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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 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο ππακηικό ηηρ με απιθμό  22/2018 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού  
ςμβοςλίος ηηρ Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Κιλκίρ. 

 
 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 16/10/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 12/10/2018 
 

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα έξι (6) 

 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

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

6) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Δθπξόζσπνο Γεκνηώλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Δθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο, 

 
ΘΔΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΗ 22-331/16.10.2018 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Δπικύπωζη  ππακηικού ελέγσος δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ  πποζωπινού 
Αναδόσος και καηακύπωζη αποηελέζμαηορ ζςνοπηικού διαγωνιζμού ςπηπεζίαρ με 
ηίηλο: «ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 
Πποϋπολογιζμού 49.112,00 Δςπώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Ο  Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο εθηόο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό  Μεραληθό ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθό ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 
πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ 
ΚΙΛΚΙ» Πξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00 Δπξώ ,ρσξίο ΦΠΑ 24%, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 04 
ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 10:00 πκ. 
 
Σν απνηέιεζκα θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ απνηππώλεηαη ζην πξαθηηθό πνπ 
αθνινπζεί: 
 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
ΑΔΑ: 7ΥΔ1ΟΛΚ8-4Λ0



 

2 

 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  
 
Σην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 4 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   
Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ πξνκεζεηψλ (βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 1-9/16-01-2018 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ζέκα 
«Σπγθξφηεζε επηηξνπψλ Γηαγσληζκνχ θαη επηηξνπψλ παξαιαβήο, ζε εηήζηα βάζε (άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016)» κε ΑΓΑ: 7Η5ΠΟΛΚ8-0ΤΞ 
απνηεινχκελεο απφ: 

1. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Π.Δ. Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Αζιαλίδε Υξήζηνπ, Π.Δ. 
Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

2. Γηνβαλνύδε Υξήζην, Π.Δ. Πνιηηηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξώηξηα  ηελ Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλώξα, Γ.Δ. 
Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  

3. Κπξηαδίδε Μηραήι, Π.Δ. Οηθνλνκνιόγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο, Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε Σ.Δ. 
Σνπνγξάθν Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 
 
«ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΔΔΛ ΓΖΜΟΤ 
ΚΗΛΚΗ» 
 
Πξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), 
 
Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν, κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά. 
 
1

ε
   ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ 

Αξ.πξ.:3014/04-09-2018 
Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ όηη ηα όπνηα κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα, αλαιώζηκα απηώλ (ρνξηνθνπηηθά, 
ηζνπγθξάλεο, θηπάξηα, γξαζαδόξνη, θιεηδηά πάζεο θύζεσο, ζθπξηά, πξηόληα θιπ), είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, 
βαξύλνπλ ηνλ ίδην θαη όηη δύλαηαη ε ρξήζε αληηζηνίρσλ  κεραλεκάησλ, εμαξηεκάησλ, από ηελ Απνζήθε ηεο Δ.Δ.Λ. Κηιθίο 
εθόζνλ είλαη δηαζέζηκα, αιιά ν Αλάδνρνο είλαη ππόρξενο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ κεραλνινγηθώλ, 
ειεθηξνινγηθώλ θιπ πξνθύςνπλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Δπίζεο ε πξνζθνξά ηζρύεη γηα έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ όηη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη ηα θάησζη κέζα ηα νπνία πξέπεη 
λα είλαη δηαζέζηκα γηα όιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ ρώξν πνπ εθηεινύληαη νη εξγαζίεο θαζώο επίζεο θαη 
κεηαθνξηθό κέζν γηα ηελ δηαθνκηδή ηνπο: 

- Υεηξνθίλεην ρνξηνθνπηηθό – ζακλνθνπηηθό κεράλεκα 

- Απηνθηλνύκελν ρνξηνθνπηηθό – ζακλνθνπηηθό κεράλεκα 

- Όρεκα κεηαθνξάο ρόξησλ θιαδηώλ θαη άιισλ. 
Οπνηνδήπνηε άιινλ εμνπιηζκό, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Σα κεραλήκαηα απηά ζα 
έρνπλ ηελ λόκηκε άδεηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππόςε εξγαζηώλ. 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ όηη δηαζέηεη βεβαίσζε εγγξαθήο από ην αληίζηνηρν Δπηκειεηήξην 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Αλαζηαζηάδε Βαζίιεηνπ 

 Απνδεηθηηθό ππνβνιήο έθζεζεο απνβιήησλ ζην ΖΜΑ γηα ην έηνο 2017 κε αξ.ππνβνιήο:7608-1-3 θαη εκεξνκελία 03-09-2018 

 Άδεηα γηα ηε δηαρείξηζε (ζπιινγή-κεηαθνξά) κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ από ην Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ & Υσξηθνύ 
ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Κεληξ.Μαθεδνλίαο κε αξ.πξ.:4032/10-08-2017 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.4412/2016 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
Email: vmanastasiadis@gmail.com  
 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπόηε ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία 
«ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ» γίλεηαη δεθηή ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Σηε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 3.1.2, ηεο δηαθήξπμεο, απν-ζθξαγίζηεθε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη κνλνγξάθηεθε  απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. .  
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαρσξήζεθε, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

1) ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΣΛ.ΒΑΗΛΔΗΟ 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

m
2
 €/m

2
 ΣΔΜ ΓΑΠΑΝΖ (€) 

Δ.Δ.Λ.  ΚΗΛΚΗ 

1 
Φνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Βαθή ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο κνλάδνο. 10.230 0,12 4 4.910,40 

2 

Καζαξηζκφο ρψξνπ θαη ζπληήξεζε θπιηόκελσλ εζραξώλΖuber ζην 
Αληιηνζηάζην Δηζφδνπ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπξνθξαγκάησλ. 
Γξαζαξίζκαηα, μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ. Πιχζηκν δαπέδνπ, κέζσ 
ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 

160 0,20 12 384,00 

3 
Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε Αληιηνζηαζίνπ Αξρηθήο Αλχςσζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ 
αληιηώλFlyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο 
αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ). 

10 0,125 12 15,00 

mailto:vmanastasiadis@gmail.com
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4 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε γέθπξαο Ληπνζπιινγήο – Ακκνζπιινγήο 
(Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλ Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), 
ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ), αιιαγή 
πνιππξνππιεληθψλ ηξνρψλ θχιηζεο. Γξαζαξίζκαηα,βαθή ησλ κεηαιιηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη εμνπιηζκνχ  θαη ηεο ηνηρνπνηίαο απηήο. 

200 0,20 12 480,00 

5 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ζηηο δεμακελέο Αλαεξφβηαο-Αεξφβηαο Δπεμεξγαζίαο 
(Δγθαηεζηεκέλσλ αλακηθηήξσλ Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), 
ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο αλακηθηήξσλ (ηξίρεο, παληά θιπ), αιιαγή 
πνιππξνππιεληθψλ ξνιψλ αλφδνπ θαη θαζφδνπ ησλ κεραλεκάησλ. Καζαξηζκφο 
δεμακελψλ πεξηκεηξηθά απφ ηξίρεο, ιάζπεο θαη άιια θεξηά.Bαθή ησλ κεηαιιηθψλ 
ζηνηρείσλ  θαη ηεο ηνηρνπνηίαο απηήο. 

2130 0,22 12 5.623,20 

6 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε γέθπξαο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο 
(Δγθαηεζηεκέλεο αληιίαο Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), 
ζπξκαηφζρνηλσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ), αιιαγή 
πνιππξνππιεληθψλ ξνιψλ αλφδνπ θαη θαζφδνπ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ 
θαλαιηνχ ζπιινγήο επηπιένπζαο ιπκαηνιάζπεο. Γξαζαξίζκαηα. 

1320 0,22 12 3.484,80 

7 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε θίιηξσλ δηύιηζεο Hydrotech απφ πξνζθνιιψκελε 
ιάζπε. Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε δεμακελήο, φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα 
θίιηξα δηχιηζεο, απφ δηάθνξα θεξηά, ιάζπε, ηξίρεο θιπ. Έιεγρνο ηκάλησλ 
θίλεζεο, ηπκπάλσλ θίιηξσλ δηχιηζεο. Γξαζαξίζκαηα. 

80 0,22 12 211,20 

8 
Καζαξηζκφο ρψξνπ θαη ζπληήξεζε ηνπ πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (Aληιίεο 
Pedrollo, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο) (ζθνχπηζκα, μαξάρληαζκα θιπ). 22 0,125 12 33,00 

9 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ 
θπγόθεληξνπ-Decanter (κεράλεκα εμαγσγήο ιάζπεο). Καζαξηζκφο θαη 
ζπληήξεζε κεραλήκαηνο παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιχηε. Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν 
δαπέδνπ, κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ 
(πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ 
ιπκάησλ). Έιεγρνο ηκάλησλ θίλεζεο ηπκπάλσλ. 

190 0,22 12 501,60 

10 
Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Ε 
(Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο). Γξαζαξίζκαηα. 80 0,22 12 211,20 

11 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) θαη ζπληήξεζε ηεο 
ΣαηληνθηιηόπξεζζαοEmo (κεράλεκα εμαγσγήο ιάζπεο). Καζαξηζκφο θαη 
ζπληήξεζε κεραλήκαηνο παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιχηε. Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν 
δαπέδνπ, κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ 
(πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ 
ιπκάησλ). 

190 0,22 12 501,60 

12 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ) ππνδνρήο 
βνζξνιπκάησλ, θαη ζπληήξεζε ησλ πέληε (5) κεραλεκάησλ παξαγσγήο αέξα 
(Φπζεηήξεο Robuschi), (ηξία (3) γηα ηελ Ληπνζπιινγή - Ακκνζπιινγή θαη δχν 
(2) γηα ηα βνζξνιχκαηα). Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ, κέζσ ρξήζεο 
πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, 
δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 

187 0,22 12 493,68 

13 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ηεο UV 
αθηηλνβνιία (Οίθνπ Wedeco AG). Πιχζηκν δαπέδνπ θαη θαλαιηψλ φπνπ είλαη 
ηνπνζεηεκέλεο νη δέθα πέληε ιάκπεο (15) ηεο UV αθηηλνβνιίαο, κέζσ ρξήζεο 
πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, 
δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 

162 0,22 12 427,68 

14 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ θαη ζπληήξεζε ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο Ζuber, δηαρσξηζκνχ θαη εμαγσγήο ρνλδξψλ 
εζραξηζκάησλ>6mm θαη άκκνπ, ησλβνζξνιπκάησλ ζην Αληιηνζηάζην 
βνζξνιπκάησλ θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εζσηεξηθά. 
Γξαζαξίζκαηα, μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα θιπ. Πιχζηκν δαπέδνπ κέζσ 
ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ 
θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 

112 0,22 12 295,68 

15 
 
 
 

Καζαξηζκφο ρψξνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα Γξαθεία, 
Φεκείν πφζηκνπ λεξνχ, Φεκείν ιπκάησλ, ηνπαιέηεο, κπάληα θιπ. (μαξαρληάζκαηα, 
ζθνππίζκαηα, πιχζηκν θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ θιπ). 

172 0,22 12 454,08 

16 

Σπλαξκνιφγεζε – απνζπλαξκνιφγεζε θαη επηζθεπή κε αλαιψζηκα θπιηόκελσλ 
εζραξώλ Ζuber, ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ εζραξηζκάησλβνζξνιπκάησλ 
(ζπγθξόηεκα Ζuber δηαρσξηζκνχ θαη εμαγσγήο ρνλδξψλ εζραξηζκάησλ>6mm 
θαη άκκνπ), θίιηξσλ δηύιηζεο Hydrotech, ζπγθξνηήκαηνο απνιύκαλζεο κέζσ 
UV αθηηλνβνιίαο θιπ. 

Καη απνθνπή 570 2 1.140,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Κηιθίο 19.167,12 € 

Δ.Δ.Λ. ΚΑΣΑΝΗΩΝ 

1 
Φνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Βαθή ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο ηεο 
κνλάδνο. 

2.250 0,13 4 1.170,00 

2 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) Αληιηνζηαζίνπ Δηζφδνπ 
θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπξνθξαγκάησλ. Σπληήξεζε, πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο 
εζραξφθαδνπ ρνλδξψλ εζραξηζκάησλ>6mm, κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη 
κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). Γξαζαξίζκαηα. 

10 0,23 12 27,60 

3 
Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε Αληιηνζηαζίνπ Αξρηθήο Αλχςσζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ 
αληιηώλFlyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ ζπγθξάηεζεο 
αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ). 

61 0,23 12 168,36 

ΑΔΑ: 7ΥΔ1ΟΛΚ8-4Λ0



 

4 

4 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ζηε δεμακελή Δμηζνξξφπεζεο (Αλαεξφβηα - Αεξφβηα 
Δπεμεξγαζία) (Δγθαηεζηεκέλνο αλακηθηήξαο Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο 
θιπ), ζπξκαηφζρνηλνπ ζπγθξάηεζεο αλακηθηήξα (ηξίρεο, παληά θιπ). Καζαξηζκφο 
δεμακελψλ πεξηκεηξηθά απφ ηξίρεο, ιάζπεο θαη άιια θεξηά. 

120 0,23 12 331,20 

5 

Καζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε γέθπξαο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο (Δγθαηεζηεκέλεο 
αληιίαο Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζρνηλσλ ζπγθξάηεζεο 
αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ), αιιαγή πνιππξνππιεληθψλ ξνιψλ αλφδνπ θαη 
θαζφδνπ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ θαλαιηνχ ζπιινγήο επηπιένπζαο 
ιπκαηνιάζπεο. Γξαζαξίζκαηα. 

80 0,23 12 220,80 

6 
Καζαξηζκφο Βηνδίζθσλ απφ πξνζθνιιψκελε ιάζπε, δηάθνξα θεξηά, ηξίρεο θιπ. 
Έιεγρνο ξνπιεκάλ θίλεζεο ηπκπάλσλ βηνδίζθσλ. Γξαζαξίζκαηα. 267 0,23 12 736,92 

7 
Καζαξηζκφο ρψξνπ (ζθνχπηζκα, μαξάρληαζκα θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ πηεζηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο (αληιίεο Flyght). Γξαζαξίζκαηα. 6 0,23 12 16,56 

8 

-Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Ε 
(Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο). Γξαζαξίζκαηα. 
 
-Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ησλ δχν 
(2) κεραλεκάησλ παξαγσγήο αέξα (Φπζεηήξεο Robuschi). Γξαζαξίζκαηα. 
Πιχζηκν δαπέδνπ κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ 
(πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ 
ιπκάησλ). 
 
-Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ηεο 
ΣαηληνθηιηόπξεζζαοEmo (κεράλεκα εμαγσγήο ιάζπεο). Καζαξηζκφο θαη 
ζπληήξεζε κεραλήκαηνο παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιχηε. Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν 
δαπέδνπ κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ) 
 
-Καζαξηζκφο ρψξνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα Γξαθεία, 
Φεκείν ιπκάησλ, ηνπαιέηεο, κπάληα θιπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, πιχζηκν 
θαη ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ θιπ) 
 
-Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο Ζuber, δηαρσξηζκνχ θαη εμαγσγήο ρνλδξψλ εζραξηζκάησλ>6mm 
θαη άκκνπ ησλιπκάησλ θαζψο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο εζσηεξηθά. 
Γξαζαξίζκαηα. Πιχζηκν δαπέδνπ κέζσ ρξήζεο πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
ππεξθάζαξνπ λεξνχ (πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ, δηαχγαζε θαη κηθξνβηνινγηθή 
απνιχκαλζε ησλ ιπκάησλ). 

338 0,23 12 932,88 

9 

Καζαξηζκφο απφ ιάζπε, θχιια, θαη άιια θεξηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιαβπξίλζνπ 
ρισξίσζεο, κηθξνβηνινγηθήο απνιχκαλζεο θαη εμφδνπ ηνπ ππεξθάζαξνπ λεξνχ θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

160 0,23 12 441,60 

10 

Σπλαξκνιφγεζε – απνζπλαξκνιφγεζε θαη επηζθεπή κε αλαιψζηκα ζπζηήκαηνο 
θαζαξηζκνχ εζραξηζκάησλ ιπκάησλ (ζπγθξόηεκα Ζuber δηαρσξηζκνχ θαη 
εμαγσγήο ρνλδξψλ εζραξηζκάησλ>6mm θαη άκκνπ), βηνδίζθσλθιπ. 
 

Καη απνθνπή 380 2 760,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Καζηαληώλ 4.805,92 € 

 
Δ.Δ.Λ.  ΚΡΖΣΩΝΖ 

1 
Φνξηνθφςηκν θαη θαζαξηζκφο θχιισλ, θιαδηψλ θαη ινηπψλ θεξηψλ πιηθψλ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

1.230 0,12 4 590,40 

2 

Καζαξηζκφο ρψξνπ ζην Αληιηνζηάζην Δηζφδνπ (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλ Caprari 
(απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), αιπζίδσλ ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά 
θιπ) θαη ζπληήξεζε απηψλ. Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο ζηαζεξήο εζράξαο απφ θεξηά 
αληηθείκελα (παληά, ζίδεξα, μχια, θιπ) >6mm θαζψο θαη ηνπ δαπέδνπ. 
Γξαζαξίζκαηα. 

30 0,23 12 82,80 

3 
Καζαξηζκφο πεξηζηξεθφκελνπ ηπκπάλνπ απφ θεξηά αληηθείκελα (παληά, ζίδεξα, 
μχια, θιπ) >3mm, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε απηνχ. Γξαζαξίζκαηα. 1 0,125 12 1,5 

4 
Καζαξηζκφο απφ θαζηδάλνπζα ιάζπε εηζφδνπ ιαβπξηλζνεηδνχο δηαηνκήο θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 2 0,125 12 3,00 

5 

Καζαξηζκφο ζηε δεμακελή Δμηζνξξφπεζεο (Αλαεξφβηα Δπεμεξγαζία) 
(Δγθαηεζηεκέλνο αλακηθηήξαο Flyght (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), 
ζπξκαηφζθνηλνπ ζπγθξάηεζεο αλακηθηήξα (ηξίρεο, παληά θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ 
ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. Καζαξηζκφο δεμακελψλ πεξηκεηξηθά απφ ηξίρεο, ιάζπεο 
θαη άιια θεξηά. 

20 0,23 12 55,20 

6 
Καζαξηζκφο ζηελ δεμακελή αεξηζκνχ πεξηκεηξηθά απφ ηξίρεο, ιάζπεο θαη άιια 
θεξηά θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 75 0,23 12 207,00 

7 

Καζαξηζκφο δεμακελήο Γεπηεξνβάζκηαο Καζίδεζεο (Δγθαηεζηεκέλσλ αληιηώλ 
αλαθπθινθνξίαο Caprari (απφ ηξίρεο, παληά, ιάζπεο θιπ), ζπξκαηφζθνηλσλ 
ζπγθξάηεζεο αληιηψλ (ηξίρεο, παληά θιπ) θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ. 

10 0,125 12 15,00 

8 
Καζαξηζκφο απφ ιάζπε, θχιια, θαη άιια θεξηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιαβπξίλζνπ 
ρισξίσζεο, κηθξνβηνινγηθήο απνιχκαλζεο θαη εμφδνπ ηνπ ππεξθάζαξνπ λεξνχ θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

10 0,125 12 15,00 

9 

Καζαξηζκφο ρψξνπ (μαξαρληάζκαηα, ζθνππίζκαηα, θιπ), θαη ζπληήξεζε ησλ δχν 
(2) κεραλεκάησλ παξαγσγήο αέξα (Φπζεηήξεο Robuschi). Γξαζαξίζκαηα. 
Πιχζηκν δαπέδνπ. 

16 0,125 12 24,00 

ΑΔΑ: 7ΥΔ1ΟΛΚ8-4Λ0



 

5 

10 
Καζαξηζκφο θιηλψλ μήξαλζεο θαζψο θαη θξνπλψλ εμαγσγήο πξνο ηηο θιίλεο 
μήξαλζεο κέζσ αληιηψλ ηεο θαζηδάλνπζαο ιάζπεο θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο 
εμνπιηζκνχ. 

60 0,23 12 165,60 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Κξεζηώλεο 1.159,50 € 

Δ.Δ.Λ. ΓΡΟΑΣΟΤ 

1 

Καζαξηζκφο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε δχν (2) εγθαηεζηεκέλσλ Αληιηψλ 
κεηαθνξάο ιπκάησλ ζηηο θιίλεο Α’βάζκηαο  δηχιηζεο. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ 
θινηέξ. Καζαξηζκφο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε αληιηψλ απνκάθξπλζεο 
ιάζπεο απφ ηελ πξνθαζίδεζε ζηελ θιίλε μήξαλζεο. (θαζίδεζε ιάζπεο) (κία (1) γηα 
θάζε δεμακελή). 

Πέληε (5) 
Αληιίεο 

12 12 720,00 

2 

Απνκάθξπλζε ιάζπεο, απφ ηηο (3) δεμακελέο πξνθαζίδεζεο (θαζίδεζε Α’ βάζκηαο 
ιάζπεο) ζηελ αληίζηνηρε θιίλε μήξαλζεο – απνκάθξπλζεο ιάζπεο, κε ηελ ρξήζε 
ηξηψλ (3) ππαξρφλησλ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ (κία γηα θάζε δεμακελή) θαη 
ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

Καη απνθνπή 570 2 1.140,00 

3 

Έιεγρνο ξνήο ιπκάησλ ζηηο δχν (2) θιίλεο Α’ βάζκηαο δηχιηζεο (Α’ βάζκηνο 
θαζαξηζκφο δηακέζνπ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ αδξαλψλ πιηθψλ (ραιίθηα, ελεξγφο 
άλζξαθαο, ελεξγφο ζίδεξνο, θ.α.), κε ηελ ρξήζε δχν (2) ππαξρφλησλ 
εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. Καζαξηζκφο 
ησλ νπψλ θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη έγρπζεο ησλ ιπκάησλ 
ζηηο θιίλεο Α’ βάζκηαο δηχιηζεο (θαζηδάλνπζα ιάζπε εληφο ηνπ αγσγνχ). 

1175 0,22 12 3.102,00 

4 

Έιεγρνο Έιεγρνο ξνήο ιπκάησλ ζηηο Β’ βάζκηαο δηχιηζεο (Β’ βάζκηνο θαζαξηζκφο 
δηακέζνπ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ αδξαλψλ πιηθψλ (ραιίθηα, ελεξγφο άλζξαθαο, 
ελεξγφο ζίδεξνο, θ.α.), κε ηελ ρξήζε δχν (2) ππαξρφλησλ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ 
θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. Καζαξηζκφο ησλ νπψλ θαη ηνπ 
ηεξκαηηθνχ ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη έγρπζεο ησλ ιπκάησλ ζηηο θιίλεο Β’ 
βάζκηαο δηχιηζεο (θαζηδάλνπζα ιάζπε εληφο ηνπ αγσγνχ). 

850 0,22 12 2.244,00 

5 
Κφςηκν θαιακηψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο δχν (2) Α’ βάζκηεο θιίλεο δηχιηζεο, 
ηελ κία (1) Β’ βάζκηα θιίλε δηχιηζεο (απνηεινχκελε απφ δχν (2) επηκέξνπο θιίλεο 
δηχιηζεο). 

2025 1,4 2 5.670,00 

6 

Καζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (μχια, πέηξεο, ραξηηά, ιάζπε 
θιπ.), ηεο δεμακελήο πξνθαζίδεζεο, πνχ έξρνληαη απφ ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ 
Οηθηζκνχ Γξνζάηνπ Γ.Δ. Γντξάλεο θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ. 

40 4 12 1.920,00 

7 

Καζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (μχια, πέηξεο, ραξηηά, ιάζπε 
θιπ.), ζην πεξηζηξνθηθφ ηχκπαλν (δηαηνκή αλνμείδσησλ ειαζκάησλ 3mm), γηα ηελ 
εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζπληήξεζε απηνχ. Γξαζαξίζκαηα. 

1 0,125 12 1,5 

8 

Καζαξηζκφο δεμακελήο, θξεαηίσλ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε ησλ δχν (2) 
εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ ελδηάκεζνπ Αληιηνζηαζίνπ  κεηαθνξάο ιπκάησλ ζηηο 
θιίλεο Β’ βάζκηαο δηχιηζεο. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ θινηέξ. 

33 4 12 1.584,00 

9 
Καζαξηζκφο, έιεγρνο ξνήο θαη ζπληήξεζε δεμακελήο ηνπ ππεξθάζαξνπ λεξνχ 
πξνο ηνλ απνδέθηε ή ηελ ιίκλε σξαηνπνίεζεο. 20 3 12 720,00 

10 
Κφςηκν θαιακηψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ θιίλε μήξαλζεο πξνθαζίδεζεο. 

70 0,75 2 105,00 

ύλνιν γηα ΔΔΛ Γξνζάηνπ      17.206,50 € 

ΓΔΝΗΚΟ  ΤΝΟΛΟ 42.339,04 €  

Φ.Π.Α. 24 % 10.161,36 € 

ΤΝΟΛΟ + Φ.Π.Α. 24 % 52.500,40 € 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ. έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3.1.2 
ηεο δηαθήξπμεο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 2.4.3 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2 ηεο παξνχζαο. Τέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 
95 θαη 98.  
 
Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ»  ηεξεί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλεηαη δεθηή ζηνλ δηαγσληζκφ. 
 
Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε «ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΜΗΛΣ.ΒΑΗΛΔΗΟ» ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 42.339,04 € (πιένλ 
Φ.Π.Α.). 
 
  
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018. 
 
 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο 
αθνινπζεί: 
 

Καζθακαλίδνπ Οπξαλία  
Γηνβαλνχδεο Φξήζηνο  
Κπξηαδίδεο Μηραήι  

 
 

Κακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 
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Με βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθό ελεξγεηώλ, παξαθαιώ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ηνπ σο άλσ 
ζέκαηνο. 

 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 
 

 

Αποθάζιζε ομόθωνα και  
 

 
 Δγθξίλεη ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο δηθαηνινγεηηθώλ ηεο Δ.Γ. ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 

κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» Πξνϋπνινγηζκνύ 
49.112,00 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α. 24%). 

 
 Σελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΙΔ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΔΔΛ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» Πξνϋπνινγηζκνύ 49.112,00 Δπξώ (πιένλ 
Φ.Π.Α. 24%)/ΚΑΔ 61.93.21 ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία: «ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ 

ΜΙΛΣ.ΒΑΙΛΔΙΟ», κε έδξα Αθξνπνηακηά Κηιθίο, A.Φ.Μ. 072324900  Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, 
email: vmanastasiadis@gmail.com, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά  42.339,04 € 

(πιένλ ΦΠΑ 24%). 
 

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

βαξύλεη ηηο  πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Κ.Α. 61.93.21 (ΤΝΣ.ΜΗΥ/ΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ,ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚ/ΔΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ Δ.Δ.Λ) θαη Κ.Α. 54.00.29 

(ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ)ηνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, όπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 
δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 
 Γίλεη εληνιή λα θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα  κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, όπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. (Ν. 4412/16 (ΦΔΚ-147 Α, Άξζξν 316 - Καηαθύξσζε - 

ύλαςε ζύκβαζεο) 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 22-331/16.10.2018 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

 
ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο 
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