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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  24/2018 

Σεο κε αξηζκό 24/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2018 

θαη ώξα: 12:00 κ.κ., εκέξα Πέκπηε, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό   3874/02-11-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

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

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

παξόληα πέληε(5) 
 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  
3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

4) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

7) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

 

ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-351/08-11-2018 

Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 22-337/16.10.2018 Απόθαζεο Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη Γήκαξρν ηνπ 

Γήκνπ Κηιθίο, ηζκαλίδε Γεκήηξην, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ αλάθιεζε ηεο ππ’ 
αξηζκ. 22-337/16.10.2018 Απόθαζεο Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ππ΄αξ.22-337/16-10-2018 απόθαζεο Γ πνπ αθνξνύζε απνδνρή από ηε 
ΓΔΤΑ Κηιθίο ηεο βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξίαο “SYSTEMA ΔΠΔ” γηα ηελ 
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απ΄επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν “επείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ ύδξεπζεο 
Θενδόζηα”, έιαβα γλώζε λεώηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απνιύησο νπζηώδε γηα ην παξαπάλσ 

ζέκα. 
Αξρηθώο κε ηελ ππ΄αξ.15-238/10-7-2018 Απόθαζε Γ, απνθαζίζηεθαλ ε έγθξηζε κειέηεο, ν 

ηξόπνο εθηέιεζεο θαη ε έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο. Η απόθαζε ειήθζε ρσξίο ηελ 
παξνπζία ηεο πξνέδξνπ θ.Διέλεο Αλαζηαζηάδνπ πνπ απνπζίαδε κε άδεηα. 
Με ηελ ππ΄αξ.16-253/17-7-2018 Απόθαζε Γ, απνθαζίζηεθε ε απ΄επζείαο αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξία “SYSTEMA ΔΠΔ” θαη΄απνδνρή ηεο από 10-7-2018 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ύςνπο 5.322 επξώ πιένλ ΦΠΑ θαη εμνπζηνδνηήζεθε ε πξόεδξνο 

λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε. Η παξαπάλσ απόθαζε ειήθζε κε ηελ παξνπζία ηεο 
πξνέδξνπ θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαύγεηα κε ΑΓΑ:ΧΦ48ΟΛΚ8-Χ67. 
Καηά ηελ έθδνζε ηεο ππ΄αξ.22-337/16-10-2018 Απόθαζεο ειήθζε ππ'όςηλ από εκέλα 

πξνζσπηθώο θαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ε ππ΄αξ.16-253/17-7-2018 Απόθαζε πνπ 
αλέθεξε όηη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξία “SYSTEMA ΔΠΔ” κε ηίκεκα 5.322 επξώ 

πιένλ ΦΠΑ, απνθαζίζηεθε νκόθσλα, ζύκθσλα κε ην πεξηερόκελν πνπ είρε θαηά ηελ 
αλάξηεζή ηεο ζηε Γηαύγεηα ζηηο 23-7-2018 θαη ώξα 09:12. Η απόθαζε κε ην παξαπάλσ 
ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν είρε αλαξηεζεί θαη ζην ΚΗΓΜΗ ηελ ίδηα εκέξα, 23-7-2018. 

Όπσο δηαπίζησζα κεηά ηελ 16-10-2018, ε ππ΄αξ.16-253/17-7-2018 Απόθαζε Γ αλαξηήζεθε 
ζηε Γηαύγεηα θαη δεύηεξε θνξά, ζηηο 17-9-2018 θαη ώξα 10:24 κε ην εμήο δηαθνξνπνηεκέλν 

πεξηερόκελν: 
α)ζηελ 3ε ζειίδα θαη κεηά ην ηέινο ηεο εηζήγεζεο έρνπλ πξνζηεζεί νη θξάζεηο:  

“Η πξόεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ.Διέλε Αλαζηαζηάδνπ, κεηνςήθηζε επί ηνπ ζέκαηνο, επεηδή ε 

ίδηα έπεηηα από έξεπλα παξνπζίαζε ζην Γ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία ε ηηκή κνλάδνο 
αληί γηα 32 επξώ αλέξρεηαη ζε 15,32 επξώ. 

Άμην έξεπλαο ήηαλ ην γεγνλόο όηη από ηηο δύν πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ε κία πνπ είλαη 
θαη ε θαηαζθεπάζηξηα θαη εηαηξία ησλ ζσιήλσλ, παξνπζίαζε πην αθξηβή πξνζθνξά από απηόλ 

ν νπνίνο  πξνζέθεξε (ηνλ κεηνδόηε)” 
β)Δπίζεο αλαθέξεηαη όηη ην Γ απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία 

Δθηόο από ηα πξναλαθεξζέληα, πιεξνθνξήζεθα όηη δελ έρεη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζύκβαζε 

από ηελ πξόεδξν θαη ηελ αλάδνρν εηαηξία. 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, δελ είραλ ηεζεί ππ'όςε εκνύ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε ζηηο 16-10-2018, παξά ην γεγνλόο όηη είλαη νπζηώδε θαη θξίζηκα, θαζώο εάλ 
γλώξηδα ηελ ύπαξμε ηεο ππ΄αξ.16-253/17-7-2018 Απόθαζεο Γ κε ην πεξηερόκελν πνπ θέξεη 
θαηά ηελ αλάξηεζή ηεο ζηε Γηαύγεηα ζηηο 17-9-2018, δει. κε κεηνςεθία ηεο πξνέδξνπ θαη 

αλαθνξά γηα παξνπζίαζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηηκή κνλάδνο 15,32 επξώ αληί γηα 32 
επξώ, θαζώο επίζεο θαη ηελ απνπζία ππνγεγξακκέλεο ζύκβαζεο, δελ ζα είρα ςεθίζεη ππέξ 

ηεο απνδνρήο ηεο βειηησκέλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο, αιιά είηε ζα 
είρα θαηαςεθίζεη ην ζέκα, είηε ζα είρα πξνηείλεη αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο πξνο 
πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε.  

Δθόζνλ από ηα πξνεθηεζέληα πξνθύπηεη πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, εηζεγνύκαη ηελ αλάθιεζε 
ηεο ππ΄αξ. 22-337/16-10-2018 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

 
 Σελ κε αξηζκό 15-238/10-7-2018 απόθαζε Γ.. έγθξηζεο Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο 

θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «Δπείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ 

ύδξεπζεο Θενδόζηα» , πξνϋπνινγηζκνύ 5.322,00 (πξν ΦΠΑ). 

 Σελ κε αξηζκό 16-253/17-7-2018 απόθαζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

κε ηίηιν: «Δπείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ ύδξεπζεο Θενδόζηα» , πξνϋπνινγηζκνύ 

5.322,00 (πξν ΦΠΑ), κε ην πεξηερόκελν θαη ηε κνξθή πνπ αλαξηήζεθε ζηε Γηαύγεηα θαη 

ζην ΚΗΜΓΗ ζηηο 23-7-2018, 
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 Σελ κε αξηζκό 16-253/17-7-2018 απόθαζε Γ..  απεπζείαο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

κε ηίηιν: «Δπείγνπζα πξνκήζεηα ζσιήλσλ ύδξεπζεο Θενδόζηα» , πξνϋπνινγηζκνύ 

5.322,00 (πξν ΦΠΑ). κε ηε κνξθή θαη πεξηερόκελν πνπ αλαξηήζεθε εθ λένπ ζηε 

Γηαύγεηα ζηηο 17-9-2018. 

 Σελ κε αξηζκό 22-337/16.10.2018 απόθαζε Γ.. απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζσιήλσλ Θενδόζηα, κε ηελ βειηησκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «SYSTEMA 

ΔΠΔ», 

 Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2248/10-07-2018 αξρηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο 

εηαηξίαο «SYSTEMA ΔΠΔ», 

 Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3392/28-09-2018 βειηησκέλε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο 

εηαηξίαο «SYSTEMA ΔΠΔ». 

 Σελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_26/02-02-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 6ΧΥΥΟΛΚ8-

ΤΑΠ, 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ ηζκαλίδε Γεκεηξίνπ. 
 

 Σελ αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 22-337/16.10.2018 Απόθαζεο Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 

 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 23-351/08-11-2018. 

 
 

 

ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-352/08-11-2018 

Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεωλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ωξίκαλζε έξγωλ γηα 

πινπνίεζε/ζπγρξεκαηνδόηεζε ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδνλ2021-2027. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Αβξακίδε 
Ηιία, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ παξαθάησ γξαπηή εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Σ.Τ. 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
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 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη έσο όηνπ λα έξζνπλ νη πξνηάζεηο θαη ζα επαλέιζεη ζε επόκελν Γ.. 

 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-352/08-11-2018. 
 

 

 

ΘΔΜΑ 3ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-353/08-11-2018 

πκκεηνρή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ Πεξηθεξεηαθή ζπλάληεζε ηωλ ΓΔΤΑ Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο γηα ην νινθιεξνκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο ΔΓΔΤΑ πνπ ζα 

πξακαηνπνηεζεί ζηηο 16/11/2018. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Αβξακίδε 
Ηιία, ν νπνίνο έζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ην αίηεκα γηα ζπκκεηνρή ζηειερώλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή ζπλάληεζε ησλ ΓΔΤΑ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα ην νινθιεξσκέλν 
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο ΔΓΔΤΑ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16/11/2018, πνπ έρεη σο 

εμήο: 
 

 

Προσ Δ.Ε.Υ.Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ, 
  

Όπωσ γνωρίηετε θ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζχει αναπτφξει Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν 
Ποιότητα Νεροφ και την υγκριτική Αξιολόγηςη των Δ.Ε.Τ.Α. το οποίο βρίςκεται ςε 
παραγωγικι λειτουργία. Στο Υποςφςτθμα για τθν Ποιότθτα Νεροφ ζχουν ςυνδεκεί και 
ςυμμετζχουν 95 Δ.Ε.Τ.Α. και θ Ε.Υ.Α.Θ., ενώ ςτο Υποςφςτθμα για τθν Συγκριτικι Αξιολόγθςθ 
των Δ.Ε.Υ.Α. 29 Δ.Ε.Τ.Α. από τισ οποίεσ ςτην Κεντρική Μακεδονία μόνο 3 (Αλμωπίασ, 
Πυλαίασ – Χορτιάτη,  ερρών). Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κεωρώντασ ότι ο αρικμόσ των Δ.Ε.Υ.Α. που 
ςυμμετζχουν ςτο Υποςφςτθμα για τθν Συγκριτικι Αξιολόγθςθ είναι πολφ μικρόσ και κα πρζπει 
να αυξθκεί, ζχει ενςωματώςει ςτον ετιςιο προγραμματιςμό τθσ που εγκρίκθκε από τουσ 
εκπροςώπουσ των μελών τθσ που ιταν παρόντεσ ςτθν 29θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ςτθ 
Βζροια (1/6/2018), τθ διοργάνωςθ Περιφερειακών ςυναντιςεων ώςτε να δοκεί θ ευκαιρία 
ςτα ςτελζχθ των Δ.Ε.Υ.Α. να ενθμερωκοφν πλθρζςτερα για το Πλθροφοριακό τθσ Σφςτθμα και 
κυρίωσ για τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Ταυτόχρονα, κα γίνει ενθμζρωςθ και για το νζο 
κεςμικό πλαίςιο για τισ Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ και τισ δυνατότθτεσ που παρζχει ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. 
για τθν μείωςθ του ενεργειακοφ τουσ κόςτουσ. 

  

Με βάςθ τα παραπάνω θ τζταρτθ Περιφερειακι ςυνάντθςθ κα αφορά ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. Κεντρικισ 
Μακεδονίασ και κα πραγματοποιθκεί ςτο Πανόραμα Θεςςαλονίκθσ με τθν οργανωτικι 
υποςτιριξθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίασ - Χορτιάτθ, ςτο Αμφικζατρο "Σταφροσ Κουγιουμτηισ", 
(Δθμαρχείο Πυλαίασ-Χορτιάτθ, Απ. Σαμανίδθ 21, Πανόραμα Θεςςαλονίκθσ), τθν Παραςκευή 
16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.30. Στθ ςυνάντθςθ καλοφνται να πάρουν μζροσ οι Γενικοί 
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Διευκυντζσ των Δ.Ε.Υ.Α. και τεχνικά και οικονομικά ςτελζχθ, τα οποία ενδεχομζνωσ κα 
εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ. Παράλλθλα, ςτθν ςυνάντθςθ κα 
μάσ δοκεί θ ευκαιρία να ςυηθτιςουμε και άλλα κζματα που απαςχολοφν τισ Δ.Ε.Υ.Α. 

  

Για οργανωτικοφσ λόγουσ, παρακαλοφμε να μάσ ενθμερώςετε θλεκτρονικά (info@edeya.gr) 
για τθ ςυμμετοχι ςασ μζχρι την Παραςκευή 9/11/2018.  
  

 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε:  
 

 Σελ αλσηέξσ Πξόζθιεζε 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Σελ ζπκκεηνρή ζηειερώλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ Πεξηθεξεηαθή ζπλάληεζε ησλ ΓΔΤΑ 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα ην νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο ΔΓΔΤΑ, πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 16 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 10.30 ζην Ακθηζέαηξν 
"ηαύξνο Κνπγηνπκηδήο", (Γεκαξρείν Ππιαίαο-Υνξηηάηε, Απ. ακαλίδε 21, Παλόξακα 
Θεζζαινλίθεο). 

 

 πκκεηέρνληεο ηνπ αλσηέξσ Πξνγξάκκαηνο ζα είλαη νη: 
 

1. Παξαγηόο Ισάλλεο  
2. Κνπξηίδνπ νθία 
3. Απνζηνιίεο Νηθόιανο 

 

 Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο απηήο λα θαηαζέζνπλ ζηελ ΓΔΤΑ  Κηιθίο  ηα ζπκπεξάζκαηα 
ηνπο. 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-353/08-11-2018. 

 
 

 

ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-354/08-11-2018 

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο έξγνπ κε ηίηιν:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΓΟΙΡΑΝΗ», ιόγω αληηθαηάζηαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

mailto:info@edeya.gr
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Αβξακίδε 
Ηιία, ν νπνίνοέζεζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελπαξαθάησ γξαπηή εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Σ.Τ. ηεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο, Παξαγηνύ Ισάλλε πνπ έρεη σο εμήο: 
 

 
 
Με ην ππ’ αξηζ. 3679/22-10-2018 ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, Υαξαιακπίδεο Υξήζηνο, αηηήζεθε 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο κε αξηζκό 1059 θαη πνζνύ 
1.346,64€  πνπ εθδόζεθε από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ Κηιθίο, κε  εκεξ/λία 

έθδνζεο 27-06-2018 ηελ νπνία πξνζθόκηζε πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζύκβαζε ηνπ έξγνπ, 
κε ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή  πνζνύ 1.346,64€ ηνπ ΣΜΔΓΔ. 
Η ΓΔΤΑ Κηιθίο γηα ηνλ έιεγρν γλεζηόηεηαο  ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  κε αξηζκό e-29933, 

εκ/λία έθδνζεο 19-10-2018 θαη πνζνύ 1.346,64€  απέζηεηιε έγγξαθν ζην ΣΜΔΓΔ κε 
αξ.πξ.:3682/22-10-2018. 

Σν ΣΜΔΓΔ κε ην αξ.πξ.:3762/25-10-2018 έγγξαθν  πξνο ηελ ππεξεζία καο  βεβαηώλεη ηελ 
έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο από ην Σακείν ηνπ. 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ εηζεγνύκαζηε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηνπ Υαξαιακπίδε  Υξήζηνπ γηα 
αληηθαηάζηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ Σ.Π.Γ. κε άιιε αληίζηνηρε  ηζόπνζε θαη κε ηνπο 

ίδηνπο όξνπο ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη αθνξά ην έξγν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΓΟΙΡΑΝΗ» 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Σελ ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο έξγνπ κε ηίηιν:  «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΟΙΡΑΝΗ», ιόγσ αληηθαηάζηαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 
 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-354/08-11-2018. 

 
 

 

ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-355/08-11-2018 

Έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«ΔΚΣΤΠΩΔΙ-ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΥΔΓΙΩΝ», πξνϋπνινγηζκνύ 600,00  Δπξώ, (πιένλ 
Φ.Π.Α. 24%). 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο 

θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΚΣΤΠΧΔΙ-ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΥΔΓΙΧΝ», 
πξνϋπνινγηζκνύ 600,00  Δπξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή 

Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΔΚΣΤΠΩΔΙ – ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΥΔΓΙΩΝ 
 
2. ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Θα πξνζθνκηζηεί Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 

3.ΚΟΠΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απαηηνύληαη 

εθηππώζεηο θαη θσηναληίγξαθα ζρεδίσλ. Η αλαπαξαγσγή θσηναληηγξάθσλ δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί  από ην θσηνηππηθό κεράλεκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  ιόγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο απηώλ. Γηα ην 

ιόγν απηό απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν κεράλεκα, κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά,  νπνίν ζα εμππεξεηήζεη ηηο 

αλάγθεο  ηεο Τπεξεζίαο. 

 

4.ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

H δαπάλε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 600,00 € (πιέολ Φ.Π.Α.)  θαη ζα 

θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   

 

Α/Α Περηγραθή Τπερεζίας Μολάδα 

Μέηρεζες 

Ποζόηεηα Σηκή Μολάδας 

(€) 

Γαπάλε 

(€) 

1. Δθηππώζεηο – Φσηναληίγξαθα ζρεδίσλ Σ.Μ. 375,00 1,60 600,00 

ύλοιο: 600,00 

Φ.Π.Α. 24%: 144,00 

Άζροηζκα: 744,00 

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθώλ  ηεο Τπεξεζίαο.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 

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

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

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ να 

απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 

3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή ζηο 

ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 

α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 

γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 

δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

 



 

 

8 

 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_194/23-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ ΧΒΧΚΟΛΚ8-

9ΡΥ, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 

 Δγθξίλεη ηελ Σερληθή έθζεζε-κειέηε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΚΣΤΠΧΔΙ-

ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΥΔΓΙΧΝ», πξνϋπνινγηζκνύ 600,00  Δπξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%). 
 

 Δγθξίλεη ηνλ ηξόπν  εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε  ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016 κεηά από πξόζθιεζε. 

 

 Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε  ηεο πίζησζεο πνζνύ 744,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.98 (ΓΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΞΟΓΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  

θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 64.98 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 
ΔΞΟΓΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, 
όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-355/08-11-2018. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 6ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-356/08-11-2018 
 
Έγθξηζε πξωηνθόιιωλ νξηζηηθήο παξαιαβήο: 
 
1. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΜΙΝΑΡΙΟ» κε αξηζκό πξωηνθόιινπ 

βεβαίωζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 3307/24-09-2018. 
 

  

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 

παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο 
κε ηίηιν: «ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΜΙΝΑΡΙΟ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ππεξεζίαο 3307/24-09-2018: 
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ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ» 

 

 

Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο θαη 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής πηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

        ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ – ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ» κε Α.Φ.Μ.: 998868184, ΓΟΤ ΒΟΛΟΤ,  εθηέιεζε θαιώς ηελ ππεξεζία ηνπ 

ζύκθσλα κε ην ΣΠΤ 219/24-09-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηούληες 
 

 
 
 
 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

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

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΜΙΝΑΡΙΟ». 

  

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα 
 
 

 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 
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2. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΜΟΙΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ» κε αξηζκό 
πξωηνθόιινπ βεβαίωζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 3531/10-10-2018. 

  

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 
παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο 

κε ηίηιν: «ΑΜΟΙΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΓΙΚΗΓΟΡΧΝ» κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 3531/10-10-2018: 
 
 

 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΑΚΝΗΒΔΠ & ΔΜΝΓΑ ΓΗΘΖΓΝΟΩΛ» 

 

 
Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής πηρεζιών – 

Δργαζιών ηης Γιοικηηικής πηρεζίας ηης ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «ΣΑΡΕΖΑΞΝΠΡΝΙΝ Β.ΗΩΑΛΛΖΠ»,  εθηέιεζε θαιώς ηελ 

ππεξεζία ηνπ  ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Γ.. 20-304/18-09-2018 όπσο αλαγξάθεηαη ε ππεξεζία ζην Σ.Π.Τ. 138/10-

10-2018. 

 
Η επηηξνπή παξαιαβήο: 

 
 
 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθόιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

   

Κσρηαδίδες Μηταήι 
ΠΔ Οηθολοκοιόγος 

Σρηαληαθσιιίδοσ Διεωλόρα ΓΔ 
Τπάιιειος Γηοηθεηηθής 

Τπερεζίας 

Καζθακαλίδοσ Οσραλία 
ΠΔ Οηθολοκοιόγος 
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Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΑΜΟΙΒΔ & ΔΞΟΓΑ ΓΙΚΗΓΟΡΧΝ». 

 
 

3. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο ζηελ πόιε ηνπ Κηιθίο» κε αξηζκό πξωηνθόιινπ βεβαίωζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 3654/19-10-2018. 

  

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 
παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ πόιε ηνπ Κηιθίο» 
κε αξηζκό πξσηνθόιινπ βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 3654/19-10-2018.: 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : 
 «Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΑ Θιλκίς ζηην πόλη ηοσ Θιλκίς» 

 
 

Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο θαη 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής πηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

        ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο  «Λαδαξίδεο Κ. Θεόθηινο» κε Α.Φ.Μ.: 120051080, ΓΟΤ ΚΙΛΚΙ,  εθηέιεζε 

θαιώς ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΑ Θιλκίς ζηην πόλη ηοσ Θιλκίς, (11.228 

ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ην ΣΠΤ 000015/19-10-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηούληες 
 

 
 
 
 
 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα 
 
 

 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 



 

 

12 

 

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

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ πόιε ηνπ Κηιθίο». 
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4. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ Δ :1)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2)ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ,ΔΣΟΤ 2018» κε 
αξηζκνύο πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 
3655,3656,3657/19-10-2018. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 

παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο 
κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ 

Δ :1)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2)ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
,ΔΣΟΤ 2018» κε αξηζκνύο πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 
3655,3656,3657/19-10-2018: 

 
 
 

 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ:  3655 

 
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ήκεξα ηελ Παξαζθεπή, 19 Οθησβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 1-9/16-1-
2018 απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ αληηθείκελνπ 
«ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, Δ: 1) 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, 
ΔΣΟΤ 2018» ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο από ηνλ αλάδνρν ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ., ζύκθσλα κε ηα όζα 
ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο ζηε ζύκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ 
παξόληεο νη:  
 
1) Αζιαλίδεο Υξήζηνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  
2) Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο, κέινο ηεο επηηξνπήο  
3) Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο, κέινο ηεο επηηξνπήο 
 
Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1. ηνπο όξνπο ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο 
2. ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) 
3. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε καδί κε ηνλ ππεύζπλν παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αλσηέξσ ζύκβαζε 
4. ην λόκηκν θνξνινγηθό παξαζηαηηθό ηνπ αλαδόρνπ κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, Δ: 

1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ 

ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΣΟΤ 2018 

ΣΠΤ No B 0014906 
19-10-2018 

13.069,36 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13.069,36 

ΦΠΑ 24% 3.136,65 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 16.206,01 
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παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο, αμίαο 13.069,36 εσρώ τωρίς ΦΠΑ, γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ππεξεζηώλ από ηνλ αλάδνρν όπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε πνπ ππεγξάθε 
κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 

Α/Α ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΛΤΔΩΝ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

OMAΓΑ 1 

1 Escherichia coli (E.coli.) 15 4 60 

2 Δληεξόθνθθνη 15 4 60 

3 Αθξπιακίδην 14 16 224 

4 Αληηκόλην 14 7,2 100,8 

5 Αξζεληθό 14 7,2 100,8 

6 Βελδόιην 14 27,65 387,1 

7 Βελδν-α-ππξέλην 14 27,65 387,1 

8 Βόξην 14 4,8 67,2 

9 Βξσκηθά 14 23,7 331,8 

10 Κάδκην 14 7,2 100,8 

11 Υξώκην 14 7,2 100,8 

12 Δμαζζελέο Υξώκην 14 7,2 100,8 

13 Υαιθόο 14 3,2 44,8 

14 Κπαληνύρα 14 5,6 78,4 

15 1,2 -δηρισξναηζάλην 14 16 224 

16 Δπηρισξηδξίλε 14 23,7 331,8 

17 Φζνξηνύρα 14 4 56 

18 Μόιπβδνο 14 7,2 100,8 

19 Τδξάξγπξνο 14 7,2 100,8 

20 Νηθέιην 14 7,2 100,8 

21 Νηηξηθά 14 4 56 

22 Νηηξώδε 14 4 56 

23 Παξαζηηνθηόλα 

14 95 1330 24 ύλνιν παξαζηηνθηόλσλ 

25 Πνιπθ.αξσκ.πδξ/θεο 14 28 392 

26 ειήλην 14 7,2 100,8 

27 
Σεηξαρισξναηζάλην θαη 

Σξηρισαηζέλην 14 23,7 331,8 

28 Οιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα 14 23,7 331,8 

29 Βηλπινρισξίδην 14 23,7 331,8 

30 Αξγίιην 14 4 56 

31 Ακκώλην 14 3 42 

32 Υισξηνύρα 14 4 56 

33 

Clostridium perfringens 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπνξίσλ) 15 4 60 

34 Υξώκα 14 2,4 33,6 

35 Αγσγηκόηεηα 14 2,4 33,6 

36 πγθέληξσζε ηόλησλ πδξνγόλνπ 14 2,4 33,6 
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37 ίδεξνο Fe 14 4 56 

38 Μαγγάλην Mn 14 4 56 

39 Οζκή 14 1,2 16,8 

40 Ομεηδσζηκόηεηα 14 4 56 

41 Θεηηθά 14 3,2 44,8 

42 Νάηξην 14 3,2 44,8 

43 Γεύζε 14 1,2 16,8 

44 Αξ.απνηθηώλ 22νC 15 2,8 42 

45 Αξ.απνηθηώλ  37νC 15 2,8 42 

46 Κνινβαθηεξηνεηδή 15 3,2 48 

47 Τπνιεηκκαηηθό Υιώξην 14 0,64 8,96 

48 Θνιόηεηα 14 2,4 33,6 

ΟΜΑΓΑ 2 

1 Οιηθή α θαη β αθηηλνβνιία 14 110 1540 

2 Ιζόηνπα νπξαλίνπ (U-238 & U-234) 14 340 4760 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13.069,36 

ΦΠΑ 24% 3.136,65 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 16.206,01 

 
 
Σν παξόλ λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνο έγθξηζε. 
 
Ο σπεύζσλος παραθοιούζεζες ηες ζύκβαζες: 
 

Αποζηοιίδες Νηθόιαος 
ΠΔ Υεκηθός Μεταληθός 

 
 
 

 
 
Η Δπηηροπή Παραιαβής: 

 

Αζιαλίδες Υρήζηος  
ΠΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Καπαζαθαιίδες Παλαγηώηες  
ΣΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Γηοβαλούδες Υρήζηος  
ΠΔ Ποιηηηθός Μεταληθός 

 
 
 

  

 

 

  
 
 
 
 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ:  3656 

 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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ήκεξα ηελ Παξαζθεπή, 19 Οθησβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 1-9/16-1-
2018 απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ αληηθείκελνπ 
«ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, Δ: 1) 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, 
ΔΣΟΤ 2018» ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο από ηνλ αλάδνρν ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ., ζύκθσλα κε ηα όζα 
ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο ζηε ζύκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ 
παξόληεο νη:  
 
1) Αζιαλίδεο Υξήζηνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  
2) Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο, κέινο ηεο επηηξνπήο  
3) Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο, κέινο ηεο επηηξνπήο 
 
Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1. ηνπο όξνπο ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο 
2. ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) 
3. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε καδί κε ηνλ ππεύζπλν παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αλσηέξσ ζύκβαζε 
4. ην λόκηκν θνξνινγηθό παξαζηαηηθό ηνπ αλαδόρνπ κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 
 

 
παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο, αμίαο 5.117,40 εσρώ τωρίς ΦΠΑ, γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ππεξεζηώλ από ηνλ αλάδνρν όπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε πνπ ππεγξάθε 
κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 

Α/Α ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΛΤΔΩΝ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

OMAΓΑ 1 

1 Escherichia coli (E.coli.) 5 4 20 

2 Δληεξόθνθθνη 5 4 20 

3 Αθξπιακίδην 5 16 80 

4 Αληηκόλην 5 7,2 36 

5 Αξζεληθό 6 7,2 43,2 

6 Βελδόιην 5 27,65 138,25 

7 Βελδν-α-ππξέλην 5 27,65 138,25 

8 Βόξην 5 4,8 24 

9 Βξσκηθά 5 23,7 118,5 

10 Κάδκην 5 7,2 36 

11 Υξώκην 5 7,2 36 

12 Δμαζζελέο Υξώκην 5 7,2 36 

13 Υαιθόο 5 3,2 16 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, Δ: 

1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ 

ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΣΟΤ 2018 

ΣΠΤ No B 0014910 
19-10-2018 

5.117,40 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 5.117,40 

ΦΠΑ 24% 1.228,18 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 6.345,58 
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14 Κπαληνύρα 5 5,6 28 

15 1,2 -δηρισξναηζάλην 5 16 80 

16 Δπηρισξηδξίλε 5 23,7 118,5 

17 Φζνξηνύρα 5 4 20 

18 Μόιπβδνο 5 7,2 36 

19 Τδξάξγπξνο 5 7,2 36 

20 Νηθέιην 5 7,2 36 

21 Νηηξηθά 5 4 20 

22 Νηηξώδε 5 4 20 

23 Παξαζηηνθηόλα 

5 95 475 24 ύλνιν παξαζηηνθηόλσλ 

25 Πνιπθ.αξσκ.πδξ/θεο 5 28 140 

26 ειήλην 5 7,2 36 

27 
Σεηξαρισξναηζάλην θαη 

Σξηρισαηζέλην 5 23,7 118,5 

28 Οιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα 5 23,7 118,5 

29 Βηλπινρισξίδην 5 23,7 118,5 

30 Αξγίιην 5 4 20 

31 Ακκώλην 5 3 15 

32 Υισξηνύρα 5 4 20 

33 

Clostridium perfringens 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπνξίσλ) 5 4 20 

34 Υξώκα 5 2,4 12 

35 Αγσγηκόηεηα 5 2,4 12 

36 πγθέληξσζε ηόλησλ πδξνγόλνπ 5 2,4 12 

37 ίδεξνο Fe 5 4 20 

38 Μαγγάλην Mn 5 4 20 

39 Οζκή 5 1,2 6 

40 Ομεηδσζηκόηεηα 5 4 20 

41 Θεηηθά 5 3,2 16 

42 Νάηξην 5 3,2 16 

43 Γεύζε 5 1,2 6 

44 Αξ.απνηθηώλ 22νC 5 2,8 14 

45 Αξ.απνηθηώλ  37νC 5 2,8 14 

46 Κνινβαθηεξηνεηδή 5 3,2 16 

47 Τπνιεηκκαηηθό Υιώξην 5 0,64 3,2 

48 Θνιόηεηα 5 2,4 12 

ΟΜΑΓΑ 2 

1 Οιηθή α θαη β αθηηλνβνιία 6 110 660 

2 Ιζόηνπα νπξαλίνπ (U-238 & U-234) 6 340 2040 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 5.117,40 

ΦΠΑ 24% 1.228,18 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 6.345,58 

 
 
Σν παξόλ λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνο έγθξηζε. 
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Ο σπεύζσλος παραθοιούζεζες ηες ζύκβαζες: 
 

Αποζηοιίδες Νηθόιαος 
ΠΔ Υεκηθός Μεταληθός 

 
 
 

 
 
Η Δπηηροπή Παραιαβής: 

 

Αζιαλίδες Υρήζηος  
ΠΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Καπαζαθαιίδες Παλαγηώηες  
ΣΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Γηοβαλούδες Υρήζηος  
ΠΔ Ποιηηηθός Μεταληθός 

 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ:  3657 

 
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ήκεξα ηελ Παξαζθεπή, 19 Οθησβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 1-9/16-1-
2018 απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ αληηθείκελνπ 
«ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, Δ: 1) 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, 
ΔΣΟΤ 2018» ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο από ηνλ αλάδνρν ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Δ., ζύκθσλα κε ηα όζα 
ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο ζηε ζύκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ 
παξόληεο νη:  
 
1) Αζιαλίδεο Υξήζηνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  
2) Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο, κέινο ηεο επηηξνπήο  
3) Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο, κέινο ηεο επηηξνπήο 
 
Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1. ηνπο όξνπο ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο 
2. ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) 
3. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε καδί κε ηνλ ππεύζπλν παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αλσηέξσ ζύκβαζε 
4. ην λόκηκν θνξνινγηθό παξαζηαηηθό ηνπ αλαδόρνπ κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ, Δ: 
ΣΠΤ No B 0014911 

19-10-2018 
2.796,12 
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παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο 2020/27-06-2018 ζύκβαζεο, αμίαο 2.796,12 εσρώ τωρίς ΦΠΑ, γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ παξαθάησ ππεξεζηώλ από ηνλ αλάδνρν όπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε πνπ ππεγξάθε 
κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 

Α/Α ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΝΑΛΤΔΩΝ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

OMAΓΑ 1 

1 Escherichia coli (E.coli.) 3 4 12 

2 Δληεξόθνθθνη 3 4 12 

3 Αθξπιακίδην 3 16 48 

4 Αληηκόλην 3 7,2 21,6 

5 Αξζεληθό 3 7,2 21,6 

6 Βελδόιην 3 27,65 82,95 

7 Βελδν-α-ππξέλην 3 27,65 82,95 

8 Βόξην 3 4,8 14,4 

9 Βξσκηθά 3 23,7 71,1 

10 Κάδκην 3 7,2 21,6 

11 Υξώκην 3 7,2 21,6 

12 Δμαζζελέο Υξώκην 3 7,2 21,6 

13 Υαιθόο 3 3,2 9,6 

14 Κπαληνύρα 3 5,6 16,8 

15 1,2 -δηρισξναηζάλην 3 16 48 

16 Δπηρισξηδξίλε 3 23,7 71,1 

17 Φζνξηνύρα 3 4 12 

18 Μόιπβδνο 3 7,2 21,6 

19 Τδξάξγπξνο 3 7,2 21,6 

20 Νηθέιην 3 7,2 21,6 

21 Νηηξηθά 3 4 12 

22 Νηηξώδε 3 4 12 

23 Παξαζηηνθηόλα 

3 95 285 24 ύλνιν παξαζηηνθηόλσλ 

25 Πνιπθ.αξσκ.πδξ/θεο 3 28 84 

26 ειήλην 3 7,2 21,6 

27 
Σεηξαρισξναηζάλην θαη 

Σξηρισαηζέλην 3 23,7 71,1 

28 Οιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα 3 23,7 71,1 

29 Βηλπινρισξίδην 3 23,7 71,1 

30 Αξγίιην 3 4 12 

31 Ακκώλην 3 3 9 

32 Υισξηνύρα 3 4 12 

1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ 

ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΣΟΤ 2018 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 2.796,12 

ΦΠΑ 24% 671,07 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 3.467,19 
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33 

Clostridium perfringens 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπνξίσλ) 3 4 12 

34 Υξώκα 3 2,4 7,2 

35 Αγσγηκόηεηα 3 2,4 7,2 

36 πγθέληξσζε ηόλησλ πδξνγόλνπ 3 2,4 7,2 

37 ίδεξνο Fe 3 4 12 

38 Μαγγάλην Mn 3 4 12 

39 Οζκή 3 1,2 3,6 

40 Ομεηδσζηκόηεηα 3 4 12 

41 Θεηηθά 3 3,2 9,6 

42 Νάηξην 3 3,2 9,6 

43 Γεύζε 3 1,2 3,6 

44 Αξ.απνηθηώλ 22νC 3 2,8 8,4 

45 Αξ.απνηθηώλ  37νC 3 2,8 8,4 

46 Κνινβαθηεξηνεηδή 3 3,2 9,6 

47 Τπνιεηκκαηηθό Υιώξην 3 0,64 1,92 

48 Θνιόηεηα 3 2,4 7,2 

ΟΜΑΓΑ 2 

1 Οιηθή α θαη β αθηηλνβνιία 3 110 330 

2 Ιζόηνπα νπξαλίνπ (U-238 & U-234) 3 340 1020 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 2.796,12 

ΦΠΑ 24% 671,07 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 3.467,19 

 
 
Σν παξόλ λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνο έγθξηζε. 
 
 
Ο σπεύζσλος παραθοιούζεζες ηες ζύκβαζες: 
 

Αποζηοιίδες Νηθόιαος 
ΠΔ Υεκηθός Μεταληθός 

 
 
 

 
 
Η Δπηηροπή Παραιαβής: 

 

Αζιαλίδες Υρήζηος  
ΠΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Καπαζαθαιίδες Παλαγηώηες  
ΣΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Γηοβαλούδες Υρήζηος  
ΠΔ Ποιηηηθός Μεταληθός 
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ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ησλ πξσηνθόιισλ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ ΝΔΡΟΤ 
ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ Δ :1)ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΦΤΙΚΔ 
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΚΑΙ 2)ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ,ΔΣΟΤ 2018». 
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5. ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 & 2019» κε 
αξηζκνύο πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 3764/26-
10-2018 θαη 3767/26-10-2018 

 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 

παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο 
κε ηίηιν: «ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 & 2019 » κε αξηζκνύο πξσηνθόιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 3764/26-10-2018 θαη 3767/26-10-2018: 
 
 

 

 

 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ:  3764 

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ήκεξα ηελ Παξαζθεπή, 26 Οθησβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 1-9/16-1-2018 
απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ αληηθείκελνπ «ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-
ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 & 2019» ηεο 1329/04-05-2018 ζύκβαζεο από ηνλ αλάδνρν ΦΔΛΔΑΚΗ 
ΝΙΚ.ΠΔΣΡΟ, ζύκθσλα κε ηα όζα ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο 
ζηε ζύκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο νη:  
 
1) Αζιαλίδεο Υξήζηνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  
2) Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο, κέινο ηεο επηηξνπήο  
3) Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο, κέινο ηεο επηηξνπήο 
 
Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1. ηνπο όξνπο ηεο 1329/04-05-2018 ζύκβαζεο 
2. ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) 
3. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε καδί κε ηνλ ππεύζπλν παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αλσηέξσ ζύκβαζε 
4. ην λόκηκν θνξνινγηθό παξαζηαηηθό ηνπ αλαδόρνπ κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 
 

 
παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο 1329/04-05-2018 ζύκβαζεο, αμίαο 465,00 εσρώ τωρίς ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ παξαθάησ ππεξεζηώλ από ηνλ αλάδνρν όπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε πνπ ππεγξάθε κεηαμύ 
απηνύ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 & 2019 
ΣΠΤ No 3179 
26/10/2018 

465,00 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 465,00 

ΦΠΑ 24% 111,60 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 576,60 
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Α/Α KΣΙΡΙΑΚΔ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΔΜ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ(€) 
ΤΝΟΛΟ(€) 

1 
Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 50 50 

2 
E.E.Λ. ΚΑΣΑΝΙΔ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 50 50 

3 
ΚΣΙΡΙΟ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ(ΓΡΑΦΔΙΑ) (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

- ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 50 50 

4 
ΓΔΩΣΡΗΗ 1 (ΟΙΚΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 35 35 

5 
ΓΔΩΣΡΗΗ 2 (ΟΙΚΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 35 35 

6 
ΓΔΩΣΡΗΗ 4 (ΟΙΚΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 35 35 

7 
ΓΔΩΣΡΗΗ 5 (ΟΙΚΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Η/Μ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 35 35 

8 
ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΥΩΡΙΟΤ 

ΚΙΛΚΙ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 45 45 

9 
ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΞΗΡΟΒΡΤΗ 

ΚΙΛΚΙ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 45 45 

10 
ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΤ 

ΠΟΣΑΜΟΤ ΚΙΛΚΙ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 45 45 

11 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΛΤΜΑΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40 40 

ΑΘΡΟΙΜΑ 465,00 € 

Φ.Π.Α.24% 111,60 € 

ΤΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% 576,60 € 

 
 
Σν παξόλ λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνο έγθξηζε. 
 
Ο σπεύζσλος παραθοιούζεζες ηες ζύκβαζες: 
 

Αποζηοιίδες Νηθόιαος 
ΠΔ Υεκηθός Μεταληθός 

 
 
 

 
 
Η Δπηηροπή Παραιαβής: 

 

Αζιαλίδες Υρήζηος  
ΠΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Καπαζαθαιίδες Παλαγηώηες  
ΣΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Γηοβαλούδες Υρήζηος  
ΠΔ Ποιηηηθός Μεταληθός 

 
 
 

  

 

 

 



 

 

24 

 

 
 
 
 

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ:  3767 

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ήκεξα ηελ Παξαζθεπή, 26 Οθησβξίνπ 2018 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 1-9/16-1-2018 
απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ αληηθείκελνπ «ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-
ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 & 2019» ηεο 1329/04-05-2018 ζύκβαζεο από ηνλ αλάδνρν ΦΔΛΔΑΚΗ 
ΝΙΚ.ΠΔΣΡΟ, ζύκθσλα κε ηα όζα ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο 
ζηε ζύκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο νη:  
 
1) Αζιαλίδεο Υξήζηνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  
2) Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο, κέινο ηεο επηηξνπήο  
3) Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο, κέινο ηεο επηηξνπήο 
 
Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 
 
1. ηνπο όξνπο ηεο 1329/04-05-2018 ζύκβαζεο 
2. ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) 
3. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε καδί κε ηνλ ππεύζπλν παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ αλσηέξσ ζύκβαζε 
4. ην λόκηκν θνξνινγηθό παξαζηαηηθό ηνπ αλαδόρνπ κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 
 

 
παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο 1329/04-05-2018 ζύκβαζεο, αμίαο 200,00 εσρώ τωρίς ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ παξαθάησ ππεξεζηώλ από ηνλ αλάδνρν όπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε πνπ ππεγξάθε κεηαμύ 
απηνύ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 

Α/Α 
ζύκβαζ

ες 
KΣΙΡΙΑΚΔ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΔΜ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ(€) 

ΤΝΟΛΟ(€) 

12 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΣΙΚΩΝ 

ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40 40 

13 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ 

ΚΑΜΠΑΝΗ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40 40 

14 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΛΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΟΓΟΤ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40 40 

15 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ 

ΚΡΗΣΩΝΗ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40 40 

16 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΟΙΚΙΜΟΤ ΔΤΚΑΡΠΙΑ ( 

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40 40 

ΑΘΡΟΙΜΑ 200,00 

Φ.Π.Α.24% 48,00 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 & 2019 
ΣΠΤ No 3180 
26/10/2018 

200,00 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 200,00 

ΦΠΑ 24% 48,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 248,00 
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ΤΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% 248,00 

 
 
Σν παξόλ λα θνηλνπνηεζεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνο έγθξηζε. 
 
Ο σπεύζσλος παραθοιούζεζες ηες ζύκβαζες: 
 

Αποζηοιίδες Νηθόιαος 
ΠΔ Υεκηθός Μεταληθός 

 
 
 

 
 
Η Δπηηροπή Παραιαβής: 

 

Αζιαλίδες Υρήζηος  
ΠΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Καπαζαθαιίδες Παλαγηώηες  
ΣΔ Σοπογράθος Μεταληθός 

Γηοβαλούδες Υρήζηος  
ΠΔ Ποιηηηθός Μεταληθός 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθόιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 
& 2019». 
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6. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΚΣΤΠΩΗ – ΔΜΦΑΚΔΛΩΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 
ΤΓΡΔΤΗ» πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 
3456/03-10-2018. 

 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 
παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΔΚΣΤΠΧΗ – ΔΜΦΑΚΔΛΧΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΤΓΡΔΤΗ» πξσηνθόιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 3456/03-10-2018: 
 

 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΩΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : 
 «ΔΘΡΞΩΠΖ – ΔΚΦΑΘΔΙΩΠΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ» 

 

 
Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής πηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

        ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «INSS LTD ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΛΤΔΙ & ΤΠΗΡΔΙΔ Δ.Π.Δ.»  κε Α.Φ.Μ.: 

800350628, ΓΟΤ ΚΟΡΩΠΙΟΤ,  εθηέιεζε θαιώς ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ «Δκηύπωζη - εμθακέλωζη λογαριαζμών 

ύδρεσζης» (15.900 ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ην ΣΙΜ. 231/03-10-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηούληες 

 

 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ πξσηνθόιινπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο ζηνλ αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 
Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «ΔΚΣΤΠΧΗ – ΔΜΦΑΚΔΛΧΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΜΧΝ ΤΓΡΔΤΗ». 
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7. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο ζηελ πόιε ηνπ Κηιθίο» πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο 
ππεξεζίαο 1413/11-05-2018. 
 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 
παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ πόιε ηνπ Κηιθίο» 
πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 1413/11-05-2018: 
 

 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ : 
 «Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΑ Θιλκίς ζηην πόλη ηοσ Θιλκίς» 

 
 

Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο θαη 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής πηρεζιών – 

Δργαζιών ηης  ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

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

θαιώς ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηελ Γιανομή λογαριαζμών ύδρεσζης ηης ΓΔΑ Θιλκίς ζηην πόλη ηοσ Θιλκίς, ( 11.430 

ηεκάρηα) ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ην ΣΠΤ 2/11-05-2018. 

 
 
 
Οη βεβαηούληες 
 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 

νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

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

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα 
 
 

 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο 
Τπεξεζίαο 
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Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηαλνκή ινγαξηαζκώλ ύδξεπζεο 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ πόιε ηνπ Κηιθίο» 

 
 

8. ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «CPI COMPUTER PERIPHERALS 
INTERNATIONAL» πξωηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 
3343/25-09-2018. 

 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο 

παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο 
ππεξεζίαο κε ηίηιν: «CPI COMPUTER PERIPHERALS INTERNATIONAL» πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο 
παξαιαβήο ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο 3343/25-09-2018: 

 
 

 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 
 «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» 

 
 

Νι κάηωθι σπογεγραμμένοι: Κπξηαδίδεο Μηραήι ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα ΓΔ Τπάιιεινο 

Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο θαη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο, μέλη ηης επιηροπής Ξαραλαβής πηρεζιών – 

Δργαζιών ηης Γιοικηηικής πηρεζίας ηης ΓΔΑ Θιλκίς 

 

    βεβαιώνουμε ότι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο «CPI COMPUTER PERIPHERALS INTERNATIONAL,  εθηέιεζε θαιώς 

ηελ ππεξεζία ηνπ  όπσο αλαγξάθεηαη ε εξγαζία ζην Σ.Π.Τ. 35958/25-09-2018. 

 
Η επηηξνπή παξαιαβήο: 
 

ύκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λόκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, ηα πξσηόθνιια 

νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

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

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

Κπξηαδίδεο Μηραήι 
 
 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Σξηαληαθπιιίδνπ Διεσλόξα 
 
 
 
 

ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία 
 

 
 
 

ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 
Σελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «CPI COMPUTER PERIPHERALS 
INTERNATIONAL». 

 

 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-356/08-11-2018. 

 
 

 

ΘΔΜΑ 7ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-357/08-11-2018 

Έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ», πξνϋπνινγηζκνύ 400,00 Δπξώ, (πιένλ 
Φ.Π.Α. 24%). 

Η  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο 
θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ», 

πξνϋπνινγηζκνύ 400,00 Δπξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή 
Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:  Μεηαθνξά κεραλήκαηνο έξγνπ 
 
2. ΚΟΠΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μεηαθνξά απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο έξγνπ κε αξηζκό πηλαθίδαο ΜΔ80671 από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηε Θεζ/λίθε (πεξηνρή Β’ ΚΣΔΟ) γηα επηζθεπή. 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 

 

 

 

 

 

Η δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό  ησλ 400,00 Ευρώ  πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 

4.ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

ρεηηθό CPV: 98390000-3 (Λνηπέο ππεξεζίεο) 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ ΤΝΟΛΟ 

1 Μεηαθνξά κεραλήκαηνο έξγνπ  ΣΔΜΑΥΙΑ 1 400,00 € 400,00 € 

                                                                                                                          ΤΝΟΛΟ 400,00 € 

   Φ.Π.Α 24%  96,00 € 

                                                                                                                          ΤΝΟΛΟ  496,00 € 
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Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθώλ  ηεο Τπεξεζίαο.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 

πξνβιέπεη όηη: 

«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ 
ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

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

3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή ζηο 

ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 

α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 

γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 

δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

 

 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_193/19-10-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 78ΗΗΟΛΚ8-

Α86, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ» 
πξνϋπνινγηζκνύ 400,00 Δπξώ, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο κε βάζε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 κεηά από  πξόζθιεζε νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο  πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 496,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.98 (ΓΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΞΟΓΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 
 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 64.98 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΞΟΓΑ) 
θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-357/08-11-2018. 
 

 

 

ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-358/08-11-2018 

Έγθξηζε κε επηιέμηκωλ δαπαλώλ ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν:«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ 
ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ T.K. ΔΤΚΑΡΠΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» ζύκθωλα κε ηελ 

ππνβνιή πξόηαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 19.2.4.1 LEADER. Πξνϋπνινγηζκνύ 
15.000,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δηζήγεζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο,θ. Ηιία 
Αβξακίδε,ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε κε επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηνπ 
έξγνπ  κε ηίηιν: «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ T.K. ΔΤΚΑΡΠΙΑ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» ζύκθσλα κε ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 19.2.4.1 
LEADER.  

ύκθσλα κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο, νη κε επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 
ηδησηηθώλ παξνρώλ (ζπλδέζεηο από ηνλ θεληξηθό αγσγό πξνο ηηο θαηνηθίεο ) αλέξρνληαη ζην 
πνζό ησλ 15.000,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα πιαίζηα ππνβνιήο  πξόηαζεο ζηα 
πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 19.2.4.1 LEADER απαηηείηαη νη πξνηεηλόκελεο πξάμεηο λα είλαη 
εγγεγξακκέλεο ζην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο όπσο απηό απνηππώζεθε ζηελ 

6/2016 απόθαζε ηνπ Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο επνκέλσο πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο  
ώζηε λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε απηή νη εμήο πξνηάζεηο: 

1. Σελ ππ’αξηζκ. 6/2016 Απόθαζε Γ.. 

2. «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ T.K. ΔΤΚΑΡΠΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
ΚΙΛΚΙ» 

3. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΙΥΤΟ 

247,52 Kwp Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ» 

 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε : 
 

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 

 
 Σελ θαηαβνιή ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηεο πξάμεο «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ T.K. ΔΤΚΑΡΠΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» ύςνπο  

15.000,00 €, εθόζνλ εγθξηζεί ε πξόηαζε ηεο ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 
19.2.4.1 LEADER. 

 Σν Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο δεζκεύεηαη όηη κε ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ:  
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 «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ T.K. ΔΤΚΑΡΠΙΑ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 
 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ 

ΙΥΤΟ 247,52 Kwp Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ» 
 

ζην επηρεηξεζηαθό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ  2014-2020, ζα πξνβεί 

ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 6/2016 απόθαζεο Γ.. θαη ζα εγγξάςεη ηηο δύν αλσηέξσ πξάμεηο 
ζην επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-358/08-11-2018. 
 
 

 
 

ΘΔΜΑ 9ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-359/08-11-2018 

Έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑΚΟΠΣΩΝ ΜΔΗ ΣΑΗ» Πξνϋπνινγηζκνύ 

1.900,00€ (πιένλ ΦΠΑ). 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο  ην ΔΝΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο 

θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑΚΟΠΣΧΝ ΜΔΗ 
ΣΑΗ»Πξνππνινγηζκνύ1.900,00€ (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε 

πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ :  ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΙΑΚΟΠΣΩΝ ΜΕΗ ΣΑΗ 

1. ΚΟΠΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ην θεληξηθό αληιηνζηάζην ηαπξνρσξίνπ , ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη δπν κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο ζε παξάιιειε 
ιεηηνπξγία,  ηζρύνο 400 KVA έθαζηνο, θαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο Μέζεο Σάζεο. Ο ελ ιόγσ πίλαθαο κέζεο ηάζεο 
απνηειείηαη από  έλα γεληθό δηαθόπηε αέξνο θαη δύν κεξηθνύο αζθαιηνδηαθόπηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο γεησηέο.  
ην Βηνινγηθό επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο κέζεο 
ηάζεο ηζρύνο 800 KVA, θαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο κέζεο ηάζεο. Ο ελ ιόγσ πίλαθαο κέζεο ηάζεο απνηειείηαη από έλα 
αζθαιεηνδηαθόπηε κέζεο ηαζεο κάξθαο ΑΒΒ, ηύπνπ SF6 κε κνλσηηθό αέξην, θαη ηνλ αληίζηνηρν γεησηή. 
Καη ζην θεληξηθό αληιηνζηάζην ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο κέζεο ηάζεο 
ηζρύνο 500 KVA, κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα κέζεο ηάζεο.  Ο ελ ιόγσ πίλαθαο κέζεο ηάζεο απνηειείηαη από έλα 
αζθαιεηνδηαθόπηε κέζεο ηαζεο κάξθαο ΑΒΒ, ηύπνπ SF6 κε κνλσηηθό αέξην, θαη ηνλ αληίζηνηρν γεησηή. 
 
Δπεηδή νη παξαπάλσ πίλαθεο κέζεο ηάζεο ιεηηνπξγνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 10  εηώλ, δίρσο  λα γίλεη 
γεληθή  ζπληήξεζε, κε ην παξώλ πξσηνγελέο αίηεκα πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζπληήξεζε ζηνπο πίλαθεο κέζεο ηάζεο. 
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2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α Δίδνο εξγαζηώλ Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζνη Σηκή κνλ. ύλνιν 

1 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην 
θεληξηθό αληιηνζηάζην ηαπξνρσξίνπ . Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε 
ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. Έλεγχο του μθχανικοφ μζρουσ όλων των διακοπτϊν Μ.Τ. 
(καςτάνιεσ, ωςτιρια, ελατιρια), κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ, 
λίπανςθ, ρυκμίςεισ. 

2. Έλεγχοσ των γειωτϊν και των μθχανικϊν μανδαλϊςεων ςε 
όλουσ τουσ διακόπτεσ. Κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ, λίπανςθ. 

3.  Έλεγχοσ, κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ κοχλίων και περικοχλίων 
των ηυγϊν διανομισ 20 KV, και των ςυνδζςεων του πίνακα 
με τα ειςερχόμενα και εξερχόμενα καλϊδια μζςθσ τάςθσ. 

4. Έλεγχοσ, κακαριςμόσ ακροκιβωτίων μζςθσ τάςθσ ςτισ 
κυψζλεσ. 

5. Δοκιμι και κζςθ ςε κανονικι λειτουργία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ 
θαη αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

ηεκ 1 900,00 900,00 

2 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην 
θεληξηθό αληιηνζηάζην Γαιιηθνύ . Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. Έλεγχο του μθχανικοφ μζρουσ του  διακόπτθ  Μ.Τ. 
(καςτάνιεσ, ωςτιρια, ελατιρια κλπ), κακαριςμόσ, 
ςυςφίξεισ, λίπανςθ, ρυκμίςεισ. 

2. Έλεγχοσ του γειωτι  και τθσ  μθχανικισ μανδάλωςθσ του 
διακόπτθ. Κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ, λίπανςθ. 

3. Έλεγχοσ, κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ κοχλίων και περικοχλίων 
των ςυνδζςεων του πίνακα με τα ειςερχόμενα και 
εξερχόμενα  καλϊδια μζςθσ τάςθσ 

4. Έλεγχοσ, κακαριςμόσ ακροκιβωτίων μζςθσ τάςθσ ςτισ 
κυψζλεσ. 

5. Δοκιμι και κζςθ ςε κανονικι λειτουργία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ 
θαη αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

ηεκ 1 500,00 500,00 

 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην 
Βηνινγηθό ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο.. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  
1. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο ηνπ  δηαθόπηε  Μ.Σ. 
(θαζηάληεο, σζηήξηα, ειαηήξηα θιπ), θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, 
ιίπαλζε, ξπζκίζεηο. 
2. Έιεγρνο ηνπ γεησηή  θαη ηεο  κεραληθήο καλδάισζεο 
ηνπ δηαθόπηε. Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 
3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη 
πεξηθνριίσλ ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε ηα εηζεξρόκελα θαη 
εμεξρόκελα  θαιώδηα κέζεο ηάζεο 
4. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 
5. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ 
θαη αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

ηεκ 1 500,00 500,00 

    ύλνιν : 1900,00 

    ΦΠΑ 24 % : 456,00 

    Άζξνηζκα : 2356,00 

3. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1900,00 € πιένλ ΦΠΑ 24%. 

 ρεηηθό CPV:     71314100-3  (Ηιεθηξνινγηθέο ππεξεζίεο) 

 Η αίηεζε ζην ΓΔΓΓΗΔ γηα ηελ δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο ζα γίλεη από ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο. Η ππεύζπλε δήισζε 
αζθαινύο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επαλαζύλδεζε ζα γίλεη από ηνλ αλάδνρν ηεο  παξαπάλσ ππεξεζίαο. 
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Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθώλ  ηεο Τπεξεζίαο.  

Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 

πξνβιέπεη όηη: 

«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη αξία ηηρ 
ζύμβαζηρ, σωπίρ ΦΠΑ, είναι ίζη ή καηώηεπη από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων (20.000) εςπώ. 

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ 

να απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 
3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή 

ζηο ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 
α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 
β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 

γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 
δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 
 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. 

 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_198/07-11-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ 9ΡΦ0ΟΛΚ8-

Λ27, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 

 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη  σο ηξόπν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΓΙΑΚΟΠΣΧΝ ΜΔΗ ΣΑΗ», Πξνϋπνινγηζκνύ 1.900,00€ (πιένλ ΦΠΑ) ηε  δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, (επηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο). 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 2.356,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.04 

(ΔΠΙΚΔΤΔ & ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ 

ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΔΠΙΚΔΤΔ & ΤΝΣΗΡΗΔΙ 
ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-359/08-11-2018. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
 
 

 
Ο Πξόεδξνο Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

 
Γεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Γήκαξρνο Κηιθίο  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο  
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΟ: 23410 29320  

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: info@deyak.gr Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος: 

ΓΙΑ ΣΗΝ : ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΑΚΟΠΣΩΝ ΜΔΗ ΣΑΗ 

Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη  όπσο 
καο απνζηείινπλ  ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

 Η  νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα  θαηαηεζεί κέτρη ηελ …………….. 2018  θαη ώρα 13:00  ζηο 
πρωηόθοιιο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς.  

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο,  ζα  θαηαηεζεί ζην πξσηόθνιιν 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη ζα αλαγξάθεη εμσηεξηθά ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηνλ ηίηιν  

« Οηθολοκηθή προζθορά γηα ηελ προιεπηηθή ζσληήρεζε δηαθοπηώλ Μέζες Σάζες» 

Σο άλοηγκα ηωλ οηθολοκηθώλ προζθορώλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέρα θαη ώρα 13:15.  Όζνη 
επηζπκνύλ κπνξνύλ λα είλαη παξόληεο ζην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ. 

 

Πιεροθορίες γηα ηολ δηαγωληζκό:  

Αξκόδηνο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο είλαη ν θ. Κνξθνηίδεο Κσλζηαληίλνο, Ηιεθηξνιόγνο 
Μεραληθόο ΠΔ.  
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23410 29330 (ηειεθσληθό θέληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο).  
Ώξεο επηθνηλσλίαο 8:00 – 14:30 
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  : 
Λόγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο , ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν ρξόλνο 
νινθιήξσζεο    ησλ εξγαζηώλ.  Η κε αλαγξαθή ηνπ ρξόλνπ  είλαη ιόγνο απόξξηςεο  ηεο 
πξνζθνξάο 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α Δίδνο εξγαζηώλ Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζνη. Σηκή κνλ. ύλνιν 

1 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην θεληξηθό 
αληιηνζηάζην ηαπξνρσξίνπ . Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

6. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο όισλ ησλ δηαθνπηώλ Μ.Σ. 
(θαζηάληεο, σζηήξηα, ειαηήξηα), θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, 
ιίπαλζε, ξπζκίζεηο. 

7. Έιεγρνο ησλ γεησηώλ θαη ησλ κεραληθώλ καλδαιώζεσλ ζε 
όινπο ηνπο δηαθόπηεο. Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 

8.  Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ 
ησλ δπγώλ δηαλνκήο 20 KV, θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε 
ηα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα θαιώδηα κέζεο ηάζεο. 

9. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 

10. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ θαη 
αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

ηεκ 1 900,00 900,00 

2 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην θεληξηθό 
αληιηνζηάζην Γαιιηθνύ . Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ηεκ 1 500,00 500,00 

mailto:info@deyak.gr
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εμήο:  
6. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο ηνπ  δηαθόπηε  Μ.Σ. (θαζηάληεο, 

σζηήξηα, ειαηήξηα θιπ), θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε, 
ξπζκίζεηο. 

7. Έιεγρνο ηνπ γεησηή  θαη ηεο  κεραληθήο καλδάισζεο ηνπ 
δηαθόπηε. Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 

8. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε ηα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα  
θαιώδηα κέζεο ηάζεο 

9. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 

10. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ θαη 
αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

 Δξγαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πίλαθα κέζεο ηάζεο ζην Βηνινγηθό 
ηεο πόιεο ηνπ Κηιθίο.. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηα 
εμήο:  
1. Έιεγρν ηνπ κεραληθνύ κέξνπο ηνπ  δηαθόπηε  Μ.Σ. (θαζηάληεο, 
σζηήξηα, ειαηήξηα θιπ), θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε, ξπζκίζεηο. 
2. Έιεγρνο ηνπ γεησηή  θαη ηεο  κεραληθήο καλδάισζεο ηνπ 
δηαθόπηε. Καζαξηζκόο, ζπζθίμεηο, ιίπαλζε. 
3. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο, ζπζθίμεηο θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ ησλ 
ζπλδέζεσλ ηνπ πίλαθα κε ηα εηζεξρόκελα θαη εμεξρόκελα  θαιώδηα 
κέζεο ηάζεο 
4. Έιεγρνο, θαζαξηζκόο αθξνθηβσηίσλ κέζεο ηάζεο ζηηο 
θπςέιεο. 
5. Γνθηκή θαη ζέζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο  ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ειέγρσλ θαη 
αζθαινύο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα  Μέζεο Σάζεο. 

ηεκ 1 500,00 500,00 

    ύλνιν : 1900,00 

    ΦΠΑ 24 % : 456,00 

    Άζξνηζκα : 2356,00 

 
 
 
 
  Ο ζπληάμαο 
   

 
 
 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 
Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο  

 

 
 

 
ΘΔΜΑ 10ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-360/08-11-2018 
 
Έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΤΛΙΝΓΡΟΤ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ 
ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟΤ» Πξνϋπνινγηζκνύ: 328,50€ (πιένλ ΦΠΑ). 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο 
θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΤΛΙΝΓΡΟΤ ΚΑΙ 

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟΤ» Πξνϋπνινγηζκνύ: 328,50€ (πιένλ ΦΠΑ). 

Η  εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο, είλαη άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο βαλώλ, από ειεθηξηθό ζε πλεπκαηηθό.  
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Η παξνύζα ζύκβαζε πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ 
πξνβιέπεη όηη:«1.Πποζθςγή ζηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ επιηπέπεηαι όηαν η εκηιμώμενη 

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

2.Η απεςθείαρ ανάθεζη διενεπγείηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, σωπίρ να 

απαιηείηαι η ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος για ηο ζκοπό αςηόν. 

3.Μεηά ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ, η αναθέηοςζα απσή δημοζιεύει αςηή ζηο 

ΚΗΜΔΗΣ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 66. Η απόθαζη ανάθεζηρ πεπιέσει καη’ ελάσιζηο: 

α) ηην επωνςμία και ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

β) πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ και ηηρ αξίαρ ηηρ, 

γ) όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος οικονομικού θοπέα ζηον οποίο αναηίθεηαι η ζύμβαζη, 

δ) κάθε άλλη πληποθοπία πος η αναθέηοςζα απσή κπίνει απαπαίηηηη. 

4.Αν παπαβιαζθεί η ςποσπέωζη ηηρ παπ. 3, η ζύμβαζη είναι αςηοδίκαια άκςπη….» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηε δαπάλε, ηελ κειέηε θαη 
ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρηεθαλ από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΤΛΙΝΓΡΟΤ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ 
ΦΙΛΣΡΑ ΜΔΛΙΟΤΡΓΔΙΟΤ» Πξνϋπνινγηζκνύ: 328,50€ (πιένλ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΤΛΙΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΣΡΑ ΜΕΛΙΟΤΡΓΕΙΟΤ 

4. ΚΟΠΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ηα θίιηξα απνζηδήξσζεο ηνπ νηθηζκνύ Μειηζζνπξγεηνύ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ειεθηξηθόο θύιηλδξνο κε έκβνιν γηα ην απηόκαην 
αλνηγνθιείζηκν ησλ βαλώλ πεηαινύδαο ηεο αληίζηξνθεο πιύζεο ηνπ θίιηξνπ. Ο ελ ιόγσ ειεθηξηθόο θύιηλδξνο έρεη θαηαζηξαθεί. Ο 
ειεθηξηθόο θύιηλδξνο έρεη ρξόλν ιεηηνπξγίαο κεγαιύηεξν από 25 ρξόληα, έρεη πξνέιεπζε από Διβεηία  θαη  δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 
πξνκήζεηαο ίδηνπ ειεθηξηθνύ θπιίλδξνπ ζηελ Διιεληθή  αγνξά. Με ην παξόλ πξσηνγελέο ζύζηεκα θνζηνινγείηαη ε πξνκήζεηα  
πλεπκαηηθνύ θπιίλδξνπ θαζώο θαη ησλ απαξαίηεησλ  εμαξηεκάησλ αέξα γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο απηόκαηνπ 
αλνηγνθιεηζίκαηνο βαλώλ, από ειεθηξηθό ζε πλεπκαηηθό. 

5. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α Δίδνο Τιηθνύ Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζόη. Σηκ. 
Μνλαδ. 

Γαπάλε 

1 Πλεπκαηηθόο θύιηλδξνο δηπιήο ελέξγεηαο δηακέηξνπ Φ63,κε  
έκβνιν αέξνο,  κε εζσηεξηθό  ακνξηηζέξ θαη πξνο ηηο δύν 
θαηεπζύλζεηο,  κε νπέο ηξνθνδνζίαο αέξα ¼’’, δηαδξνκήο 
εκβόινπ 200mm, θαη κήθνο θιεηζηήο κπνπθάιαο πεξίπνπ 
από 39 έσο 40cm. σιήλαο από αλνδησκέλν θαη 
θαιηκπξαξηζκέλν αινπκίλην, έκβνιν από ρξσκηνκέλν 
αηζάιη, πηζηόλη από αινπκίλην κε δύν ηζηκνύρεο θαη νδεγό. 
Οη ηζηκνύρεο ζα είλαη NBR πίεζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 10 bar. 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο από -10 έσο 70 βαζκνύο C. 
Γύλακε 1800Ν ζηα 6 bar. 

ηεκ 1 90,00 90,00 

2 Φηιηξνξπζκηζηήο θαη ιηπαληήξαο αέξα κε ζπεηξώκαηα 
G1/4΄΄.Σν θίιηξν  ζα πεξηιακβάλεη δηαρσξηζηή θαη ζα 
θαζαξίδεη ηνλ πεπηεζκέλν αέξα από ιάδη, ζπκππθλώκαηα θαη 
ζσκαηίδηα. Ο ιηπαληήξαο ζα πξνζζέηεη ηελ πνζόηεηα 
ιηπαληηθνύ πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο ζηνλ θαζαξό αέξα. ηελ 
ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ην καλόκεηξν. 

ηεκ 1 65,00 65,00 

3 Βαιβίδα αέξνο ηξηνδηθή, δύν ζέζεσλ κε κηα εληνιή θαη 
επηζηξνθή κε ειαηήξην. Πελίν 12 V AC. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλεηε ην πελίν θαη ην θίο. Οπή ζύλδεζεο 1/8΄΄. 

ηεκ 2 40,00 80,00 

4 Πιαζηηθό  ζσιελάθη αέξνο δηαηνκήο 4/6mm, κε πίεζε 
ιεηηνπξγίαο έσο 12 bar. 

κέηξν 50,00 0,90 45,00 

5 Ραθόξ απηόκαην ίζην κε αξζεληθό είηε ζπιεθό ζπείξσκα 
1/8΄΄, θαηάιιειν γηα πιαζηηθό  ζσιελάθη 4/6mm. 

ηεκ 15 1,50 22,50 

6 Σάθ ξαθόξ απηόκαην κε έλα  αξζεληθό είηε ζειπθό ζπείξσκα 
1/8΄΄, θαη δύν νπέο θαηάιιειεο γηα  πιαζηηθό ζσιελάθη 

ηεκ 4 2,00 8,00 
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4/6mm. 

7 πζηνιηθό από αξζεληθό  ζπείξσκα ¼΄΄ ζε  ζπιεθό 1/8΄΄ 
αξζεληθό  

ηεκ 6 3,00 18,00 

   ύλνιν : 328,50 

   ΦΠΑ 24 % : 78,84 

   Άζξνηζκα : 407,34 

6. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 Η ηνπνζέηεζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεη από ην ζπλεξγείν ηεο ΓΔΤΑΚ. 

 ρεηηθό CPV:     42121100-4 (πδξαπιηθνί ή πλεπκαηηθνί θύιηλδξνη) 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  

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

 ηελ ππ’ αξηζκό ΔΑΓ_197/07-11-2018 έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ_ Φ3ΡΡΟΛΚ8-

ΙΝ5, θαη ηε  βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε 

δηαζέζηκνπ    πνζνύ.   

 ηηο αλάγθεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο  

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 
Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 

 

 Δγθξίλεη Σελ Σερληθή Έθζεζε- Μειέηε  πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη  σο ηξόπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα  πλεπκαηηθνύ 

θπιίλδξνπ θαη εμαξηεκάησλ γηα θίιηξα Μειηζζνπξγεηνύ» ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο κνλνκεινύο νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 328 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, (βάζεη ηνπ άξζξν 6 ηνπ Ν. 1069/80, 

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

αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 407,34€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  

Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 25.05.08 (ΓΙΑΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΧΙΜΑ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΧΝ) ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-360/08-11-2018. 
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ΘΔΜΑ 11ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-361/08-11-2018 

 

Απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.300,00 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α. 
24%). 
 
Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ελδέθαην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Ηιία Αβξακίδε, ν νπνίνο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.300,00 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α. 
24%) θαη ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 30-10-2018 θαη ώξα 13:00 
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ, ηα ηεύρε θαη 
ηελ Πξόζθιεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε. 
 
 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Γ.. λα πξνρσξήζεη ζε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα επαλαιεθζεί 
εθ λένπ κε ηελ αιιαγή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαζώο εκθηινρώξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο. 
 
 
 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε: 
 

 ηελ ππ’αξηζκ. 22-347/16-10-2018 Απόθαζε Γ.. έγθξηζεο Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζεο 
δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 
πξνϋπνινγηζκνύ 1.300,00 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%)., 

 ηελ ππ’αξηζκ. 3739/24-10-2018 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο, 
ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ θαθέισλ 

 ηελ ππ’ αξηζ. 190 κε ΑΓΑ_970ΑΟΛΚ8-Ξ1Τ/15-10-2018 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ηε 
βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνύ 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4483/17. 
 Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε, 

 
 

Αποθάζηζε οκόθωλα  θαη 
 

 Δγθξίλεη ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζώο εκθηινρώξεζαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο. 
 

 Σελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ αιιαγή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

 

 
 
ΘΔΜΑ 12ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-362/08-11-2018 
 
 
Θέκαηα εξγαδνκέλωλ. 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΩΓΔΚΑΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δηζήγεζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 3766/26-

10-2018, πνπ αθνξά ζε πεηζαξρηθό έιεγρν κεηά από θιήζε ζε γξαπηή απνινγία ηνπ 
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Γηεπζπληή Σ.Τ. θ. Ισάλλε Παξαγηνύ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Πξόεδξν Γ.. θαη ηα κέιε νπ 
Γ... 

Ο εξγαδόκελνο ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, θαηέζεζε απνινγία ζηνλ ΓΓ 

γηα ηνλ ιόγν ηεο απνπζίαο ηνπ ζηηο 26-10-2018, ε νπνία όπσο δήιεσζε όηη ζέιεη λα 
παξακείλεη εκπηζηεπηηθή. Δπνκέλσο επαθίεηαη ζηνλ ίδην λα δειώζεη όηη επηζπκεί.  

Η δηθή κνπ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Σελ 26-10-2018 είρε νξηζηεί κε ηνλ Παξαγηό Ισάλλε λα γίλεη ζπλάληεζε κε ζηειέρε ηεο Σ.Τ. 

ζην γξαθείν ηνπ Γ.Γ., γηα ηελ εμέηαζε ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ ππάξρνπλ. Μεηαμύ 9.00-10.00 
δηαπίζησζα όηη ν Γηεπζπληήο Σ.Τ. θ. Ισάλλεο Παξαγηόο έιεηπε από ηελ εξγαζία ηνπ. Με πήξε 

ηειέθσλν θαη πξηλ πσ νηηδήπνηε, κνπ είπε θάπνηεο απξεπείο εθθξάζεηο. Δγώ σο όθεηια όπσο 
νξίδεη ν Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο, έθαλα απηό πνπ ππνρξενύηαη λα θάλεη ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, 
δειαδή, αθαίξεζα ην εκεξνκίζζην εθείλεο ηεο εκέξαο, θαη ζπλέηαμα επηζηνιή ζηελ νπνία 

επηθαινύκαη ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηεο Τπεξεζίαο, γηα θιήζε ζε απνινγία θαη πεηζαξρηθό 
έιεγρν. Οη ιόγνη αλαγξάθνληαη ζηελ πξσηνθνιιεκέλε επηζηνιή. 

Δπνκέλσο, εάλ ζέιεη ν ίδηνο λα απνινγεζεί, ή λα θνηλνπνηήζεη ην πεξηερόκελν ηεο απνινγίαο 

ηνπ κπνξεί λα ην πξάμεη ελώπηνλ ηνπ Γ 

Γηα ην πεηζαξρηθό παξάπησκα πνπ ππέπεζε εηζεγνύκαη ηελ γξαπηή επίπιεμε. 

Δλ ζπλερεία ηνλ ιόγν πήξε ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.., επαλαιακβάλνληαο ηα πξναλαθεξζέληα, κε 
ζθνπό λα επηβεβαησζνύλ από ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Δπηρείξεζεο. 

Δπίζεο ξώηεζε ηνλ Γ. Γηεπζπληή εάλ ε θιήζε ζε απνινγία παξαδόζεθε ζην ελ ιόγσ 

ππεξεζηαθό ζηέιερνο, ζην νπνίν εξώηεκα ε απάληεζε ηνπ Γ. Γηεπζπληή ήηαλ θαηαθαηηθή θαη 
δήηεζε λα δηαβαζηεί ελώπηνλ ηνπ Γ..  

Ο Γ. Γηεπζπληήο κε ηε ζεηξά ηνπ πξνρώξεζε ζηελ αλάγλσζε ηεο ελ ιόγσ θιήζεο θαη θαηά ηελ 

ιήμε ηεο αλάγλσζεο , ηνλ ιόγν πήξε ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη είπε ηα εμήο: 

Δίζαη ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Δπηρείξεζεο θαη κνλνκειέο Όξγαλν, ηνλ θαιείο ζε απνινγία, 
ππνρξενύηαη λα ζνπ δώζεη ηελ απνινγία θαη λα επηβάιεηο εζύ ηελ ηηκσξία γηα ηελ απζαίξεηε 

απνπζία.  

Σν κέινο Γ.. Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο ζπκθώλεζε κε ηα πξναλαθεξζέληα ηνπ Πξνέδξνπ Γ.. 
θαζώο επίζεο πξόζζεζε όηη σο κνλνκειέο όξγαλν ν Γεληθόο Γηεπζπληήο επηβάιιεη ηηκσξία γηα 
απζαίξεηε απνπζία θαη όρη γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. 

Σνλ ιόγν πήξε μαλά ν Γεληθόο Γηεπζπληήο θαη αλέθεξε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ην άξζξν 60 ηνπ 

Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ηεο Τπεξεζίαο όπνπ πξνβιέπεηαη όηη γηα παξαβάζεηο πεηζαξρηθέο ησλ 
Γηεπζπληώλ απνθαζίδεη ην Γ.. Η αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ δελ είλαη πεηζαξρηθή παξάβαζε, 

αιιά απνπζία από ηελ εξγαζία, νπόηε θαη γίλεηαη ε αθαίξεζε εκεξνκηζζίνπ. Η απνπζία από 
ηελ εξγαζία πιελ ηεο απηνλόεηεο αθαίξεζεο ηνπ κηζζνύ απνηειεί θαη πεηζαξρηθό παξάπησκα. 

Δλ ζπλερεία ην ππεξεζηαθό ζηέιερνο θαη κέινο ηνπ Γ.. θ. Ισάλλεο Παξαγηόο, απνρώξεζε από 

ηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσο γηα ηνλ ιόγν όηη ην ζέκα αθνξά ηνλ ίδην θαη παξαδίδνληαο 
έγγξαθά-ζηνηρεία πξνο έιεγρν από ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο 
απόθαζεο. 
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Δλ ζπλερεία δεηήζεθαλ από ηνλ ΓΓ ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπκβάλ θαη κεηαμύ άιισλ ν Γ. 
Γηεπζπληήο ΔΊΠΔ ΣΑ ηα εμήο: 

Αληηπξόζσπνη ηνπ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ ΔΓΔΤΑ είλαη νη 

 Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο 
 Αθεληνπιίδεο Κσλζηαληίλνο 

νη νπνίνη πήγαλ ηελ 23-10-2018 ζηελ Ξάλζε. Ο θ. Ισάλλεο Παξαγηόο είλαη αληηπξόζσπνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Γ.. 

Σνλ ιόγν πήξε μαλά ν Πξόεδξνο Γ.. δεηώληαο από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή έγγξαθν πνπ λα 
νξίδεηαη όηη, έπεηηα από εθινγέο ηεο Δπηρείξεζεο, ηα δύν πξναλαθεξζέληα ζηειέρε έρνπλ 

νξηζηεί σο ζπλδηθαιηζηηθνί εθπξόζσπνη ηεο Δπηρείξεζεο, θαζώο επίζεο θαη όηη ην ζηέιερνο θ. 
Ισάλλεο Παξαγηόο έρεη νξηζηεί εθπξόζσπνο εξγαδνκέλσλ ζην Γ. ηεο Δπηρείξεζεο.  

ύκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν, ην Γ.. ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη ζε νπνηαδήπνηε 

ηηκσξία ηνπ ελ ιόγσ ππεξεζηαθνύ ζηειέρνπο, γηα ηνλ ιόγν όηη είλαη αλαξκόδηνο λα 
ζπκκεηάζρεη ζε ζπλδηθαιηζηηθέο εκεξίδεο εθόζνλ δελ έρεη ςεθηζζεί θαη νξηζζεί εθπξόζσπνο. 

Σέινο ηνλ ιόγν πήξε ν Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη εηζεγήζεθε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα 
επόκελν Γ.., κε ηελ πξνϋπόζεζε λα πξνζθνκηζζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ πεξί 

απνδείμεσο ζπλδηθαιηζηηθώλ εθπξνζώπσλ θαη εθπξνζώπνπ Γ.. θαη όηη θαθώο κεηέβεθε ζηελ 
Καηεξίλε ρσξίο αξκνδηόηεηα.   

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο έσο όηνπ πξνζθνκηζηνύλ από ηνλ Γ.Γ. ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-362/08-11-2018. 

 

 
ΘΔΜΑ 13ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-363/08-11-2018 
 
Απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Γηακόξθωζε εζωηεξηθώλ ρώξωλ ζην 

θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο», πξνϋπνινγηζκνύ 2.994,00€, (πιένλ Φ.Π.Α. 24%). 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από Αβξακίδε Ηιία, Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, Υεκηθό Μεραληθό, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο:  
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ηελ κε αξηζκό 22-348/16.10.2018 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηίηιν: Έγθξηζε 
Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε 

εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο», πξνϋπνινγηζκνύ 2.994,00€, (πιένλ 
Φ.Π.Α. 24%), απνθαζίζηεθε θαη εγθξίζεθε ν ηξόπνο εθηέιεζεο  ηεο ππεξεζίαο  κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο βάζεη ησλ άξζξσλ 326 & 328 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηα 
νπνία πξνβιέπεηαη όηη γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνύλ λα 
πξνζθεύγνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζε. 

Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ, 

ηελ Μειέηε θαη ηελ Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνρώξεζε ζε Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  
πξνο νηθνλνκηθνύ θνξείο κε ην παξαθάησ απνδεηθηηθό: 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΡΟΡΑ κε Α.Π: 3738/24-10-2018: 

 
 

Οη Οηθνλνκηθνί θνξείο  θαηέζεζαλ ζην πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο  ζε  ζθξαγηζκέλν θάθειν , 
ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη είλαη νη εμήο: 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν  Ηκεξνκελία 

ππνβνιήο 

πξνζθνξάο 

Ώξα 

ππνβνιήο 

πξνζθνξάο 

Αξηζκόο 

Πξσηνθόιινπ 

1 ΜΑΚΑΡΙΟ ΔΤΡΙΠΙΓΗ 30-10-2018 09:45 3802 

2 ΝΑΟΤΜΗ ΘΔΟΓΧΡΟ 30-10-2018 11:02 3806 

 
Οη θάθεινη αλνίρηεθαλ ελώπησλ  ησλ κειώλ ηνπ Γ.. θαηά ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ Γ., 

κνλνγξάθηεθαλ  από κέιε ηνπ Γ.. θαηαρσξήζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιιαλ νη 
δηαγσληδόκελνη  θαη έρνπλ σο εμήο: 
 

1ε   «ΜΑΚΑΡΙΟ ΔΤΡΙΠΙΓΗ»  

 
 Βεβαίσζε πηζηνπνηεηηθνύ απαιιαθηηθνύ από Δπηκειεηήξην Κηιθίο κε αξ.πξ:17851/30-

10-2018 
 Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Μαθάξην Δπξηπίδε  πεξί 

γλώζεο ησλ όξσλ ηεο κειέηεο θ.η.ι.. 
 Φάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

      Σει.6937451415 

 

2ε   «ΝΑΟΤΜΗ ΘΔΟΓΩΡΟ»  

 
 Βεβαίσζε πηζηνπνηεηηθνύ από Δπηκειεηήξην Κηιθίο κε αξ.πξ:17452/26-02-2018 θαη 

ηζρύεη έσο 31-12-2018 

 Τπεύζπλε δήισζε Ν.1599/1986 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νανύκε Θεόδσξν  πεξί 
γλώζεο ησλ όξσλ ηεο κειέηεο θ.η.ι.. 

 Φάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 Email: theo.naoumis@gmail.com 

Καηόπηλ  αλνίρηεθαλ oi θάθεινη  ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κνλνγξάθηεθαλ  από κέιε 
ηνπ Γ.. θαη θαηαρσξήζεθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Α/Α Ολνκαηεπώλπκν  Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 

ρσξίο θπα 

Φπα 24% Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά  κε 

ΦΠΑ 24% 

1 ΜΑΚΑΡΙΟ ΔΤΡΙΠΙΓΗ 2.312,30 554,95 2.867,25 

2 ΝΑΟΤΜΗ ΘΔΟΓΧΡΟ 2.569,00 616,56 3.185,56 

 

 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γ.. λα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη λα θαηαθπξώζεη ηελ 
ζύκβαζε ηεο ππεξεζίαο εξγαζίαο κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην θηίξην ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο», αληί πνζνύ 2.312,30€(πιένλ ΦΠΑ 24%), ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΜΑΚΑΡΙΟ 
ΔΤΡΙΠΙΓΗ» 

 
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ε εηαηξία: «ΜΑΚΑΡΙΟ ΔΤΡΙΠΙΓΗ» κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2.312,30 (πιένλ ΦΠΑ 24%). 

 
Σν Γ.. έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε: 

 
- Σε κε αξηζκό 22-348/16.10.2018 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηίηιν: Έγθξηζε 

Μειέηεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο  κε ηίηιν: «Γηακόξθσζε 
εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο», πξνϋπνινγηζκνύ 2.994,00€, (πιένλ 
Φ.Π.Α. 24%). 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 θαη 330 
παξάγξαθνο 3, 

- ηελ ππ’ αξηζ. 3738/24-10-2018 Πξόζθιεζε πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα ππνβνιή 
πξνζθνξάο, 

- ηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ , 

- ηελ ππ’ αξηζκό έθζεζε αλάιεςε δαπάλεο 189/15-10-2018 κε ΑΓΑ_9Φ29ΟΛΚ8-9 Α7 ηεο 
Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 
 

 

 

Απνθάζηζε νκόθωλα θαη 
 Δγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο-εξγαζίαο  κε 

ηίηιν: «Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην θηίξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο» 

πξνϋπνινγηζκνύ 2.994,00€ (πιένλ ΦΠΑ),  ζηνλ παξαθάησ νηθνλνκηθό θνξέα επεηδή 

έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη επεηδή ε 

πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη ζπκθέξνπζα:  

 

 Δπσλπκία: «ΜΑΚΑΡΙΟ ΔΤΡΙΠΙΓΗ», επάγγεικα: ΔΜΠΔΙΡΟΣΔΥΝΗ , 

Α.Φ.Μ. : 073098704, Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, έδξα: Βαπηηζηή-Κηιθίο,Σ.Κ.61100 ,  

 ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Μαθάξηνο Δπξηπίδεο , ηει. επηθνηλσλίαο: Κηλ: 

6937451415. 

 Αληηθείκελν ζύκβαζεο: Γηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζην θηίξην ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 2.312,30€ (πιένλ 

Φ.Π.Α.24%),πνπ αλαιύεηαη σο εμήο: 

ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ(

€) ΓΑΠΑΝΗ 

Δξγαζίεο θαη πιηθά ηνπνζέηεζεο δηπιήο 

εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο κε γπςνζαλίδα 
δηαζηάζεσλ 3 ρ11 κέηξα. Σεηξ. κέηξα 33,00 

               
22,50    

                  
742,50 €  
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πκπεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά θαη 
ζηεξίγκαηα θιπ . 

εξγαζίεο θαη πιηθά ηνπνζέηεζεο  
γπςνζαλίδαο νξνθήο κε ελδηακέζε 
νπνζέηεζε πεηξνβάκβαθα. 
πκπεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά θαη 
ζηεξίγκαηα θιπ. Σεηξ. κέηξα 50,00 

               
20,00    

               
1.000,00 

€  

παηνπιάξηζκα θαη Υξσκαηηζκόο όισλ ησλ 
επηθαλεηώλ. πκπεξηιακβάλνληαη όια ηα 
πιηθά. Σεηξ. κέηξα 154,00 

                 
3,70    

                  
569,80 €  

 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεύεη πίζησζε πνζνύ 2.867,25€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.00.01 

(ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ 

ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξγαζίαο λα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  

θαη λα βαξύλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 11.00.01 (ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ - 

ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ) θαη ηνπ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ) ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-363/08-11-2018 

 
 
ΘΔΜΑ 14ν - ΑΠΟΦΑΗ 24-364/08-11-2018 
 
 
Αηηήκαηα Γεκνηώλ. 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

Σν ζέκα αλαβάιιεηαη. 

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 24-364/08-11-2018. 
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Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
Η παξνύζα απόθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 
8 Ννεκβξίνπ 2018 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθόο 
ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 

 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθόο  
ύκβνπινο, Μέινο 

 

 
 
 

Γεκήηξηνο 
ηζκαλίδεο, 
Γήκαξρνο Κηιθίο, 
Πξόεδξνο 
 
 

νθία Μαπξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο 
Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθόο 
ύκβνπινο, Μέινο  

 ΑΠΩΝ 

 Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξόζσπνο 
Γεκνηώλ, Μέινο  

 
 
 
 

 Παξαγηόο Ισάλλεο, Δθπξόζσπνο 
πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


