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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

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

ΣΗΛΔΦΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  8/2017 

Σεο κε αξηζκό 08/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 11 Μαΐνπ 2017 θαη 
ώξα: 13:00 π.κ., εκέξα Σξίηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα απφ 

ηελ κε αξηζκφ   1245/05-05-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ 
έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 

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

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

παξφληα έμη (6) 
 

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

4) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
5) Θαξακπίδεο Βαζίιεηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αλαπιεξσκαηηθφ Κέινο 

6) Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΗ 8-115/11-5-2017. 
 

Γηαδηθαζία ζύλδεζεο ηδησηηθώλ παξνρώλ ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν Ν. άληαο. 

   

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

Πηελ εηζήγεζή ηεο κεηαμχ άιισλ αλέθεξε φηη: 

Πε ζπζθέςεηο πνπ έγηλαλ κε ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη αηξεηνχο, ηέζεθε ην ζέκα ησλ ζπλδέζεσλ 

απνρέηεπζεο ζηε Λέα Πάληα ελφςεη ηεο αλακελφκελεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 
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Έρνληαο ππφςε ηα ηζρχνληα ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ζέηνληαο σο φξην ην ηέινο 
Πεπηεκβξίνπ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ (ΔΔΙ) 

ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 

ΥΡΔΧΔΙ  

1. Σν ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο Νέαο άληαο νξίδεηαη ζε δηαθόζηα πελήληα 
επξώ (250,00 €) πιένλ ΦΠΑ, (ζύλνιν κε ΦΠΑ ηξηαθόζηα δέθα επξώ (310,00 €)) γηα θάζε 
πδξόκεηξν. ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ πδξνκέηξσλ ζε έλα  αθίλεην, ην ηέινο 
ζύλδεζεο νξίδεηαη ζην 50% ηεο αμίαο ζύλδεζεο, δειαδή ζε εθαηόλ είθνζη πέληε επξώ 
(125,00 €) πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηα επόκελα πδξόκεηξα. 

2. Σν παξαπάλσ πνζό ζα ρξεσζεί κε ηέζζεξηο ηζόπνζεο δόζεηο ησλ 77,50 € ζηνπο ηέζζεξηο 
ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο πνπ αθνινπζνύλ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζεο αίηεζεο. 
Αληίζηνηρα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο πδξνκέηξνπ ζε θάζε αθίλεην 
ζα ρξεσζεί ην πνζό ησλ 38,75 € γηα θάζε πδξόκεηξν. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηεζεί ε 
αίηεζε έσο ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2017, νη ρξεώζεηο ζα μεθηλήζνπλ κε ηελ έθδνζε ηνπ 
Έλαληη ινγαξηαζκνύ ηνπ Β΄ Δμακήλνπ ηνπ έηνπο 2017 

3. Σν ηέινο ζύλδεζεο  ζα επηβιεζεί ζε όινπο ηνπο θαηαλαισηέο, είηε ζπλδεζνύλ είηε όρη,  πνπ 
έρνπλ νηθόπεδα κε θηίξην εληόο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνύ  θαη δηέξρεηαη από ηελ πξόζνςή 
ηνπο ν αγσγόο απνρέηεπζεο. 

4. Ζ ηηκνιόγεζε ηεο απνρέηεπζεο ζα είλαη ζύκθσλε κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκνινγηαθή 
πνιηηηθή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ε νπνία ζήκεξα αλέξρεηαη ζε εμήληα επξώ (60€) αλά έηνο αλά 
πδξόκεηξν, πιένλ ΦΠΑ 24%.  

5. Ζ παξαπάλσ ηηκνιόγεζε πνπ αθνξά ζην ηέινο ζύλδεζεο ζα ηζρύεη κέρξη 30-09-2017. 
Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ζα ηζρύεη όηη νξίδεηαη ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ:  

Σειεθσληθό θέληξν ΓΔΤΑ Κηιθίο: 23410 29330 
Αξκόδηνη ππάιιεινη: 

1. Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ 
2. Απνζηνιίδεο Νηθόιανο, Υεκηθόο Μεραληθόο ΠΔ 
3. Παξαγηόο Ησάλλεο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

Γηαδηθαζηηθά, θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα θαηαζέηεη ζπκπιεξσκέλε ηελ πξνηππσκέλε αίηεζε 

ζχλδεζεο ζηελ ΔΔΙ Λέαο Πάληαο. Ζ παξαπάλσ αίηεζε ζα δηαλεκεζεί ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο. 

Απφ ηελ ΓΔΑ Θηιθίο ζα εθδίδεηαη άδεηα ζχλδεζεο θαη ν θαηαλαισηήο ζα θξνληίδεη λα 
εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζχλδεζεο κε ηελ ππάξρνπζα δηαθιάδσζε ηεο απνρέηεπζεο. 

 

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

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

1. Νξίδεη σο ηέινο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο Νέαο άληαο νξίδεηαη ζε δηαθόζηα 
πελήληα επξώ (250,00 €) πιένλ ΦΠΑ, (ζύλνιν κε ΦΠΑ ηξηαθόζηα δέθα επξώ (310,00 €)) 
γηα θάζε πδξόκεηξν. ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ πδξνκέηξσλ ζε έλα  αθίλεην, 
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ην ηέινο ζύλδεζεο νξίδεηαη ζην 50% ηεο αμίαο ζύλδεζεο, δειαδή ζε εθαηόλ είθνζη πέληε 
επξώ (125,00 €) πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηα επόκελα πδξόκεηξα. 

2. Σν παξαπάλσ πνζό ζα ρξεσζεί κε ηέζζεξηο ηζόπνζεο δόζεηο ησλ 77,50 € ζηνπο ηέζζεξηο 
ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο πνπ αθνινπζνύλ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνύζεο αίηεζεο. 
Αληίζηνηρα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο πδξνκέηξνπ ζε θάζε αθίλεην 
ζα ρξεσζεί ην πνζό ησλ 38,75 € γηα θάζε πδξόκεηξν. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηεζεί ε 
αίηεζε έσο ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2017, νη ρξεώζεηο ζα μεθηλήζνπλ κε ηελ έθδνζε ηνπ 
Έλαληη ινγαξηαζκνύ ηνπ Β΄ Δμακήλνπ ηνπ έηνπο 2017 

3. Σν ηέινο ζύλδεζεο  ζα επηβιεζεί ζε όινπο ηνπο θαηαλαισηέο, είηε ζπλδεζνύλ είηε όρη,  πνπ 
έρνπλ νηθόπεδα κε θηίξην εληόο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνύ  θαη δηέξρεηαη από ηελ πξόζνςή 
ηνπο ν αγσγόο απνρέηεπζεο. 

4. Ζ ηηκνιόγεζε ηεο απνρέηεπζεο ζα είλαη ζύκθσλε κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκνινγηαθή 
πνιηηηθή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ε νπνία ζήκεξα αλέξρεηαη ζε εμήληα επξώ (60€) αλά έηνο αλά 
πδξόκεηξν, πιένλ ΦΠΑ 24%.  

5. Ζ παξαπάλσ ηηκνιόγεζε πνπ αθνξά ζην ηέινο ζύλδεζεο ζα ηζρύεη κέρξη 30-09-2017. 
Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ζα ηζρύεη όηη νξίδεηαη ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-115/11-5-2017 

 

ΘΔΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 8-116/11-5-2017. 
 

Παξάηαζε ζύκβαζεο κε ΑΠ2591/23.08.2016 κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνύ. 

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

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

Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ 
παξάηαζε ζχκβαζεο κε ΑΞ2591/23.08.2016 κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

Ρελ 23ε ηνπ κελφο Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 11:00 ε εηαηξία 
«PIPELIFE  ΔΙΙΑΠ Α.Δ.» κε έδξα 5ν Σηιηφκεηξν  Ξ.Δ.Ν Θήβαο Σαιθίδαο, ηει. 22620 21400 θαη 

Fax: 22620 25666, Α.Φ.Κ.: 094337075 – ΓΝ ΘΖΒΑΠ», ππέγξαςε ζχκβαζε πνζνχ 
25.289,41€ (πξν ΦΞΑ) κε ηελ ΓΔΑ Θηιθίο.  
 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο είλαη έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή 
απφ ηελ 23-08-2016 έσο θαη ηελ 22-08-2017. 

 
Γηα ηνλ ιφγν φηη ην πνζφ δελ έρεη εμαληιεζεί δεηείηαη απφ ην Γ.Π. ε παξάηαζε ζχκβαζεο κε 
ΑΞ2591/23.08.2016 κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ. 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
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 Ρελ παξάηαζε ζχκβαζεο κε ΑΞ2591/23.08.2016 κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο 
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία: «PIPELIFE  ΔΙΙΑΠ Α.Δ.». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-116/11-5-2017 

 

ΘΔΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΗ 8-117/11-5-2017 
 
Καζνξηζκόο ηξόπνπ επηινγήο αλαδόρνπ ηεο ππεξεζίαο: : «ΔΠΙΚΔΤΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΦΤΗΣΗΡΑ ΑΔΡΙΜΟΤ ΣΤΠΟΤ ROBUSHI S/N 13-04428 Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ ». Κσδηθόο 
Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2016 : 62.07.01.04. Ύςνο Πξνϋπνινγηζκνύ : 1.800,00 €  

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

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

Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ θαζνξηζκφ ηξφπνπ επηινγήο 
αλαδφρνπ ηεο ππεξεζίαο: «ΔΠΙΚΔΤΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΤΗΣΗΡΑ ΑΔΡΙΜΟΤ ΣΤΠΟΤ 
ROBUSHI S/N 13-04428 Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ », Ξξνυπνινγηζκνχ : 1.800,00 επξψ πιένλ ΦΞΑ, 

Θ.Α.: 62.07.01.04 ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ  

 
Πθνπφο ηνπ αηηήκαηνο είλαη ε επηζθεπή-ζπληήξεζε κε απεπζείαο αλάζεζε, Φπζεηήξα Αεξηζκνχ 

ηχπνπ Robuschi S/N 13-04428  ζηελ Δ.Δ.Ι. Θηιθίο, ιφγσ θζνξάο ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ 
ηνπ κεηά απφ έληεθα (11) έηε ζπλερνχο (24σξε) ιεηηνπξγίαο. 

Πηελ Δ.Δ.Ι. Θηιθίο ν αεξηζκφο (νμπγφλσζε) ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, γηα ηελ δεκηνπξγία 
απαξαίηεησλ νμεηδναλαγσγηθψλ ζπλζεθψλ (κεηαηξνπή επηβιαβψλ ρεκηθψλ ελψζεσλ ζε 
δεζκεχζηκεο απφ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ) ζην ηκήκα αεξφβηαο επεμεξγαζίαο, γίλεηαη κε ηνπο έμη (6) 

απφ θαηαζθεπήο ππάξρνληεο Φπζεηήξεο (ηξείο (3) γηα θάζε γξακκή αεξηζκνχ). Δμαηηίαο ηεο 
πνιπεηνχο ρξήζεο (11 ρξφληα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο επί ζρεδφλ 24ψξνπ βάζεο) θαη ιφγσ 

θζνξάο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ (ξνπιεκάλ, θιάληδεο, γξαλάδηα, ιηπαληηθά, θιπ), 
ρξεηάδεηαη επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ν έλαο απφ απηνχο ηνπο Φπζεηήξεο ( Θαηαζθεπαζηήο: 
Νίθνο ROBUSCHI, Ρχπνο: RBS 105/F, S/N: 13-04428).  

Κε ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε, πεξηγξάθεηαη  πνζφ δαπάλεο  1.800,00 επξώ  ρσξίο Φ.Ξ.Α., 
γηα ηελ Δπηζθεπή-Ππληήξεζε ηνπ σο άλσ πεξηγξαθέληνο Φπζεηήξα θαη ηελ Δπαλαηνπνζέηεζε 

ηνπ, γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε κέζσ Inverter εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ηκήκαηνο αεξφβηαο 
επεμεξγαζίαο ηεο δεμακελήο αεξηζκνχ. 
 

 
Νη εξγαζίεο επηζθεπήο-ζπληήξεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλε Δηαηξεία,  

είλαη νη παξαθάησ:  
 Ιχζηκν Φπζεηήξα 
 Σεκηθφο θαζαξηζκφο φισλ ησλ κεξψλ 

 Έιεγρνο κεξψλ 
 Αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ 

 Αληηθαηάζηαζε ζεη θιαληδψλ 
 Οχζκηζε ρξνληζκνχ γξαλαδηψλ 
 Αιιαγή ιηπαληηθψλ 
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 Άξκνζε κεξψλ 
 Κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο 

 Έιεγρνο δηαξξνψλ θαη ιεηηνπξγίαο 
 

Ν Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν αθφινπζνο:   
 

  
Πην αλσηέξσ θφζηνο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα: 
 Όια ηα αληαιιαθηηθά 

 Όια ηα γλήζηα αλαιψζηκα 
 Ρα ιηπαληηθά 

 Ζ κεηάβαζε θαη εξγαζία ησλ ηερληθψλ ζηελ Δ.Δ.Ι. Θηιθίο 
Ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο εμεηδηθεπκέλεο Δηαηξείεο ζην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα, 

επηζπλάπηνληαη δχν (2) πξνζθνξέο.  

 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιανπ. 

 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ εηαηξία : «GD HELLAS ΔΜΠΟΡΙΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΔΙΓΧ ΑΔΒΔ», κε Α.Φ.Κ. : 800785415, Έδξα : 
Ππκκαρηθή Νδφο , Θεζζαινλίθε, Γ.Ν.. : ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά: 1.800,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  1.800,00  € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΔΠΙΚΔΤΔ & 

ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016. 
 

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

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΔΠΙΚΔΤΔ & 
ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-117/11-5-2017 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 
ΞΝΠΝΡΖΠ 

(ΡΔΚ) 

ΡΗΚΖ  
ΚΝΛΑΓΝΠ 

(€) 

ΓΑΞΑΛΖ 

(€) 

1 
Φπζεηήξαο θαηαζθεπαζηηθνύ ΟίθνπRobuschi,  
ηύπνπ RBS 105/F,  S/N 13-04428 

1 1800,00 1800,00 

ΤΝΟΛΟ 1.800,00 

    Φ.Π.Α. 24% 432,00 

ΤΝΟΛΟ+ΦΠΑ 24% 2.232,00 
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ΘΔΜΑ 4ν - ΑΠΟΦΑΗ 8-118/11-5-2017 
 
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ ζπλνιηθήο αμίαο 756,00 €.  

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

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

ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο νρεκάησλ 
ΓΔΑ Θηιθίο, ζπλνιηθήο αμίαο 756,00€. (πιένλ Φ.Ξ.Α.), γηα ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ηα 
παξαθάησ πξσηνγελή αηηήκαηα πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ: 

1. ΑΠ: 1232/04 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006134422, Προχπολογιςμόσ : 450,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), 
 

2. ΑΠ: 1285/09 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006150854, Προχπολογιςμόσ : 156,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), 
 

3. ΑΠ: 1286/09 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006151081, Προχπολογιςμόσ : 100,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), 
 

4. ΑΠ: 1399/16 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006191813, Προχπολογιςμόσ : 50,00€, 
 
 

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα εηδηθά πξντφληα δηαηηκεκέλα ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ απηνθηλήησλ, γηα 

ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 
αληηπξνζψπνπο ησλ εηαηξηψλ πνπ πξνκεζεχνπλ αληαιιαθηηθά.  

 

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο νρεκάησλ ΓΔΑ Θηιθίο, ζπλνιηθήο δαπάλεο 756,00  €. 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ (πξνέδξνπ) σο 
εμήο: 

 

1. ΑΠ: 1232/04 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006134422, Προχπολογιςμόσ : 450,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) ςτην 
επιχείρηςη με την επωνυμία : «ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΤΛΟ ΒΑ.ΣΕΦΑΝΟ», με Α.Φ.Μ. 135538976, ζδρα : Τζρμα 
21ησ Ιουνίου, Κιλκίσ, Δ.Ο.Υ. Κιλκίσ, 

 

2. ΑΠ: 1285/09 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006150854, Προχπολογιςμόσ : 156,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) ςτην 
επιχείρηςη με την επωνυμία : «ΒΑ.ΚΣΕΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ. 082952289, ζδρα : 8ο χιλ. Εθνικήσ 
οδοφ Θεςςαλονίκησ - Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Ιωνία Θεςςαλονίκησ, 

 

3. ΑΠ: 1286/09 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006151081, Προχπολογιςμόσ : 100,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) ςτην 
επιχείρηςη με την επωνυμία : «ΚΑΡΒΟΤΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘ.ΙΩΑΝΝΗ», με Α.Φ.Μ. 075374526, ζδρα : 5ο χλμ. 
Ε.Ο. Κιλκίσ Θεςςαλονίκησ, Δ.Ο.Υ. Κιλκίσ, 

 

4. ΑΠ: 1399/16 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006191813, Προχπολογιςμόσ : 50,00€, ςτην επιχείρηςη με την 
επωνυμία : «ΙΝΣΕΡΑΛΟΝΙΚΑ», με Α.Φ.Μ. 094450059, ζδρα : 15Ο χλμ Θεςςαλονίκησ Περαίασ, ζδρα 
υποκαταςτήματοσ : 21ησ Ιουνίου 26, Δ.Ο.Υ. Κιλκίσ 
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 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνπο θσδηθνχο Θ.Α. 64.98 (ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ ΔΜΝΓΑ) θαη 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ 

ΝΣΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ ΔΟΓΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ : 8-118/11-5-2017. 

 

ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΗ 8-119/11-5-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ  ηνπ έξγνπ: «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ». 

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γηνβαλνχδε Σξήζην, MSc Ξνιηηηθφ Κεραληθφ 

ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε 1νπ ΑΞΔ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : 
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΙΛΚΙ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

                                                                                                                                                                     
                                          

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

      

Πνπ ζπλνδεύεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ  

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 

Ζ κειέηε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ ήηαλ αξρηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ 1.820.400,00 €, 

κε απξόβιεπηα θαη Φ.Π.Α.  

Ζ δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ 07/06/2016 θαη ην απνηέιεζκα ηεο εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. 7-98/23-06-2016 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο  θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε εηαηξεία “ΜΔΣΑΛΛΙΝΟ ΑΘΑΝΑΙΟ” κε πξνζθνξά 

813.523,70 €  κε απξόβιεπηα, αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. 

Ζ Πχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεθε ζηηο 19/09/2016 (αξηζκόο 

πξσηνθόιινπ: 2873) θαη πξνβιέπεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζε δηάζηεκα δώδεθα (12) 

κελώλ. 

Ν παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ. 

3 ηνπ Λ.3669/08 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηάζεζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ θάζε 
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ζχκβαζεο. Ν παξψλ Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο πεξηιακβάλεη λέεο εξγαζίεο νη νπνίεο 

θξίλνληαη  απνιχησο απαξαίηεηεο ψζηε ην έξγν λα θαηαζηεί άξηην θαη ιεηηνπξγηθφ. 

Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λέσλ εξγαζηώλ θαιύπηεηαη απνθιεηζηηθά από ην 

πνζό ησλ απξνβιέπησλ ηεο ύκβαζεο. 

Ν θαλνληζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο ησλ λέσλ εξγαζηψλ έγηλε κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57 

παξ. 6 θαη 7 ηνπ Λ. 3669/08 (πεξηπηψζεηο α,β,γ). Ξην ζπγθεθξηκέλα ν θαλνληζκφο έγηλε σο 

εμήο : 

- Ξεξίπησζε α ( παξφκνηεο ή αλάινγεο ζπκβαηηθέο εξγαζίεο) : Πχκθσλα κε ηε πεξίπησζε 

απηή δελ θαζνξίζηεθε θακία λέα ηηκή. 

- Ξεξίπησζε β (εξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηα εληαία ή ζηα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα) : Πχκθσλα κε 

ηε πεξίπησζε απηή θαζνξίζηεθαλ φιεο νη λέεο ηηκέο ΛΡ/1-1ΛΡ/2. 

- Ξεξίπησζε γ ( εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο α, β) : Πχκθσλα κε ηε πεξίπησζε 

απηή δελ θαζνξίζηεθε θακία λέα ηηκή. 

Β. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ν παξψλ 1νο Α.Ξ.Δ. ηεο Αξρηθήο Πχκβαζεο ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη κέξνο απφ ην πνζφ 

ησλ Απξνβιέπησλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή πνζνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δγθεθξηκέλεο 

Αλαιπηηθέο Δπηκεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Αξρηθή Πχκβαζε θαη απφ ηελ αλάγθε λα 

ηαθηνπνηεζνχλ νη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απμνκεηψζεηο 

ησλ εγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. 

Νη επηπιένλ πνζφηεηεο απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο Δγθεθξηκέλεο 

Αλαιπηηθέο Δπηκεηξήζεηο, αθνξνχλ ηα παξαθάησ άξζξα ηηκνινγίνπ: 

A.T. 1 Πξνζσξηλέο γεθπξώζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο 

ησλ πεδώλ. 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 4,00 κήλεο πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικα ησλ πξνκεηξήζεσλ ηεο κειέηεο ηνπ 

έξγνπ, θαζψο δελ είρε ππνινγηζηεί). 

 Α.Σ. 18  σιελώζεηο πηέζεσο από  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε 

απαηηνύκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2, 

oλνκ. δηακέηξνπ DN 315 mm / ΡΝ 10 atm 

(πξνηείλεηαη αχμεζε 2,00 κκ πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικα ησλ πξνκεηξήζεσλ ηεο κειέηεο θαζψο 

δελ είρε ππνινγηζηεί νξζά ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν αγσγφ). 

ΝΣ. 1 Καζαίξεζε µεµνλσµέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζµέλν ζθπξόδεµα, µε 

εθαξµνγή ζπλήζσλ µεζόδσλ θαζαίξεζεο 

(πξνηείλεηαη 150,00 m3 πνπ νθείιεηαη ζε ζθάικα ησλ πξνκεηξήζεσλ ηεο κειέηεο, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη θάπνηνη νδνί έρνπλ εθηφο απφ ην αζθαιηηθφ θαη βάζε απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα). 
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ΝΣ. 2 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγώλ αθαζάξησλ εληόο 

θαηνηθεκέλσλ Φξεάηην εζση.δηακέηξνπ 1, 20 m 

(πξνηείλεηαη 45,00 ηεκ πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξνηηκήζεθαλ λα ηνπνζεηεζνχλ πξνθάη 

θξεάηηα γηα ηηο θεληξηθέο βάλεο ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ, κε ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε πνιπήκεξε 

παξακνλή αλνηθηνχ ζθάκκαηνο ζηα ζεκεία απηά ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηπρήκαηα (είηε 

κε νρήκαηα είηε κε πεδνχο). 

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

Ππληάζζεηαη ν παξψλ 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Ξίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πνζνχ 

813.523,70 € (κε Φ.Ξ.Α.), αλαιψλνληαο ηα απξνβιέπηα (35.397,11 € απφ ηα 84.886,66 €) θαη 

θιείλεη ζε ηζνδύγην ζε ζρέζε κε ηελ Αξρηθή ύκβαζε.  

 

Γεκνπξαηεζείο Ξξνυπνινγηζκφο:  1.480.000,00  € 

Φ.Ξ.Α. :    340.400,00   € 

ύλνιν :  1.820.400,00  € 

Ππκβαηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο :     656.067,50  € 

Φ.Ξ.Α. :     157.456,20  € 

ύλνιν :     813.523,70  € 

Ξξνηεηλφκελνο Ξξνυπνινγηζκφο :     656.067,50  € 

Φ.Ξ.Α. :     157.456,20  € 

ύλνιν :     813.523,70  € 

Ππλνιηθή ππέξβαζε :                0,00   € 

Φ.Ξ.Α. :                0,00   € 

ύλνιν :                0,00   € 

πλνιηθή πίζησζε πξνο Φήθηζε :      813.523,70  € 

 

Ππλεγνξνχκε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ.  

 

 

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

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

 
απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γηνβαλνχδε Σξήζηνπ, 
 

 Δγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ 
ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΣΟ ΣΗ Γ.Δ ΚΙΛΚΙ». 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-119/11-5-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

ΘΔΜΑ 2ν - ΑΠΟΦΑΗ 8-120/11-5-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Αλαθύθισζε κειαλνδνρείσλ. 
 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο έθηαθηεο 
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 ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

κε ηίηιν : «Αλαθχθισζε κειαλνδνρείσλ». 

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

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 
 

 
απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 Δγθξίλεηαη ε αλαθχθισζε κειαλνδνρείσλ. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-120/11-5-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

ΘΔΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΗ 121/11-05-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Αηηήκαηα δεκνηώλ. 

Αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ (ηεγλνθαζαξηζηήξην) 
ηεο Λακπξηαλίδνπ Αλαζηαζίαο, ζηελ νδό Καξαγηαλλνπνύινπ 1, Κηιθίο, Γήκνπ 

Κηιθίο.  

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

 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. έζεζε 
ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ εηζήγεζε κε ΑΞ 1320/11-05-2017 ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθνιάνπ, Σεκηθνχ 

Κεραληθνχ, ππεπζχλνπ φισλ ησλ ΔΔΙ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θαη νξηζζέληνο λα πξνβαίλεη ζε 
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έιεγρν θαη απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ - 
πιπληεξίσλ – πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ κε έδξα εληφο ηνπ ζρεδίνπ 

πφιεσο, νη νπνίνη αηηνχληαη λα παξνρεηεχζνπλ ηα απφβιεηά ηνπο ζην δίθηπν αθαζάξησλ :  

Ζ επεμεξγαζία θαη ε δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε.   

1. Η πνηόηεηα ησλ απνβιήησλ ζαο ζα παξαθνινπζείηαη κε αλαιύζεηο πνπ ζα 

γίλνληαη από ηελ εηαηξεία ζαο ζηελ έμνδν ηεο κνλάδαο ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην 

έηνο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθώλ αλαιύζεσλ θαηαρσξνύληαη ζε βηβιίν. 

2. Ζ δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο ηιχνο (πξνζσξηλή απνζήθεπζε, κεηαθνξά, δηάζεζε, 

αμηνπνίεζε θιπ.) λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 50910/2727 ΦΔΘ 1909 Β’/22.12.2003. 

Ρα παξαπξντφληα ηνπ ειαηνιαζπνζπιιέθηε (ηιχο, πεηξειαηνεηδή) ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη 

ζε αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη λα ηεξείηαη αξρείν δηαθίλεζεο, ην νπνίν ζα είλαη ζηε 

δηάζεζε  καο  θαη ζε φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ξξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ 

επηηξέπεηαη ε απφξξηςε ηιχνο θαη ζηεξεψλ ππνιεηκκάησλ  ζην δίθηπν αθαζάξησλ ή 

φκβξησλ (θξεάηηα πδξνζπιινγήο) ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο.   

3. Ζ Γ.Δ..Α Θηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ζαο θαζψο θαη ζε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

απηψλ, νπνηαδήπνηε κέξα θαη ψξα.  

4. Νη ππεχζπλνη ηεο κνλάδαο νθείινπλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

αξκνδίσλ πεξεζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ θαηά ην δπλαηφ ην έξγν ηνπο. Δπίζεο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

5. Πε πεξίπησζε βιάβεο ηεο εγθαηάζηαζεο ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ακέζσο 

κε Fax ή κε έγγξαθν ηελ ππεξεζία καο, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο. 

6. Πε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνβιήησλ ή ησλ πνηνηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα επεξεάδεηαη ε απφδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε επηρείξεζε νθείιεη 

λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε θαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

έξγσλ. 

Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη έρνληαο ππφςε: 

α) Ρελ αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζην δίθηπν 

αθαζάξησλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  
β) Ρελ κειέηε δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ. 
γ) Ρελ θάηνςε ηνπ θξεαηίνπ. 

δ) Ρν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ελ ιφγσ Δπηρείξεζεο. 
ε) Ρελ βεβαίσζε πδξνδφηεζεο-απνρέηεπζεο. 

πξνηείλεηαη ζην Γ.Π. ε ρνξήγεζε άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ (Πηεγλνθαζαξηζηήξην) 
ηεο Ιακπξηαλίδνπ Αλαζηαζίαο, ζηελ νδφ Θαξαγηαλλνπνχινπ 1, Θηιθίο, Γήκνπ Θηιθίο.  
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκόθσλα 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Απνζηνιίδε Ληθνιάνπ. 
 

 Ρελ έθδνζε άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ  
 

Ρελ ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο άδεηαο ζην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, γηα ηε δηάζεζε 

ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ ηεο Ιακπξηαλίδνπ Αλαζηαζίαο, πνπ εδξεχεη 

ζηελ νδφ Θαξαγηαλλνπνχινπ 1, Θηιθίο, Γήκνπ Θηιθίο κε ΑΦΚ: 120090610 αθνχ έιαβε ππφςε: 

α) Ρελ αίηεζε ρνξήγεζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζην δίθηπν 
αθαζάξησλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.  
β) Ρελ κειέηε δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζηεγλνθαζαξηζηεξίνπ. 

γ) Ρελ θάηνςε ηνπ θξεαηίνπ. 
δ) Ρν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ελ ιφγσ Δπηρείξεζεο. 

ε) Ρελ βεβαίσζε πδξνδφηεζεο-απνρέηεπζεο. 
ζη) Ρελ απηνςία, πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν θαη ηελ ζεηηθή εηζήγεζε 
ηνπ γηα έθδνζε αλαλέσζεο νξηζηηθήο άδεηαο δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζην δίθηπν 

αθαζάξησλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο.   
δ) Ρν άξζξν 8 ηνπ ΦΔΘ 192/14/03/1997 Ρεχρνο 2ν. 

 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 121/11-05-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

ΘΔΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΗ 8-122/11-5-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ 

ΣΔΡΠΤΛΟ». πξνϋπνινγηζκνύ: 1.758,00 0 € πιένλ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 11.02.02.14., θαη  
«ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ Σ.Κ. ΣΔΡΠΤΛΛΟΤ ΛΟΓΧ ΑΡΔΝΙΚΟΤ» 
πξνϋπνινγηζκνύ: 10.556,46€ πιένλ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 11.02.02.14., ζύκθσλα κε ηνλ      

Ν.4412/2016 άξζξα 32.παξ2γ θαη 26 παξ.6. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. αλνίγκαηνο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΝ ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ 

ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑ ΡΔΟΞΙΝ ΔΛΡΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΠΙΙΝΓΖΠ_ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ 
ΔΞΡΑΙΝΦΝ» πνπ έρεη σο εμήο : 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟ 
ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΣΔΡΠΤΛΟ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Πέκπηε 11 Μαΐνπ  2017 θαη ώξα 12:15   ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα   ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ππνβξύρηνπ 

αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο γηα Σέξππιν , απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλώξα, ΓΔ ππάιιειν ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγν   ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

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

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

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

1 . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 1316 

2 ΛΑΕΟΤΓΖ Υ. ΑΘΑΝΑΗΟ 1326 

3 ΡΔΠΠΟ Π. ΝΗΚΟΛΑΟ 1328 

4 Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 1335 

 

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

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 
. ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 
Υξόλνο Παξάδνζεο : 2 εξγάζηκεο 
εκέξεο 

1922,00 

2 
ΛΑΕΟΤΓΖ Υ. ΑΘΑΝΑΗΟ 
Υξόλνο Παξάδνζεο : 10  εκέξεο 

3275,00 

3 
ΡΔΠΠΟ Π. ΝΗΚΟΛΑΟ 
Υξόλνο Παξάδνζεο : 1 εξγάζηκε εκέξα 

2403,70 

4 
Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 
Υξόλνο Παξάδνζεο : Άκεζα 

1780,13 

 

Ζ επηρείξεζε  Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ Α.Β.Δ.Δ. πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε  ηηκή θαη παξάιιεια άκεζε 

παξάδνζε θαη πξνηείλεηε σο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ 

ΑΝΣΛΖΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΔΡΠΤΛΟ ΔΝΣΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΛΛΟΓΖ ΔΝΓΗΑΜΔΟ 

ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟ ΔΠΣΑΛΟΦΟΤ».  

ηελ ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ν πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ. Ησάλλεο Παξαγηόο ν νπνίνο αλέθεξε όηη γηα λα γίλεη 
δπλαηή ε πδξνδόηεζε ηεο Σεξπύινπ, αθνύ από ηεο 21 Απξηιίνπ 2017 έγηλε γλσζηό όηη ε Σ.Κ. Σεξπύινπ 
πδξνδνηείηαη κε λεξό όπνπ νη ζπγθεληξώζεηο αξζεληθνύ είλαη πάλσ από ηα όξηα  ηεο ΚΤΑ γηα ην λεξό 
αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο 10 θαη 19,5 mgr/lit ζα πξέπεη λα πδξνδνηεζεί από δηαθνξεηηθή πεγή 
πδξνδόηεζεο. 
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ΠΙΝΑΚΑ1 

Α/Α 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΗΜΔΙΟΤ 

ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ 
ΔΙΓΟ-
ΣΤΠΟ 

ΑΡ. ΠΡΧΣ. 
ΑΙΣΗΗ 

1 KRTEG1 ΓΔΩΣΡΖΖ 20902/19-05-2015 

2 KRTEG2 ΓΔΩΣΡΖΖ 20903/19-05-2015 

3 KRTEG3 ΓΔΩΣΡΖΖ 20565/18-05-2015 

 

Οη νηθηζκνί ηνπ παξαθάησ πίλαθα εμππεξεηνύληαη από εληαίν δίθηπν πδξνδόηεζεο 

 

 

Σα έξγα πδξνιεςίαο πνπ εμππεξεηνύλ ην εληαίν δίθηπν είλαη: 

Γεωηρήζεις 

 

 
 
αθνύ όιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηνπ νηθηζκνύ δελ είραλ απνηέιεζκα ε κόλε ιύζε είλαη ε 
αιιαγή ηνπ ηξόπνπ πδξνδόηεζεο ηεο Σεξπύινπ πιένλ από ην αληιηνζηάζην Δπηαιόθνπ όπνπ δελ ππάξρεη 
κόιπλζε κε αξζεληθό.  
 
 
Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγσ  ζα  πξέπεη λα γίλεη επείγνπζα πξνκήζεηα κε ηηο δηαηάμεηο Ν. 4412/2016 άξζξα 
32.παξ2γ θαη 26 παξ.6, ρπηνζηδεξώλ εμαξηεκάησλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ πνπ πξόθεηηαη λα 
θαηαζθεπαζηεί από ην Α/ Δπηαιόθνπ έσο ην αληιηνζηάζην Σεξπύινπ κήθνπο 220 κέηξσλ.    
Έηζη ε Σερληθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο δηελέξγεζε Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ 
πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ, ην Πξαθηηθό ηεο νπνίαο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα σο εμήο:  

 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Παραζκεσή 12 Μαΐοσ 2017 θαη ώξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ.   

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απνηεινύκελεο από: 

1. Παραγιό Ιωάννη, Πολιηικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, Προέδρο ηης Επιηροπής, με 
αναπληρωμαηή ηον Αζλανίδη Φρήζηο, Τοπογράθο Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς 

2. Αποζηολίδη Νικόλαο, Φημικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωηή ηον Καπαζακαλίδη 
Παναγιώηη Πολιηικό Μηχανικό Τ.Ε. ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς  

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ

ΤΣΗΜΑ 

ΤΓΡΔΤΗ

Γ.Κ./Σ.Κ. ΟΙΚΙΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Q1 Q2 Q3 ΜΔΗ ΜΔΓΙΣΗ ΤΝΟΛΟ

ΚΡΟΤΩΝ ΣΔΡΠΤΛΛΟΤ
ΣΔΡΠΤΛΛΟΤ Σέξππιινο, Μεηαμνρώξη, 

Γηπόηακνο
692 59469 29194 0 216 324 88663

Άθροιςμα 692 59469 29194 0 216 324 88663

Α/Α

ΚΧΓΙΚΟ 

ΗΜΔΙΟΤ 

ΤΓΡΟΛΗΦΙΑ ΟΙΚΙΜΟ

Νο 

ΑΚΙΝΗΣΟΤ Υ (ΔΜΤ) Τ (ΔΜΤ)

ΜΔΣΡΗΘΔΙΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΗ 

X

ΜΔΣΡΗΘΔΙΑ 

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΗ 

Y D Φ .Η. .Α.

ΠΑΡΟΥΗ 

Q 

(m3/ώρα) Sit.

1 KRTEG1

Σέξππιινο-

Γηπόηακνο-

Μεηαμνρώξη

551 

ΓΑΛΛΗΚΟ 

ΠΟΣΑΜΟ 412462 4541985 412462 4541985 0 0 0 0 0 Α

2 KRTEG2

Σέξππιινο-

Γηπόηακνο-

Μεηαμνρώξη

551 

ΓΑΛΛΗΚΟ 

ΠΟΣΑΜΟ 412349 4542102 412349 4542102 0 0 0 0 0 Α

3 KRTEG3

Σέξππιινο-

Γηπόηακνο-

Μεηαμνρώξη

551 

ΓΑΛΛΗΚΟ 

ΠΟΣΑΜΟ 412507 4541398 412508 4541403 0 0 0 0 0 Δ
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3. Γιοβανούδη Φρήζηο, Πολιηικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωηή ηον Κορκοηίδη 
Κων/νο, Ηλεκηρολόγο Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς 
 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε ηνπ έξγνπ: 
 

«ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ Σ.Κ. ΣΔΡΠΤΛΛΟΤ ΛΟΓΧ ΑΡΔΝΙΚΟΤ» 
 

Κσδηθόο εμόδσλ: 11.02.02.14 
Πξνϋπνινγηζκόο 10.556,46 € (Πιένλ ΦΠΑ) 

 

Ξαξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016, 

άξζξν 330 παξάγξαθνο 3 «Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο λνείηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηεο πξψηεο πξφζθιεζεο 

ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε.»  κε πξφζθιεζε δπν νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζρεηηθφ ηνκέα (ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ, ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ 

Α.Δ.) 

 

 
Αποζθραγίζηηκαν οι οικονομικές προζθορές, κνλνγξάθηεθαλ  από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. 
θαη αλαθνηλώζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
θαηαρσξήζεθαλ, κεηά από ινγηζηηθό έιεγρν θαη ηηο ηπρόλ αλαγθαίεο δηνξζώζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη 
σο εμήο: 
 
 
 
 
 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 
(fax:2341025393) 

8.165,55 € 

2. ΑΦΟΗ ΥΑΡΔΝΗΑ Α.Δ. 
(fax:2394061615) 

4.921,14 € 

 
 
 

Προζωρινός μειοδόηης αλαθεξύζζεηαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ ΥΑΡΔΝΗΑ Α.Δ.» κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά 4.921,14 € (πιένλ ΦΠΑ) . 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 1/2017. 

 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Δγθξίλεη ηηο θαηεπείγνπζεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 άρθρα 32.παρ2γ και 26 παρ.6. 
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 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ 
ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΔΡΠΤΛΟ ΔΝΣΟ ΓΔΞΑΜΔΝΗ 

ΤΛΛΟΓΗ_ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΔΠΣΑΛΟΦΟΤ». 
 

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

ζηελ επηρείξεζε: «Β. ΙΗΑΟΝΚΚΑΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ.», κε ΑΦΚ: 094123663, έδξα: 12Ν ρικ 
Θεζζαινλίθεο –Δδέζζεο θαη ΓΝ : Γ΄ Ξαηξψλ,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

1780,13 € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 11.02.02.14 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. 

ΘΟΝΠΠΗΩΛ ΔΘΡΝΠ Ρ.Θ. ΔΘΑΟΞΗΑΠ & ΓΗΒΝΛΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ», γηα ηηο επείγνπζεο εξγαζίεο πδξνδφηεζεο Ρ.Θ Ρεξπχιινπ ιφγσ αξζεληθνχ ζηελ 

Γ.Δ Θξνπζζψλ. 

 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ», γηα ηηο επείγνπζεο εξγαζίεο πδξνδφηεζεο Ρ.Θ Ρεξπχιινπ ιφγσ 

αξζεληθνχ ζηελ Γ.Δ Θξνπζζψλ, πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00€ ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 

11.02.02.14   (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ (ΔΘΡΝΠ Ρ.Θ. 
ΔΘΑΟΞΗΑΠ & ΓΗΒΝΛOY). 

 

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

ζηελ επηρείξεζε: «ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ Α.Δ.», κε ΑΦΚ: 094258268, έδξα: 12Ν ρικ 20ν ρικ 
Θεο/λίθεο - Πεξξψλ θαη ΓΝ : ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

4.921,14€ (πιένλ ΦΞΑ). 
 

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

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 11.02.02.14 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ 
(ΔΘΡΝΠ Ρ.Θ. ΔΘΑΟΞΗΑΠ & ΓΗΒΝΛOY), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-122/11-5-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 

ΘΔΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΗ 8-123/11-5-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Έγθξηζε πξαθηηθνύ αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ ΓΙΑ ΣΔΡΠΤΛΟ». πξνϋπνινγηζκνύ: 6650,00 € 
πιένλ Φ.Π.Α. Κ.Α.: 11.02.02.14.   
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Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιεθηξνιφγν Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο θ. 

Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. αλνίγκαηνο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΞΗΛΑΘΩΛ ΓΗΑ 

ΡΔΟΞΙΝ» πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ   ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ ΓΙΑ 
ΣΔΡΠΤΛΟ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Πέκπηε 11 Μαίνπ  2017 θαη ώξα 12:15   ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα   ειεθηξηθώλ πηλάθσλ γηα Σέξππιν» , 

απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλώξα, ΓΔ ππάιιειν ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγν   ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

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

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

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

1 ΔΝΔΡΓΟΝ ΣΜ Δ.Π.Δ. 1321 

2 ΛΑΕΟΤΓΖ Υ. ΑΘΑΝΑΗΟ 1327 

3 .ΑΗΑΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. 1336 

4 ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΗΑΦΑΡΑ Α.Δ. 1338 

 

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

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 
ΔΝΔΡΓΟΝ ΣΜ Δ.Π.Δ. 
Υξόλνο παξάδνζεο: 7 εκέξεο 

5150,00 

2 
ΛΑΕΟΤΓΖ Υ. ΑΘΑΝΑΗΟ 
Υξόλνο παξάδνζεο: 10 εκέξεο 

6685,00 

3 
.ΑΗΑΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ. 
Υξόλνο παξάδνζεο: 15 εκέξεο 

3550,00 

4 
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΗΑΦΑΡΑ Α.Δ. 
Υξόλνο παξάδνζεο: 28 εκέξεο 

6570,00 
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Ζ επηρείξεζε  . ΑΗΒΑΕΗΓΖ  Α.Δ.Β.Δ. πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε  ηηκή θαη ρξόλν παξάδνζεο 15 εκέξεο  

θαη πξνηείλεηε σο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΠΗΝΑΚΩΝ ΓΗΑ 

ΣΔΡΠΤΛΟ».  

 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ 

ΠΙΝΑΚΧΝ ΓΙΑ ΣΔΡΠΤΛΟ». 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ επηρείξεζε: «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.», κε ΑΦΚ: 

094490579, έδξα: Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο θαη ΓΝ : ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο,  κε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά 3.550,00 € (πιένλ ΦΞΑ). 
 

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

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 11.02.02.14 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. 
ΘΟΝΠΠΗΩΛ (ΔΘΡΝΠ Ρ.Θ. ΔΘΑΟΞΗΑΠ & ΓΗΒΝΛΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 8-123/11-5-2017 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 
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. 

 
 

 
 

11 Καΐνπ 2017 
 

 


