολογιζμού : 4.800,00 € πλέον Φ.Ξ.Α. 

 
ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ 

ΙΝΓΥ ΛΔΑΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΑΡΥΛ ΚΔ 
ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΝ 
 

 
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 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 Γ.Δ. Θηιθίο», 
πξνυπνινγηζκνχ : 4.800,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο: 

Ζ αλάγθε γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαλνκήο ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγείν, ιφγσ κε επάξθεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ηεθκαίξεηαη σο εμήο: 

Ζ δηαλνκή  ησλ εηδνπνηεηεξίσλ ζηελ πφιε ηνπ Θηιθίο γίλεηαη πφξηα – πφξηα, ζηηο δηεπζχλζεηο 
απνζηνιήο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαλέκνληαη πεξίπνπ 

12.000 εηδνπνηεηήξηα ινγαξηαζκψλ λεξνχ αλά δίκελν. 

Πηα 116 ρσξία ηνπ Γήκνπ ε δηαλνκή ησλ ινγαξηαζκψλ λεξνχ πνπ αλέξρνληαη ζε 18.000 
πεξίπνπ  γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ην νπνίν αθήλεη ηα εηδνπνηεηήξηα ζε 

ζπγθεθξηκέλν θεληξηθφ ζεκείν (γξαθείν θνηλφηεηαο ή ζπιιφγνπ ή εληεπθηήξην νηθηζκνχ) φπνπ 
ζπλήζσο ζπγθεληξψλεηαη θαη ε αιιεινγξαθία, ιφγσ έιιεηςεο αθξηβψλ δηεπζχλζεσλ ησλ 
θαηαλαισηψλ. 

Ρέινο, γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο ε απνζηνιή ηνπ εηδνπνηεηεξίνπ γίλεηαη κε ηα ΔΙΡΑ θαη είλαη 
πεξίπνπ 2.800 εηδνπνηεηήξηα αλά δίκελν ηεο Γ.Δ. Θηιθίο θαη πεξίπνπ 2.200 εηδνπνηεηήξηα αλά 
ηξίκελν γηα ηηο ππφινηπεο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ Θηιθίο. 
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Κε βάζε ηνλ Νξγαληζκφ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο (ΦΔΘ, Ρεχρνο ΓΔΡΔΟΝ, 
Αξηζκφο Φχιινπ 1615, 11.05.2017) ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

απαξηίδεηαη απφ πξνζσπηθφ 14 αηφκσλ, ήηνη : 

 Έλα (1) Γηνηθεηηθφ ππάιιεινο Ρ.Δ. (ζέζε ΘΔΛΖ) 
 Κηα (1) Γηνηθεηηθφ ππάιιειν Γ.Δ. Ζ ζέζε θαιχπηεηαη απφ ηελ ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΝ 

ΔΙΔΝΛΝΟΑ ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ θαηαρψξεζε  - εθηχπσζε ινγαξηαζκψλ θιπ. 
 Νθηψ (8)  Ρερλίηεο δξαπιηθνχο -  δξνλνκείο Γ.Δ. Απφ απηέο ηηο ζέζεηο θαιπκκέλεο 

είλαη ηξείο (3) : ΛΗΘΝΙΑΦΓΖΠ ΚΗΣΑΖΙ, ΜΑΘΝΠΡΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ θαη ΛΗΘΝΙΑΦΓΝ 

ΘΔΑΛΥ (ε θάιπςε ηεο ζέζεο απηήο έγηλε πξφζθαηα θαη γηα ηελ πξφζιεςή ηεο εθθξεκεί 
ν έιεγρνο  λνκηκφηεηαο απφ ειεγθηηθφ ζπλέδξην). Νη παξαπάλσ αζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ.  Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ ζην 
νξγαλφγξακκα πξνβιέπνληαη ζπλνιηθά νθηψ ζέζεηο. Δπνκέλσο ππάξρνπλ πέληε (5) 

ζέζεηο ΘΔΛΔΠ. 
 Ρέζζεξηο (4)  Δξγάηεο Γεληθψλ Θαζεθφλησλ. Απφ απηέο θαιχπηεηαη κία (1) ζέζε απφ ηνλ  

ΚΗΠΑΖΙΗΓΖ ΗΝΟΓΑΛΖ (γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ν  έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

απφ ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην) θαη ππάξρνπλ ηξείο (3) ΘΔΛΔΠ ζέζεηο. Ρν παξαπάλσ 
πξνζσπηθφ πξννξίδεηαη γηα αληηθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ, επαλέιεγρν ινγαξηαζκψλ 

δηαθνπέο, επαλαζπλδέζεηο θιπ.  

Ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηεο θαηαγξαθήο ησλ ελδείμεσλ ησλ πδξνκέηξσλ, ε 
νπνία πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά θαη αλειαζηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν αλσηέξσ εξγάηεο 
γεληθψλ θαζεθφλησλ απαζρνιείηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ πδξνκέηξσλ, επηθνπξψληαο ηελ 

θάιπςε ησλ πέληε (5) θελψλ ζέζεσλ ζηελ εηδηθφηεηα Ρερλίηεο δξαπιηθνί - δξνλνκείο. 

Δπνκέλσο, είλαη θαλεξφ φηη νη αλάγθεο απφ ηελ κε θάιπςε ησλ 8 ζέζεσλ εξγαηνηερληθψλ 
θαιχπηνληαη κε αλάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγείν δηαλνκήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ηεο κε επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνηείλεηαη ε ΓΔΑ Θηιθίο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο "ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ ΓΟΔΠΖΠ" ζε 
εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. 

 

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). 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Θπξηαδίδε Κηραήι. 
 

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

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 
326 & 328 ηνπ Λ. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, 

νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο 
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αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

 Γεζκεχεη πίζησζε 4.800,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 61.93.01 (ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ  
ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 61.93.01  (ΓΗΑΛΝΚΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΡΖΟΗΥΛ 

Γ.Δ.) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 
δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-196/12-6-2018. 

 
 
ΘΔΚΑ 1ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 12-197/12-6-2018 ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Έγκπιζη Κελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: 
«ποζηήπιξη και ζςνηήπηζη εξοπλιζμού πληποθοπικήρ (hardware) ηηρ ΓΔΑ 
Θιλκίρ» Ξποϋπολογιζμόρ : 2.300,00 € πλέον Φ.Ξ.Α. 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΟΩΡΝ 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 ηελ Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη 

έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «πνζηήξημε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ 
πιεξνθνξηθήο (hardware) ηεο ΓΔΑ Θηιθίο»., πξνυπνινγηζκνχ : 2.300,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., 
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο :  

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:   
 

   Δπηζθεπή  ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο / απηνκαηηζκψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: ΠΡΟΦΟΡΔ 

3. ΚΟΠΟ:   

Δηήζηα ζχκβαζε ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο hardware, δηθηχσλ θαη Ζ/Τ. 

 

4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:    

Ζ ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
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Δπηζθεπή βιαβψλ πιηθνχ (hardware) ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο   

Δπηζθεπή βιαβψλ ινγηζκηθνχ (software) ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο  

Δγθαηάζηαζε λέσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  

Δπηζθεπήο θαη ξχζκηζεο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ εληφο ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 

Δπηζθεπή βιαβψλ πιηθνχ (hardware) ζηα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ (scada, θιπ) 

Δπηζθεπή βιαβψλ πιηθνχ (hardware) ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα νρεκάησλ (εγθεθάινπο) 

Γηάγλσζε βιαβψλ νρεκάησλ κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (δηαγλσζηηθνχ) 

 

Οη ππεξεζίεο  ζα παξέρνληαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, φπνπ απηφ είλαη εθ θχζεσο 

δπλαηφ. 

Σν πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη φρη ηελ πξνκήζεηα ηπρφλ 

αληαιιαθηηθψλ πνπ ελδερνκέλσο λα απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο  ππεξεζίαο. 

 

 

5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:     
 
H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ  2.852,00  Δπξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο  
Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

 
 
Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο πξνκήζεηαο. 

 

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

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 
326 & 328 ηνπ Λ. 4412/2016, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη φηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, 

νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

Α/Α ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ ΓΑΞΑΛΖ 

1. 

   Δπηζθεπή  ησλ ππνδνκψλ 
πιεξνθνξηθήο / απηνκαηηζκψλ 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 
 

Σεκ. 1 2.300,00 2.300,00 

      

      

      

ΠΛΝΙΝ 2.300,00 

    Φ.Ξ.Α. 24%   552,00 

ΑΘΟΝΗΠΚΑ 2.852,00 
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πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 263 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 327 θαη 328, θαζψο επίζεο θαη φηη ε απεπζείαο 

αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ.  

 

 Ρελ δέζκεπζε πίζησζεο  2.852,00€ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 62.07.01.04 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Θ.Α. 62.07.01.04 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & 
ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθαλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-197/12-6-2018 ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

 
ΘΔΚΑ 2ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 12-198/12-6-2018 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
Έγκπιζη ππωηοκόλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «Ρεσνική 
ποζηήπιξη λογιζμικού ΡΟΗΡΩΛ Β Γόζη» (Πύμβαζη 01/06/2017-31/05/2018). 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ζέκα 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 Θπξηαδίδε Κηραήι, Γηεπζπληή Νηθνλνκηθήο & 

Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Ρερληθή πνζηήξημε ινγηζκηθνχ ΡΟΗΡΥΛ Β 

Γφζε»: 
 

 
Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 

 
 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : 
 «ΤΜΒΑΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ¨ΣΡΙΣΩΝ¨» 

 
 

Οι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – 

Δργαζιών ηης Γιοικηηικής Τπηρεζίας ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 
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    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΤΜΒΑΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ¨ΣΡΗΣΩΝ¨ ,  εθηέιεζε 

θαιψο ηελ ππεξεζία ηνπ  ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε κε αξηζ. πξση. 1501/23-05-2017φπσο αλαγξάθεηαη ε εξγαζία 

ζην Σ.Π.Τ. 00706/12-04-2018. 

 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Ρερληθή πνζηήξημε ινγηζκηθνχ ΡΟΗΡΥΛ Β 
Γφζε» 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-198/12-6-2018 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 3ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 12-199/12-6-2018 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
Έγκπιζη ππωηοκόλλος ημήμαηορ παπαλαβήρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «Δκηύπωζη 
Δμθακέλωζη Ιογαπιαζμών Γ.Δ. Θιλκίρ 14.703 ηεμάσια». 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζέκα 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 Θπξηαδίδε Κηραήι, Γηεπζπληή Νηθνλνκηθήο & 

Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δθηχπσζε Δκθαθέισζε Ινγαξηαζκψλ Γ.Δ. 
Θηιθίο 14.703 ηεκάρηα»: 

 

 
Ξπωηόκολλο Ξαπαλαβήρ και βεβαίωζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ πηπεζίαρ 
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ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : 

 «ΔΚΣΤΠΩΗ – ΔΜΦΑΚΔΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΤΓΡΔΤΗ» 
 

 
Οι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

        ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο INSS LTD ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΛΤΔΗ & ΤΠΖΡΔΗΔ Δ.Π.Δ.  κε Α.Φ.Μ.: 

800350628, ΓΟΤ ΚΟΡΩΠΗΟΤ,  εθηέιεζε θαιψο ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ «Δκηύπωζη - εμθακέλωζη λογαριαζμών 

ύδρεσζης» (16.148 ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΠΤ 64/10-04-2018. 

 
 
 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Δκθαθέισζε Ινγαξηαζκψλ Γ.Δ. Θηιθίο 
14.703 ηεκάρηα» 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-199/12-6-2018 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

 
 
 
ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΖ 12-200/12-6-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ». Πξνυπνινγηζκφο 6.120.00 € (πιένλ ΦΠΑ). 

Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε 
δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ», πξνυπνινγηζκνχ 
6.120.00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

 
Πξνο Οηθνλνκηθή ππεξεζία 

 
"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ" 

 

ΚΟΠΟ 
 

Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη 

κεραλνγξάθεζεο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 6 ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη πεξηθεξεηαθψλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ 6 νζφλεο ηερλνινγίαο LED θαη 3 πνιπκεραλήκαηα. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

      

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Ηλεκτρονικός σπολογιστής ΤΕΜΑΧΙΑ 6 650.00 3900.00 

3 Οθόνη LED 21.5'' ΤΕΜΑΧΙΑ 6 150.00 900.00 

4 Πολσμητάνημα ΤΕΜΑΧΙΑ 3 440.00 1320.00 

  ΤΝΟΛΟ 6120.00 

 
Φ.Π.Α. (24%) 1468.80 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 7588.80 

 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 6120,00 € πιένλ Φ.Π.Α. θαη πξνβιέπεηαη λα 

θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

Κ.Α.Δ. : 14.02 (ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ-ΑΡΗΘΜΟΜΖΥΑΝΔ) 

Κ.Α.Δ. : 14.03 (Ζ/Τ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ) 

ρεηηθφ CPV : 30213300-8 (Δπηηξαπέδηνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) 

30231000-7 (Οζφλεο θαη θνλζφιεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) 

30237460-1 (Πιεθηξνιφγηα ππνινγηζηψλ) 

30237410-6 (Πνληίθηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) 

48000000-8 (Παθέηα ινγηζκηθνχ θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο) 

30100000-0 (Μεραλήκαηα γξαθείνπ, εμνπιηζκφο θαη πξνκήζεηεο εθηφο απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

εθηππσηέο θαη έπηπια) 

 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  
 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 

- ηελ 0133/05-06-2018  έθζεζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80. 

- ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 
 
 

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

 Σθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, με προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ (βάςει του άρκρου 
328 του Ν.4412), με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ Θ/Τ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» Προχπολογιςμοφ  6.120.00 € (πλζον ΦΠΑ).€ 
(πλζον ΦΠΑ). 

 

 Δεςμεφει τθν δαπάνθ ποςοφ των 1.320,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 14.02 ΜΘΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ - ΑΡΙΘΜΟΜΘΧΑΝΕ), 
4.800,00 ςε βάροσ του Κ.Α. 14.03 (Θ/Τ ΚΑΙ ΤΣΘΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) και 1468,80 του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ 
ΠΑΓΙΩΝ) του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2018. 

 

 Θ χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ 
πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 14.02 ΜΘΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ - ΑΡΙΘΜΟΜΘΧΑΝΕ), του Κ.Α. 14.03 (Θ/Τ ΚΑΙ 
ΤΣΘΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου 
προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ 
 
 
 
 
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: - ΑΠΟΦΑΖ 12-200/12-6-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 
 

 
ΘΔΚΑ 5ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 12-201/12-6-2018 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
Έγκπιζη ππωηοκόλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «πηπεζίερ 
μέζω διαδικηςακήρ εθαπμογήρ». 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο ζέκα 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 θα Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Ξξντζηακέλε Γ.. 
ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ε έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζίεο κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο»: 
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Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηφθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 Ρελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ηνλ ιφγν φηη, ελψ ην ζέκα ηαέζεθε εθηφο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο παξνχζαο 
ππεξεζίαο, δελ παξνπζηάζηεθε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-201/12-6-2018 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΖ 12-202/12-6-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Δπηθχξσζε  πξαθηηθνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΥΖΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ  Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ, 
ΚΑΣΑΝΗΩΝ, ΚΡΖΣΩΝΖ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2018». 

Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΚΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ 
ΓΗΑ ΣΗ  Δ.Δ.Λ. ΚΗΛΚΗ, ΚΑΣΑΝΗΩΝ, ΚΡΖΣΩΝΖ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2018», πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε  24 Μαΐνπ 2018  θαη ψξα 10:00. 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ, ηα ηεχρε θαη 
ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 
πνπ αθνινπζεί: 
 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 
ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  ζήκεξα ηελ εηθνζηή Σεηάξηε  Μαΐνπ  2018, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ζην ρψξν πνπ δηεμάγνληαη νη δηαγσληζκνί, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 9/16-01-
2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 
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«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ Δ.Δ.Λ. 
ΚΗΛΚΗ, ΚΑΣΑΝΗΩΝ, ΚΡΖΣΩΝΖ, Ν. ΑΝΣΑ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ, ΔΣΟΤ 2018» Αξηζκφο Μειέηεο 
Γηαθήξπμεο: Π18/2018 θαη ΑΓΑΜ_18PROC003053599. 
 
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξφληεο: 
 
1)Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο αλαπιεξσκαηηθφ   κέινο, ιφγσ 
θσιχκαηνο ηνπ Κπξηαδίδε Μηραήι Π.Δ. Οηθνλνκνιφγνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  
2) Παξαγηφο Ησάλλεο Π.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
3) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία Π.Δ. Οηθνλνκνιφγνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
Ζ Δπηηξνπή άξρηζε ηελ ψξα 10:00  ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ πνπ θαηέζεηαλ νη 
ελδηαθεξφκελνη, θαζψο θαη απηψλ πνπ είραλ απνζηαιεί ζηελ ππεξεζία. 
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, ν Πξφεδξνο δήισζε φηη δελ κπνξεί λα γίλεη 
δεθηή θακία άιιε πξνζθνξά θαη άξρηζε ε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο. 
Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ (ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θ.ι.π). 
Όιεο νη πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θέξνληαο ηηο ελδείμεηο πνπ απαηηνχζε ε 
δηαθήξπμε ζην άξζξν 3 πγθεθξηκέλα, πξνζθνξέο ππέβαιαλ νη εμήο: 
 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν  Ζκεξνκελία 
ππνβνιήο 

πξνζθνξάο 

Ώξα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο 

Αξηζκφο 
Πξσηνθφιινπ 

1 ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ-
Α.ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ 16-05-2018 10:30 1486 

2 ΣΔΥΝΔ Α.Δ. 22-05-2018 10:55 1559 

3 ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. 
ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ. 

23-05-2018 09:10 1566 

4 FERI TRI 23-05-2018 09:55 1571 

5 ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 

23-05-2018 11:57 1582 

6 ΗΝΣΔΡΚΑΠΑ Δ.Π.Δ. 23-05-2018 11:59 1583 

7 ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. 

Δ.Π.Δ. 
23-05-2018 12:44 1586 

 
 
Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, ην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθεζαλ δε θαη ζθξαγίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβιήζεθαλ, αλά θχιιν. 
 
Οη δηαγσληδφκελνη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιιαλ, είλαη ηα εμήο: 
 

1ε   «ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ-Α.ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ» 

 

 Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 απφ  ΣΑΚΑΛΖ ΑΥΗΛΛΔΤ. 

 Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 απφ ΣΑΚΑΛΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ. 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο  ζην ΓΔΜΖ  Πεηξαηψο κε αξ.πξ.: 5246/16-12-2015, ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ αξηζκφο 8931/07-12-2015. 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
Πεηξαηά κε αξ.πξ.:563274.801873/23-03-2018. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Βηνηερληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά κε αξ.πξ:455013.646308/18-09-2017. 
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 Πξαθηηθφ πλεδξηάζεσο Γ.. κε αξηζκφ 178/11-05-2018 πεξί πκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, 
εμνπζηνδφηεζε ππνγξάθνληνο ηελ πξνζθνξά θαη νξηζκφ αληηθιήηνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ Σζάθαιε Δκκαλνπήι Γεκεηξίνπ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  
κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα 
αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ.  
Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία. 

 Κιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
FAX: 2105571712 – Email: info@lubrico.gr    
 
 

2ε «ΣΔΥΝΔ Α.Δ.» 

 

 Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 απφ ΑΡΑΝΣΟ ΦΟΗΒΟ 
ΜΔΓΑΛΟΠΟΤΛΟ. 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε αξ.πξ.:568191.809009/11-04-2018. 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ 
Δκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε αξ.πξ.:568191.809011/11-04-2018. 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξηζεο  ζην ΓΔΜΖ  Αζελψλ κε αξ.πξ.: 568191.809009/11-04-2018, ηξνπνπνίεζεο 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ αξηζκφο 8783/04-08-2008. 

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:1853/16-03-2006.  

 ΦΔΚ κε αξ.θχιινπ:75/15-01-2016. 

 Πξαθηηθφ πλεδξηάζεσο Γ.. κε αξηζκφ 86/17-05-2018 πεξί πκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, 
εμνπζηνδφηεζε ππνγξάθνληνο ηελ πξνζθνξά θαη νξηζκφ αληηθιήηνπ. 

 Πξαθηηθφ πλεδξηάζεσο Γ.. κε αξηζκφ 01-07-2013 πεξί εμνπζηνδφηεζε θαη νξηζκνχ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ. 

 χκβαζε κεηαηξνπήο Αηνκηθήο επηρείξεζεο ζε Αλψλπκε εηαηξία (Α.Δ.) αξηζκφο 8957/06-02-2006. 

 Πξάμε δηφξζσζεο θαη ζπκπιήξσζεο θαηαζηαηηθνχ Αλψλπκνπ Δηαηξίαο αξηζκφο 8974/28-02-2006. 

 Τπεχζπλε δήισζε λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ αξάλην Φνίβν Μεγαιφπνπιν λφκηκν εθπξφζσπν 
ηεο εηαηξείαο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  κειέηεο πνπ 
ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 
έμη (6) κήλεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία. 

 Κιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
FAX: 2106430871 – Email: fmegalopoulos@texne.gr    
 
 

3ε      «ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ.» 

 

 Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 απφ Νηθνιέηα Υαηδνπνχινπ. 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ Θεο/λίθεο  κε αξ.πξ.:570645.812617/10-04-2018. 

mailto:info@lubrico.gr
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 Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ Δκπνξηθνχ θαη 
βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεο/λίθεο κε αξ.πξ.:570645.812618/11-04-2018. 

 ΦΔΚ θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο αξ θχιινπ 2505/30-04-
2008. 

 ΦΔΚ θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο αξ θχιινπ 14551/20-12-
2012. 

 Πξαθηηθφ πλεδξηάζεσο Γ.. ηελ 18-05-2018  πεξί εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο  θαη νξηζκνχ αληηθιήηνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ Νηθνιέηα Υαηδνπνχινπ  λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 
εηαηξείαο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  κειέηεο πνπ 
ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 
έμη (6) κήλεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία. 

 Κιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

FAX: 2310752985 – Email: info@chemaflo.gr    
 
 
 
 

4ε      «FERI TRI» 

 
 

 Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 απφ Παπιίδνπ Αλαζηαζία. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο απφ Βηνηερληθφ επηκειεηήξην Θεο/λίθεο ηκήκα Μεηξψνπ 
ΓΔΜΖ κε αξ.πξση.:564796.804074/28-03-2018. 

 Κσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ΓΔΜΖ. 

 Τπεχζπλε δήισζε λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ Παπιίδνπ Αλαζηαζία  λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 
εηαηξείαο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  κειέηεο πνπ 
ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 
έμη (6) κήλεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία. 

 Κιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
FAX: 2310797488 – Email: info@feri-tri.gr    
 
 

5ε      «ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.» 

 

 Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 απφ ΝΔΣΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ. 

 Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο απφ Τπεξεζία ΓΔΜΖ κε αξ.πξση:568707.809747/03-04-
2018. 

 Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ αξ θχιινπ 6502/10-07-2012. 

 Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ Γεληθή Γξακκαηεία εκπνξίνπ θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηή πεξί θαηαρψξεζεο 
ζην ΓΔΜΖ κε αξ πξση:568707.809744/04-04-2018. 

mailto:info@chemaflo.gr
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 Αλαθνίλσζε απφ Γεληθή Γξακκαηεία εκπνξίνπ θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηή πεξί θαηαρψξεζεο θαη 
ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ζην ΓΔΜΖ κε αξ πξση:78786/25-07-2016. 

 Αλαθνίλσζε απφ Γεληθή Γξακκαηεία εκπνξίνπ θαη πξνζηαζίαο θαηαλαισηή πεξί θαηαρψξεζεο θαη 
ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ζην ΓΔΜΖ κε αξ πξση:844048/12-07-2017. 

 ΦΔΚ θαηαζηαηηθνχ αξ. θχιινπ 3958/13-11-1981. 

 Τπεχζπλε δήισζε λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ Νέζησξ Παπαζαλαζίνπ  λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 
εηαηξείαο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  κειέηεο πνπ 
ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 
έμη (6) κήλεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία. 

 Κιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
  

FAX: 2310799840 – Email: info.thessaloniki@elton-group.com    
 

6ε    « ΗΝΣΔΡΚΑΠΑ Δ.Π.Δ.» 

 

 Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 απφ ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ. 

 Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ εηαηξίαο κε αξηζκφ 2784/04-03-2015  

 Τπεχζπλε δήισζε λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ Παλαγηψηε Υαηδεκεραήι  λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 
εηαηξείαο, γηα ηελ ρψξα παξαγσγήο θαη εξγνζηάζην παξαγσγήο, φηη  έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε 
απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ 
ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία. 

 Κιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
FAX: 2310716181 – Email: info@interkapa.gr    
 
 

7ε    « ΓΗΟΡΜΑΝΖ Β. Δ.Π.Δ.» 

 

 Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 απφ ΓΗΟΡΜΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ. 

 Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ, ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ απφ εκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ 
επηκειεηήξην Θεο/ληθεο κε αξ.πξση:11779.920819/06-09-2017. 

 Σξνπνπνίεζε φξνπ εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη θσδηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ κε αξηζκφ 
19664/04-09-2017. 

 Γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ  εκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ επηκειεηήξην Θεζ/ληθεο, Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ πεξί 
θαηαρψξεζεο  ηεο εηαηξίαο ζην Γ.Δ.ΜΖ. 

 ΦΔΚ αξ. θχιινπ 9091/03-10-2000 πεξί χζηαζεο Μνλνπξφζσπεο Δ.Π.Δ. 

 Τπεχζπλε δήισζε λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ΓΗΟΡΜΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 
εηαηξείαο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκφ  Π18/2018  κειέηεο πνπ 
ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 
έμη (6) κήλεο  πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, 
καηαίσζε, ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

mailto:info.thessaloniki@elton-group.com
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Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία. 

 Κιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 
FAX: 2310783856 – Email: info@giormanis.gr    
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δε δηαπίζησζε ζθάικαηα, νπφηε φιεο νη εηαηξίεο 
γίλνληαη δεθηέο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Αθνινχζσο, ε Δ.Γ. πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Αθνινχζεζε ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ έγηλαλ δεθηνί θαηά ηα 
παξαπάλσ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξήζεθαλ κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 
δηνξζψζεηο θαη έρνπλ σο εμήο: 
 
 

1
ε 

«ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ-Α.ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ» 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜH 

ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 

3 Kαηηνληθφο πνιπειεθηξνιχηεο kg 2.800 2,00 5.600,00 1.344,00 6.944,00 

4 Υισξηνχρν πνιπαξγίιην  kg 40.000 0,25 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

 
 
 

2
ε
 «ΣΔΥΝΔ Α.Δ.» 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜH 

ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 

3 Kαηηνληθφο πνιπειεθηξνιχηεο kg 2.800 1,95 5.460,00 1.310,40 6.770,40 

 
 
 

3
ε
 «ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ.» 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜH 

ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 

3 Kαηηνληθφο πνιπειεθηξνιχηεο kg 2.800 1,84 5.152,00 1.236,48 6.388,48 

 
 
 

4
ε
 «FERI TRI» 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜH 

ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
24% 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 

1 Τπνρισξηψδεο λάηξην  kg 45.000 0,182 8.190,00 
1965,60 10.155,60 

 
 
 

5
ε
 «ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.» 

mailto:info@giormanis.gr
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ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜH 

ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 

1 Τπνρισξηψδεο λάηξην kg 45.000 0,18 8.100,00 1.944,00 10.044,00 

2 Τπνρισξηψδεο αζβέζηην kg 200 4,00 800,00 192,00 992,00 

3 Kαηηνληθφο πνιπειεθηξνιχηεο kg 2.800 2,05 5.740,00 1.377,60 7.177,60 

4 Υισξηνχρν πνιπαξγίιην kg 40.000 0,27 10.800,00 2.592,00 13.392,00 

 
 

6
ε
 «ΗΝΣΔΡΚΑΠΑ Δ.Π.Δ.» 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜH 

ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 

1 Τπνρισξηψδεο λάηξην kg 45.000 0,143 6.435,00 1.544,40 7.979,40 

 
7

ε 
«ΓΗΟΡΜΑΝΖ Β. Δ.Π.Δ.» 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜH 

ΜΟΝΑΓΟ  
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 

(€) 

1 Τπνρισξηψδεο λάηξην kg 45.000 0,155 6.975,00 1.674,00 8.649,00 

4 Υισξηνχρν πνιπαξγίιην kg 40.000 0,238 9.520,00 2.284,80 11.804,80 

 
 
Οη ζπλνιηθέο ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζε επξψ, πξν ΦΠΑ, ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
 

Α/Α ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΣΜΖΜΑ 1 
Τπνρισξηψδεο 

λάηξην 

ΣΜΖΜΑ 2 
Τπνρισξηψδεο 

αζβέζηην 

ΣΜΖΜΑ 3  
Kαηηνληθφο 

πνιπειεθηξνιχηεο 

ΣΜΖΜΑ 4 
Υισξηνχρν 
πνιπαξγίιην 

1 
ΛΟΤΜΠΡΗΚΟ-
Α.ΣΑΚΑΛΖ ΔΠΔ 

  5.600,00  

2 ΣΔΥΝΔ Α.Δ.   5.460,00  

3 
ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. 
ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ. 

  5.152,00  

4 FERI TRI 8.190,00    

5 
ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. 

8.100,00 800,00 5.740,00 10,800,00 

6 ΗΝΣΔΡΚΑΠΑ Δ.Π.Δ. 6.435,00    

7 ΓΗΟΡΜΑΝΖ Β. Δ.Π.Δ. 6.975,00   9.520,00 

 
 
Ζ επηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε: 
 
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 
2. ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο 
3. ηελ ππ’ αξηζ. 088/30-04-2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο  
5. ηε βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ  αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα 
ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ. 
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πξνηείλεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: 
 
Σελ αλάδεημε ησλ εηαηξεηψλ: 
 

1. ΗΝΣΔΡΚΑΠΑ Δ.Π.Δ. σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ (ΣΜΖΜΑ 
1), κε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή 6.435,00 επξψ πξν ΦΠΑ 

2. ΔΛΣΟΝ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο 
ππνρισξηψδνπο αζβεζηίνπ (ΣΜΖΜΑ 2), κε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή 800,00 επξψ πξν ΦΠΑ 

3. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΥΖΜΗΚΑ Α.Δ. σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο θαηηνληθνχ 
πνιπειεθηξνιχηε (ΣΜΖΜΑ 3), κε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή 5.152,00 επξψ πξν ΦΠΑ 

4. ΓΗΟΡΜΑΝΖ Β. Δ.Π.Δ. σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο ρισξηνχρνπ πνιπαξγηιίνπ 
(ΣΜΖΜΑ 4), κε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή 9.520,00 επξψ πξν ΦΠΑ 
 
δηφηη νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη πιήξεηο, ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξαλ ηε ρακειφηεξε ηηκή.  

 
 
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε αχμνληα αξηζκφ 1/2018, ην νπνίν αθνχ αλαγλψζζεθε 
θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη. 

   

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα  
 

 

 Σο  πρακτικό τθσ Ε.Δ. του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΧΘΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ  Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΚΡΘΣΩΝΘ, Ν. ΑΝΣΑ ΔΘΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, 
ΕΣΟΤ 2018» προχπολογιςμοφ 27.750,00 € (χωρίσ Φ.Π.Α. 24%). 
 

 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικϊν  
υλικϊν για  ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν  πινάκων ζτουσ 2018», προχπολογιςμοφ 27.750,00€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 
25.05.01 (ΧΘΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ)  για το ΣΜΗΜΑ 1 ςτθν εταιρεία: 
«ΙΝΣΕΡΚΑΠΑ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 800050890, Διεφκυνςθ: ΒΙ.ΠΑ. Θεςςαλονίκθ – Κάτω Γζφυρα Θεςςαλονίκθσ, 
Δ.Ο.Τ.: Ιωνίασ (Αγ. Ακαναςίου, Σ.Κ. 57003, με ςυνολικι προςφορά 6.435,00€ (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικϊν  
υλικϊν για  ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν  πινάκων ζτουσ 2018», προχπολογιςμοφ 27.750,00€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 
25.05.01 (ΧΘΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ)  για το ΣΜΗΜΑ 2 ςτθν εταιρεία: «ΕΛΣΟΝ 
ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Α.Ε.Β.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094106501, Διεφκυνςθ: Αυλϊνα Αττικισ – Θζςθ Ντραςζηα (ΒΙ.ΠΑ.), 
Δ.Ο.Τ.: ΦΑΕ Ακθνϊν,  Σ.Κ. 19011, με ςυνολικι προςφορά 800,00€ (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 

 

 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικϊν  
υλικϊν για  ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν  πινάκων ζτουσ 2018», προχπολογιςμοφ 27.750,00€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 
25.05.01 (ΧΘΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ)  για το ΣΜΗΜΑ 3 ςτθν εταιρεία: 
«ΧΑΣΗΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΧΘΜΙΚΑ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 998306790, Διεφκυνςθ: Μ. Αλεξάνδρου Σζρμα, Καλοχϊρι 
Θεςςαλονίκθσ Δ.Ο.Τ.: ΦΑΕ Θεςςαλονίκθσ,  Σ.Κ. 57009, με ςυνολικι προςφορά 5.152,00€ (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
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 Σθν επικφρωςθ του αποτελζςματοσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικϊν  
υλικϊν για  ςυντιρθςθ θλεκτρικϊν  πινάκων ζτουσ 2018», προχπολογιςμοφ 27.750,00€ χωρίσ ΦΠΑ,/ΚΑΕ 
25.05.01 (ΧΘΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ)  για το ΣΜΗΜΑ 4 ςτθν εταιρεία: 
«ΓΙΟΡΜΑΝΘ Β. Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 099436607 , Διεφκυνςθ: 9ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεςςαλονίκθσ-Κιλκίσ, Δ.Ο.Τ.: Ιωνία 
Θεςςαλονίκθσ, Σ.Κ. 57008, με ςυνολικι προςφορά 6.435,00€ (χωρίσ ΦΠΑ 24%). 
 

 Θ χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από τα Σακτικά ζςοδα τθσ Επιχείρθςθσ  και κα βαρφνει τισ  
πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ Κ.Α. 25.05.01 (ΧΘΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΘ ΠΟΙΜΟΤ ΝΕΡΟΤ) και 
του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του  οικονομικοφ ζτουσ 2018, όπου προβλζφκθκε ςχετικι δαπάνθ. 
 

 Σο Δ.. ψθφίηει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 
 

 Θ απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, βάςει του Άρκρου 100, του Ν.4412/2016. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-202/12-6-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 

 
ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΖ 12-203/12-6-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο. 
 
Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Αβξακίδε Ζιία, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ππαιιήινπ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
 

H αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ από ηνλ Παξαγηό Ισάλλε σο αδηθαηνινγήηνπ απόληνο δελ πξνέθπςε από 

παξάπησκα πνπ ζπλέβε πξώηε θνξά. Ο εξγαδόκελνο ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο Ισάλλεο Παξαγηόο, Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο ΠΔ, θαηέρσλ πςειή ζέζε επζύλεο, πξόζθαηα αλαβαζκηζηείο από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο σο 

δηεπζπληήο ηερληθώλ ππεξεζηώλ, ν νπνίνο καδί κε ηνλ δηεπζπληή ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

έπνληαη ζηελ ηεξαξρία ακέζσο κεηά ηνλ γεληθό δηεπζπληή, επηδεηθλύεη ζπκπεξηθνξά ε νπνία εάλ εθαξκνζηεί 

θαηά γξάκα ν ηζρύσλ νξγαληζκόο εζσηεξηθήο ππεξεζία (ΟΔΤ) θαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνπιάρηζηνλ ζηελ παύζε ηνπ από ηελ ζέζε επζύλεο θαη έσο ηελ απόιπζε ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, εδώ θαη κηα πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ, παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, παξά 

ηηο επαλεηιεκκέλεο ζπζηάζεηο θαη ηελ αθαίξεζε κηζζνύ πνπ ππέζηε σο αδηθαηνινγήησο απώλ. 

Η ζπλήζεο ώξα πξνζέιεπζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ κηάκηζε έσο δύν ώξεο αξγόηεξα από ηελ νξηδόκελε θαη ε 

θπξίσο, ε αλαρώξεζή ηνπ από ηα γξαθεία πεξί ηηο 12:00 έσο 13:00 αληί ηεο θαλνληθήο πνπ είλαη 15:00 γηα 

ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα γξαθεία.  

Δίλαη δε ζε ηέηνην βαζκό ζπρλή απηή ε ρσξίο άδεηα, ρσξίο ελεκέξσζε απνπζία, ώζηε νη κέξεο θαλνληθήο 

ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ λα είλαη ιηγόηεξεο από απηέο ηεο αδηθαηνιόγεηεο απνπζίαο. Ιδηαίηεξα δε κε ηε 
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ζπλήζε απνπζία ηνπ ηελ εκέξα ηεο παξαζθεπήο, έρεη εθ ησλ πξαγκάησλ de facto θαζηεξώζεη εβδνκάδα 

ηεζζάξσλ εκεξώλ θαη εκεξήζην σξάξην ιηγόηεξν ησλ πέληε σξώλ. 

Η ζέζε ε δηθή κνπ είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο, επεηδή θαινύκαη λα δηαρεηξηζηώ έλα πξόβιεκα κε έλαλ 

εξγαδόκελν πνπ θαηέρεη πςειή ζέζεο επζύλεο θαη πξέπεη λα απνηειεί ππόδεηγκα.  

Γίλεηαη αληηιεπηό όηη απηή ε ζηάζε θαηαξξαθώλεη ηελ έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο θαη θσιύεη ην έξγν ηεο 

ππεξεζίαο επεηδή ε ηππηθή έγθξηζε πνιιώλ ζεκάησλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο γίλεηαη από ηελ θαηέρνληα ηελ 

ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. 

Απόξξνηα ησλ αλσηέξσ είλαη ε νξαηή πιένλ ηόζν ζηνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο 

απώλεια εκτελεστικής ικανότητας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ιόγσ κε νινθιήξσζεο δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο 

πξνκεζεηώλ πιηθώλ, έξγσλ, ζπληεξήζεσλ θαζώο θαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνύ θαη νξγάλσζεο ζηηο εξγαζίεο 

ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Σε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, Παξαζθεπή, εγθξίζεθε ππεξεζηαθή άδεηα γηα ηελ δηεύζπλζε πδάησλ γηα 

αλαδήηεζε ελόο εγγξάθνπ. Δπεηδή ε δηεύζπλζε πδάησλ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, όπνπ είλαη θαη ν ηόπνο 

θαηνηθίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηειεθσληθά ηνλ ελεκέξσζα όηη πξέπεη λα επηζηξέςεη ζην γξαθείν ηνπ, 

δηαθνξεηηθά ζα ζεσξεζεί απώλ. Γελ επέζηξεςε. εκεησηένλ ε αλαδήηεζε ελόο εγγξάθνπ δελ απαηηεί ρξόλν 

πεξηζζόηεξν ηεο κηαο ώξαο. 

ηαζκίδνληαο ηα πξνεγνύκελα, ην γεγνλόο όηη πξνεηδνπνηήζεθε ηειεθσληθά θαη ην όηη ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα ππήξραλ πνιιά έθηαθηα θαη εθθξεκή πξνβιήκαηα, αθαηξέζεθε ην εκεξνκίζζην σο ειάρηζηε πξάμε 

δίθαηεο κεηαρείξηζεο. 
 

 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα  

 

 

Αλαβάιιεηαη ε ζπδήηεζε γηα ην επφκελν ζπκβνχιην γηα πξνζθφκηζε εηζήγεζεο . 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-203/12-6-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 

 
ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΖ 12-204/12-6-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Οξηζκφο Δπηηξνπήο θαζνξηζκνχ θφζηνπο ηηκψλ. 
 
Ζ  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

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



 

 

33 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, Γηεπζπληή ηεο Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 
ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ Οξηζκφ Δπηηξνπήο θαζνξηζκνχ θφζηνπο ηηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 
 
Ο νξηζκφο επηηξνπήο θφζηνπο  θαζίζηαηαη φξνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ Η 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ «Βειηίσζε ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 
ππνδνκψλ θαη ηδίσο απηψλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ» ΜΔ ΣΗΣΛΟ: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε αζηηθψλ 
ιπκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ, επηθαλεηαθψλ 
πδάησλ θαη ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο» Σίηινο πξνηεηλφκελεο πξάμεο: «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΗΛΚΗ ΚΑΗ Δ.Δ.Λ. ΚΡΖΣΩΝΖ». 

φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη: 

 Για τισ προμικειεσ, τεκμθρίωςθ του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ. υγκεκριμζνα κα πρζπει να 

προςκομιςκεί Πρακτικό επιτροπισ διερεφνθςθσ τιμϊν ςυνοδευόμενο από Πίνακα προςδιοριςμοφ μζςων 

τιμϊν υλικϊν (από τουλάχιςτον δφο ι τρεισ προμθκευτζσ, ανά περίπτωςθ), ι/και από ςχετικζσ προςφορζσ 

και τιμοκατάλογουσ υλικϊν, ενθμερωτικά φυλλάδια, κλπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ν νξηζκφο ηεο επηηξνπήο λα γίλεη απφ Μεραληθνχο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πνπ είηε 
κεηέρνπλ ζηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο είηε έρνπλ εκπεηξία ζε ζέκαηα Δ.Δ.Λ. θαη αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο.  

Πξνηείλεηαη ε εμήο ζχζηαζε επηηξνπήο θαζνξηζκνχ θφζηνπο ηηκψλ 

1. Αποςτολίδθσ Νικόλαοσ ωσ Πρόεδροσ. 
2. Παραγιόσ Ιωάννθσ ωσ Μζλοσ 
3. Καπαςακαλίδθσ Παναγιϊτθσ ωσ Μζλοσ 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα  
 

 

Σνλ νξηζκφ επηηξνπήο θαζνξηζκνχ θφζηνπο ηηκψλ κε θαζήθνληα ηελ ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ απφ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνκεζεπηέο γηα θάζε είδνο ηεο κειέηεο θαη δεκηνπξγία πίλαθαο 
εμαγσγήο κέζνπ θφζηνπο ηηκψλ κε βάζε ηεο πξνζθνξέο ή ηηκνθαηαιφγνπο εηαηξεηψλ. 

 Ζ επηηξνπή  απνηειείηαη απφ ηνπο: 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

1. Αποςτολίδθ Νικόλαο  ωσ Πρόεδροσ. 
 

2. Παραγιό  Ιωάννθ ωσ Μζλοσ 
 

3. Καπαςακαλίδθ Παναγιϊτθ ωσ Μζλοσ 
 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: 

1. Αςλανίδθ Χριςτο ωσ Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ 
 

2. Αβραμίδθ Ηλία ωσ Αναπλθρωματικό Μζλοσ 
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3. Νάςκα Ελιςάβετ ωσ Αναπλθρωματικό Μζλοσ 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-204/12-6-2018 - ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ. 

 

 
 
ΘΔΚΑ 9ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 12-205/12-6-2018. 
 
Έγκπιζη ππωηοκόλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «Γιανομή 
λογαπιαζμών ύδπεςζηρ ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ ζηην πόλη ηος Θιλκίρ».  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γηεπζπληή Νηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο 

πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, Ησάλλε Ξαξαγηφ, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην 
έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «ΓΗΑΛΝΚΖ 

ΔΗΓΝΞΝΖΡΖΟΗΥΛ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ»: 
 
 

 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ : 
 «Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς ζηην πόλη ηοσ Κιλκίς» 

 
 

Οι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο, Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο θαη 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, μέλη ηης επιηροπής Παραλαβής Τπηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

        ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο θ. Λαδαξίδεο Κ. Θεφθηινο κε Α.Φ.Μ.: 120051080, ΓΟΤ ΚΗΛΚΗ,  εθηέιεζε 

θαιψο ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς ζηην πόλη ηοσ Κιλκίς, ( 11.430 

ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ΣΠΤ 2/11-05-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηνχληεο 
 

 
 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλφξα 
 
 

 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 
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Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

Ρελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο: «Γηαλνκή ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο ζηελ πφιε ηνπ Θηιθίο»: 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-205/12-6-2018. 

 
 
ΘΔΚΑ 10ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 12-206/12-6-2018. 
 
Έγκπιζη Κελέηηρ, ηπόπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΙΑΘΩΛ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ».  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, 
Αβξακίδε Ζιία, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε Κειέηεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο θαη 

έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΙΑΘΥΛ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ», ζχκθσλα 
κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΛΑΚΩΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:Πξνζθνξά εηαηξίαο EPSILON – EPSILON κε ΑΠ 350/14-2-2017 
 

3. ΚΟΠΟ:  Πξνκήζεηα πιαθψλ πεδνδξνκίνπ γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ απφ δηαξξνέο ζε δηάθνξα 
ζεκεία  ηεο Γ.Δ Κηιθίο  θαη Σ.Κ Κηιθίο . 
 
. 
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4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:Αγνξά ιεπθψλ πιαθψλ δηαζηάζεσλ 40Υ40 θαη 50Υ50 εθαηνζηψλ γηα ηελ άκεζε 
απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίσλ ηεο Γ.Δ. Κηιθίο, κεηά απφ εξγαζίεο πνπ έγηλαλ απφ ην ζπλεξγείν ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο γηα βιάβεο ζην δίθηπν Ύδξεπζεο θαη  Απνρέηεπζεο.  
 

 

1. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Δίδορ Κονάδα 
μέηπηζηρ  

Ξοζόηηηα Ριμή 
μονάδορ 

Πύνολο 

ΞΙΑΘΔΠ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ ΙΔΘΔΠ 
40 Σ 40, 10 ΞΑΙΈΡΔΠ 

Ρκ 179,20 5,06 871,33 

ΞΙΑΘΔΠ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ ΙΔΘΔΠ 
50 Σ 50, 2 ΞΑΙΔΡΔΠ 

Ρκ 30 5,40 162,00 

ΠΛΝΙΝ 1.033,33 

ΦΞΑ 24% 248,00 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 1.281,33 

 

 
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:   Hδαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ  
 
1.033,33  Δπξψπιένλ Φ.Π.Αθαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο  
 
Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  
 

Κηιθίο30/04/2018 

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.Π. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 12-206/12-6-2018. 

 

 
 

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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12 Ηνπλίνπ 2018 

 
H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο  
Πχκβνπινο, Κέινο 
 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 
Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Κέινο  
 ΑΠΩΝ 

 Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 

Γεκνηψλ, Κέινο  
 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


