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Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  13/2014 

Σηρ με απιθμό 13/2014 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 9 επηεμβπίος 

2014 και ώπα: 12:00 μ.μ., εκέξα Σπίηη, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   2166/05-09-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

αλαπιεξσηή πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ Λ.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ 

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

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα πένηε (5) 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο,  Α. Ξξφεδξνο 

2) Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο  
3) Σξηζηφθνξνο Ξηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Θηιθίο, Κέινο 

4) Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

5)  Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

7) Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, Δθπξφζσπνο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, κέινο 

 

ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΗ 124_2014 
 

Σπόπορ εκηέλεζηρ Γιαγωνιζμού «Ππομήθεια λιπανηικών και ςγπών καςζίμων 
κίνηζηρ-θέπμανζηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ, έηοςρ 2014» 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ 

mailto:info@deyak.gr


ζέκαηνο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Παο ζέησ ππφςε ηε κειέηε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη 
ζέξκαλζεο γηα ην έηνο 2014 ε νπνία ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 

Νη πνζφηεηεο είλαη πξνζδηνξηζκέλεο κε βάζε ηηο παιαηφηεξεο θαηαλαιψζεηο θαη 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα έλα έηνο. 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, δειαδή πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη 
ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. Ζ πξνκήζεηα θαπζίκσλ 

έηνπο 2014 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

 

• Ρνπ Ξ. Γ. 60/ΦΔΘ 64 Α’/16-3-2007 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ “πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005. 
• Ρνπ Λ. 2286/ΦΔΘ 19 Α’/1-2-1995 «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
• Ρνπ Λ. 1797/ΦΔΘ 164 Α’/1988 «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
• Ρνπ Λ. 3548/ΦΔΘ 68 Α’/20-3-2007 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
• Ρνπ Λ. 3054/Φ.Δ.Θ. Α’ 230/25-9-2002 «Νξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 
• Ρεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 355/2000 «Ξεηξέιαην θίλεζεο, 

πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ» (Φ. Δ. Θ. 410/11-4-2001). 

• Ρεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ 467/2002 «Ξξνδηαγξαθέο θαη 
κέζνδνη ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο» (Φ. Δ. Θ. 1531/16-10-2003). 

• Ρεο κε αξηζκφ 1450/550/10-2-1982 πνπξγηθήο Απφθαζεο. 
• Ρεο κε αξηζκφ 543/5543/00 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 376 Β’/00). 

Κεηνδφηεο γηα ηα θαχζηκα αλαδεηθλχνληαη νη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ ηε 
κεγαιχηεξε πνζνζηηαία έθπησζε επί ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αληίζηνηρα, φπσο απηέο πηζηνπνηνχληαη απφ ηε δηεχζπλζε 
αλάπηπμεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Θηιθίο, ηκήκα εκπνξίνπ θαη ηνπξηζκνχ ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ηελ εθάζηνηε εκέξα έθδνζεο ηνπ αληίζηνηρνπ 
δειηίνπ απνζηνιήο. 

 
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) 
 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 Δγθξίλεη ηελ κειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ. .Γ.Δ..Α Θηιθίο. 



 Δγθξίλεη ηε Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο 
γηα ην έηνο 2014. 

 Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο εμφδσλ 64.00 θαη 64.08.1 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή 
πίζησζε. Θσδηθνί  CPV: 09134100-5 θαη CPV: 09134100-8. 

 
ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

Ζ ΓΔΑ Θηιθίο δηελεξγεί  πξφρεηξν κεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ηεο πξνκήζεηαο  
«Ππομήθεια λιπανηικών και ςγπών καςζίμων κίνηζηρ-θέπμανζηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ 

έηοςρ 2014» κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΞΝΡΑ, θαη ηελ 
κειέηε ηεο Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο, γηα πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ σο εμήο: 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ  32.400  ιίηξα , ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ  11.000 ιίηξα, 

ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ 4.000 ιίηξα  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαη 
ιηπαληηθψλ.         

Ξξνυπνινγηζκνχ : 59.992,00  ΔΟΩ πιένλ Φ.Ξ.Α.  
Δγγχεζε Ππκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ    (άξζξν 26 ηεο Α 11389/93) νξίδεηαη ζηα 

3.690,00 € θαη δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη θαη δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
δηαγσληζκνχ . 

Ρφπνο παξάδνζεο: ΓΔΑ Θηιθίο   
Γιψζζα ππνβνιήο πξνζθνξψλ : Διιεληθή 

Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ηελ 16-9-2014  εκέξα Ρξίηε κέρξη ψξα 
10:00 ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. Πε  πεξίπησζε  πνπ ν  δηαγσληζκφο ζα  απνβεί 

άγνλνο  ε ΓΔΑ Θηιθίο ζα πξνρσξήζεη ζε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 Νη πξνζθνξέο γηα ηνλ δηαγσληζκφ κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζα θαηαηεζνχλ ζηε 

ΓΔΑ Θηιθίο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ απηνπξνζψπσο ή κέζσ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ή ζα απνζηαινχλ ζηε  ΓΔΑ Θηιθίο κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα    

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα δηαηίζεληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο 
κέξεο απφ 08:00 έσο 14:30 ζην ηειέθσλν  23410-29330. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 125_2014 
 

Σποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ ηηρ ΓΔΤΑ  Κιλκίρ, έηοςρ 2014 και αναμόπθωζη 
πποϋπολογιζμού (1η) εζόδων - εξόδων ΓΔΤΑ  Κιλκίρ, οικονομικού έηοςρ 2014. 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ ηξνπνπνίεζε Ρερληθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο ηεο ΓΔΑ  Θηιθίο, έηνπο 2014 θαη αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ (1ε) εζφδσλ - 
εμφδσλ ΓΔΑ  Θηιθίο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, γηα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 
έξγσλ πνπ θαζπζηέξεζαλ κε θαηάηκεζή ηνπο αλά Γεκνηηθέο ελφηεηεο θαη αλάδεημε αλαδφρσλ 

απφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ. 

 
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) 



 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 
Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, επεηδή απηή ε ρξνληθή πεξίνδνο είλαη 
κεηαβαηηθή ελφςεη ηεο αλάδεημεο λέσλ κειψλ ζην Γ.Π. κεηά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη ην 

δενληνινγηθά νξζφλ είλαη ε λα ρεηξηζηεί ην ζέκα ε λέα δηνίθεζε. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΗ 126_2014 
 

Έγκπιζη μελέηηρ πεπιβαλλονηικών επιπηώζεων ηος έπγος: «Αποσεηεςηικά 
Γίκηςα, Ανηλιοζηάζια – Καηαθλιπηικοί Αγωγοί και Δγκαηάζηαζη Δπεξεπγαζίαρ 
Λςμάηων Ν. άνηαρ Γήμος Κιλκίρ». 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή 
ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ ηνπ έξγνπ: «Απνρεηεπηηθά Γίθηπα, Αληιηνζηάζηα – Θαηαζιηπηηθνί Αγσγνί θαη 

Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Λ. Πάληαο Γήκνπ Θηιθίο». 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΓΚΡΙΗ  ΣΗ: 
 Μελέηηρ πεπιβαλλονηικών επιπηώζεων ηος έπγος: ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ, - ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΛΤΜΑΣΩΝ ΝΔΑ ΑΝΣΑ ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ.  

 

 
 

Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  απφ ηελ 27ε  ηνπ κελφο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα 
Ρεηάξηε κεηαμχ  ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαη ηνπ  Θαηζίθε Θσλ. Βαζηιείνπ, Γεσιφγνο - Κειεηεηήο, 
Α.Κ. 11355, Γ/λζε : Ξειέσο 6 – Θεζζαινλίθε θαη ηεο βεβαίσζεο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ 

απφ  
01-09-2014 κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2099  ηεο Ρ.. ΓΔΑ Θηιθίο. 

 
Κε ηελ παξνχζα απφθαζε εγθξίλεηαη ε κειέηε ηνπ ηίηινπ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο 
απφ ηνλ επηβιέπνληα  κειεηεηή θαη ε κειέηε παξαδφζεθε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνιχ κηθξφηεξν 

απφ ην ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο. 
 

 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 
παξαιαβήο ηεο κειέηεο. 

 
 

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) 
 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 



 

 Σην μελζτη Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων  του ζργου: Απνρεηεπηηθά Γίθηπα, Αληιηνζηάζηα – 

Θαηαζιηπηηθνί Αγσγνί θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Λ. Πάληαο Γήκνπ Θηιθίο, 
όπωσ παραδόθηκε από τον μελετητή Κατςίκη Κων. Βαςίλειο, Γεωλόγο - Μελετητή, με Α.Μ. 11355, Δ/νςη: 
Πηλζωσ 6 – Θεςςαλονίκη. 

 Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 11.02.1 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 4Ο - ΑΠΟΦΑΗ 127_2014 
 

Σπόπορ εκηέλεζηρ διαγωνιζμού «Ππομήθεια μεηασειπιζμένος μικπού θοπηηγού κάηω 

ηων 3,5 ηόνων».  

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή 
ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ πξνκήζεηα κεηαρεηξηζκέλνπ κηθξνχ 
θνξηεγνχ θάησ ησλ 3,5 ηφλσλ ε πξνκήζεηα ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ κεηαθνξά 

ρισξίνπ ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο πδξνδφηεζεο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ 
Θηιθίο . 

 

 

 
 

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) 
 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 
Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επόκελε ζπλεδξίαζε. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 5

Ο
 – ΑΠΟΦΑΖ 128_2014 

 

Δπικύπωζη ππακηικού εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ έπγος «καθαπιζμόρ – άνηληζη δύο 
γεωηπήζεων με airlift».  

Ο Α. Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΠΔΜΠΣΟ 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 θ. Ηιία Αβξακίδε, 
ν νπνίνο πεξηέγξαςε ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηε ζθνπηκόηεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ 



δειαδή ην θαζαξηζκό θαη άληιεζε δύν γεσηξήζεσλ κε airlift ζηνλ νηθηζκό Κακπάλε (πεξηνρή 
βνπλό) θαη ζηνλ νηθηζκό Ηιηόινπζηνπ (πεξηνρή θηελνηξνθηθήο δώλεο) .  

Οη παξαπάλσ γεσηξήζεηο θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνπο πξώελ δήκνπο θαη κέρξη ζήκεξα είλαη 
αλελεξγέο. Η αμηνπνίεζε ηνπο ηεο κελ γεώηξεζεο ζην Κακπάλε ζα ζπκβάιεη  ζηελ θάιπςε ηεο 
δήηεζεο λεξνύ ησλ νηθηζκώλ Κακπάλε θαη Μύινη ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. 

ην Ηιηόινπζην, ε γεώηξεζε είλαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 300 κέηξσλ από ηε δεμακελή ηνπ 
θηελνηξνθηθνύ πάξθνπ θαη κπνξεί λα πδξνδνηήζεη ηηο κνλάδεο, κεηώλνληαο ην θόζηνο άληιεζεο, 
επεηδή κέρξη ζήκεξα ε πδξνδόηεζε ηνπ θηελνηξνθηθνύ πάξθνπ γίλεηαη από γεώηξεζε πνπ 
βξίζθεηαη ζην Υέξζν, δειαδή ζε απόζηαζε άλσ ησλ 2000 κέηξσλ. 

Πξώην βήκα ησλ ελεξγεηώλ είλαη λα ειεγρζεί ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ ησλ  
γεσηξήζεσλ, ιόγσ ηνπ όηη δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα θαη κεηά από ηόζα ρξόληα κπνξεί λα 
έρεη δηαθνξνπνηεζεί ηόζν ε πνηόηεηα όζν θαη ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ ησλ γεσηξήζεσλ. 

Μηα πξώηε έλδεημε πξνζθέξεη ε άληιεζε κε airilift. Η πνηόηεηα ηνπ λεξνύ κπνξεί λα ειεγρζεί από 
ην εξγαζηήξην πόζηκνπ λεξνύ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Γηα ην ιόγν απηό έγηλε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη ε κνλαδηθή πξνζθνξά ήηαλ απηή ηεο 
εηαηξείαο : ΣΗΝΣΗΝΖ ΘΔΟΓ. ΗΩΑΝΝΖ. 

Παξαηίζεηαη παξαθάησ ην εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 13 Απγνύζηνπ 2014 θαη ώξα 

10:00   ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 1841, γηα 

ηνλ  «Καζαξηζκό – άληιεζε δύν γεσηξήζεσλ κε airlift» απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κσλζηαληίλν Κνξθνηίδε, Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, Μεραληθό ΣΔ ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 αββίδε Μηράιε, Πνιηηηθό Μεραληθό, ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

Η επηηξνπή έιεγμε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ  θαη ηηο ηαμηλόκεζε θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά. 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ΣΙΝΣΙΝΗ ΘΔΟΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

Α/Α ΤΛΙΚΑ  ΟΜΑΓΑ  Α Μ.Μ. ΠΟ. ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Καζαξηζκόο – άληιεζε πδξεπηηθήο 
γεώηξεζεο κε airlift ζηνλ νηθηζκό 
Κακπάλε (πεξηνρή βνπλό) 

κέηξα 150 4,80 720,00 

2 Καζαξηζκόο – άληιεζε πδξεπηηθήο 
γεώηξεζεο κε airlift ζηνλ νηθηζκό 
Ηιηόινπζηνπ (πεξηνρή 
θηελνηξνθηθήο δώλεο) 

κέηξα 170 4,80 816,00 

ΤΝΟΛΟ 1536,00 

Φ.Π.Α.  23 % 353,28 

ΤΝΟΛΟ 1889,28 



 
Καηαηέζεθε κόλν κία πξνζθνξά από ηελ εηαηξεία ΣΙΝΣΙΝΗ ΘΔΟΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

πληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 

 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην Ν. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Εγκρίνει  το πρακτικό εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με τίτλο : «καθαριςμόσ – άντληςη δφο γεωτρήςεων 
με airlift».  

 

 Σην απευθείασ ανάθεςη του ζργου ςτην εταιρεία ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗΣ με ζδρα : Περιβολάκη 
Λαγκαδά Θεςςαλονίκησ, Α.Φ.Μ. 044415370, Δ.Ο.Τ. Λαγκαδά, ςτο ποςό των  1536,00 €(πλέον 
Φ.Π.Α.). 

 

 Η δαπάνη θα βαρφνει τον κωδικό εξόδων 62.07.7.1 του προχπολογιςμοφ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για το 
ζτοσ 2014 όπου υπάρχει ςχετική πίςτωςη. 

 

 
ΘΔΜΑ 6Ο - ΑΠΟΦΑΗ 129_2014 
 

Τποβολή αιηήμαηορ ζηο Γήμο Κιλκίρ για μεηαβίβαζη απδεςηικού δικηύος Μανδπών 
ηηρ ΓΔ Γαλλικού, με ηα απαιηούμενα ζηοισεία και εγκπίζειρ ζηη ΓΔΤΑ Κιλκίρ.  

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή 
ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία 

Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςηλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ζην Γήκν Θηιθίο 
γηα κεηαβίβαζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Καλδξψλ ηεο ΓΔ Γαιιηθνχ, κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη 

εγθξίζεηο ζηε ΓΔΑ Θηιθίο.  

 
 

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) 
 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
Ρελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζην Γήκν Θηιθίο ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηα πδξνγεσινγηθά 
ζηνηρεία ησλ γεσηξήζεσλ , ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ρξήζεο ησλ 

γεσηξήζεσλ.  

 

 
 



ΘΔΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΗ 130_2014 
 

Έγκπιζη ή μη παπάηαζηρ ηος έπγος «Ανηικαηάζηαζη κενηπικού αγωγού οικιζμού 
Αγίαρ Κςπιακήρ».   

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή 
ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 
Αβξακίδε Ζιία ν νπνίνο είπε ηα εμήο :  

Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνχ αγσγνχ νηθηζκνχ Αγίαο Θπξηαθήο», 
Αλαζηαζηάδεο Ιάδαξνο, ππέβαιιε ζηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ηελ κε Αξ. Ξξση. 1987/20-08-2014 
αίηεζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. Νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη είλαη 

ε θαζπζηέξεζε απφ ην εξγνζηάζην ζηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Νη ιφγνη απηνί αλαθέξνληαη θαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ πνπ πξνζθφκηζε.  

 
 
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) 
 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 
 

Ρελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ : «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνχ 
αγσγνχ νηθηζκνχ Αγίαο Θπξηαθήο», έσο ηηο 30 Πεπηεκβξίνπ 2014. 

 
 
ΘΔΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΖ 131_2014 
 

Ππομήθεια  νέος ςποβπύσιος εγσςηήπα αέπα δεξαμενήρ ομογενοποίηζηρ λάζπηρ.  

Ο Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ 
ζέκα δόζεθε από ηνλ θ. Απνζηνιίδε Νηθόιαν, Υεκηθό Μεραληθό ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο είπε ηα εμήο :  

H εηζήγεζε αθνξά ζηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ επηζθεπή ή πξνκήζεηα ηνπ ππνβξύρηνπ εγρπηήξα αέξα 
(εθεδξηθόο), ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ δεμακελή νκνγελνπνίεζεο ιάζπεο (παρπληήο), ζηνλ βηνινγηθό ηεο 
πόιεο ηνπ Κηιθίο. 

Ο ελ ιόγσ ππνβξύρηνο εγρπηήξαο είλαη ηζρύνο 4,7 ΚW/1445 rpm, θαη θσδηθό ζηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα 
C111-02.  

Ο εγρπηήξαο αέξνο δεμακελήο νκνγελνπνίεζεο ιάζπεο ππέζηε βιάβε θαη ην πνζό δαπάλεο εξγαζηώλ γηα 
ηελ επηδηόξζσζε απηνύ  αλέξρεηαη ζηα 1.945,00 εςπώ  ρσξίο Φ.Π.Α. ε εθηίκεζε ηεο δαπάλεο έγηλε ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Σζηνπηζηνπιίηεο Γεώξγηνο κε ηελ νπνία έρνπκε ζύκβαζε κε αξηζκό 
πξσηνθόιινπ 840 / 14-04-2014 (Απόθαζε: 60/2014) κεηά από δηαγσληζκό. 

 
πγθεθξηκέλα νη ρξεώζεηο είλαη νη εμήο : 



 

Δίδορ επγαζίαρ Ποζόηηηα 
Σιμή 

μονάδορ 
(€) 

ύνολο 
(€) 

Δξγαζία θαζέιθπζεο εγρπηήξα αέξα 4,7 KW/1445rpm 1 ηεκ 40,00 40,00 

Δξγαζία αλέιθπζεο εγρπηήξα αέξα 4,7 KW/1445rpm 1 ηεκ 40,00 40,00 

Δξγαζία απνζπλαξκνιόγεζεο θαη επαλαζπλαξκνιόγεζεο 
εγρπηήξα αέξα 4,7 KW/1445rpm 

1 ηεκ 110,00 110,00 

Nέα πεξηέιημε εγρπηήξα αέξα  4,KW/1445 rpm 1 ηεκ 180,00 180,00 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε BASIC REPAIR KIT   εγρπηήξα 
αέξα 4,5 KW/ 1445 rpm 

1 ηεκ 700,00 700,00 

                                                                       ΤΝΟΛΟ (σωπίρ ΦΠΑ 23%) 1045,00 

 
 
Ζ ππομήθεια ηων παπακάηω πεπιγπαθόμενων ειδών ανηαλλακηικών δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηην 
ανωηέπω αναθεπθείζα ςπογεγπαμμένη ζύμβαζη. 
 
 

Δίδορ ανηαλλακηικού Ποζόηηηα 
Σιμή  

μονάδαρ 
(€) 

ύνολο 
(€) 

Βall Bearing (Part N. 833236) 1 ηεκ 35,00 35,00 

Βall Bearing (Part N. 833017) 1 ηεκ 50,00 50,00 

Oil Housing Bottom (Part N. 6044700) 1 ηεκ 450,00 450,00 

Shaft Unit (Part N. 4435906) 1 ηεκ 365,00 365,00 

                                                                       ΤΝΟΛΟ (σωπίρ ΦΠΑ 23%) 900,00 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό ην θόζηνο επηζθεπήο θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ είλαη 1.945,00 €.   

Η ηηκή αγνξάο λένπ θαηλνύξηνπ ππνβξύρηνπ εγρπηήξα αέξα (XYLEM-FLYGT 4,7 KW/1445 rpm) είλαη 
2.380,00 € (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%).  

Πξνηηκάηαη ν ίδηνο ηύπνο ππνβξύρηνπ εγρπηήξα ιόγσ άςνγεο ζπλεξγαζίαο κε ην ππάξρνλ πέικα 
επηθάζεζεο θαη νδεγώλ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξεηάδνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ππάξρνλ ζύζηεκα 
ππνδνρήο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, πνπ ζεκαίλεη αύμεζε ηνπ θόζηνπο. 

Η εηζήγεζή καο επνκέλσο είλαη αληί ηεο επηζθεπήο λα αγνξαζηεί λένο εγρπηήξαο, ν νπνίνο ζα έρεη θαη 
εγγύεζε δύν εηώλ ιεηηνπξγίαο θαη ν εθεδξηθόο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αληαιιαθηηθά. 

Ήδε ελεκεξώζεθαλ ν Ηιεθηξνιόγνο κεραληθόο ηεο Σ.Τ Κηιθίο θαη ν Γ. Γηεπζπληήο νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ 
ίδηα άπνςε. 

Σν Γ.. αθνύ κειέηεζε όια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ην Ν. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Σην προμήθεια  νζου υποβρφχιου εγχυτήρα αζρα δεξαμενήσ ομογενοποίηςησ λάςπησ,  μάρκασ (XYLEM-
FLYGT 4,7 KW/1445 rpm) ποςοφ δαπάνησ 2.380,00 € (δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) από τον 
Σςιουτςιουλίτη  Απ. Γεϊργιο, ‘’ΕΜΠΟΡΙΑ  & ΕΠΙΚΕΤΗ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ – ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ’’, με Α.Φ.Μ. 
135524019, Διεφθυνςη: 21ησ Ιουνίου 366, Δ.Ο.Τ.: Κιλκίσ, με τον οποίο ζχουμε ςφμβαςη με αριθμό 
πρωτοκόλλου 840/14-04-2014 (Απόφαςη: 60/2014) μετά από διαγωνιςμό.  

 Η δαπάνη θα βαρφνει τον κωδικό εξόδων 12.00 του προχπολογιςμοφ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ για το ζτοσ 2014 
όπου υπάρχει ςχετική πίςτωςη. 



ΘΔΜΑ 9Ο - ΑΠΟΦΑΗ 132_2014 

Δπικύπωζη ππακηικού και ανακήπςξη αναδόσος μεηά από ππόζκληζη 
εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ςπηπεζιών Οπκωηού Δλεγκηή – 

Λογιζηή με γνώμονα ηην οικονομικόηεπη ππόζθοπα για ηον έλεγσο ηος 
ππογπάμμαηορ WWM-QUOL. 

 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΝΑΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θ. 

Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο κε αξηζκφ 

119/2014 γηα ηνλ νξηζκφ νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο WWM-

QUOL.   

Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο κεηά απφ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ νξηζκφ νξθσηψλ 
ινγηζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο WWM-QUOL  ζπλέηαμε  ην παξαθάησ 

πξαθηηθφ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  πνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 05 επηεκβξίνπ θαη ώξα 10:00   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 2106, γηα ηελ  

παξνρή ππεξεζηώλ Οξθσηνύ Διεγθηή – Λνγηζηή κε γλώκνλα ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξόζθνξα γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο WWM-QUOL 

 
 

Η επηηξνπή έιεγμε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ  θαη ηηο ηαμηλόκεζε θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά. 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΟΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

3 ΖΒΡ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ – ΛΟΓΗΣΔ Δ.Π.Δ. 2.300,00 

2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ Α.Δ. 2.200,00 

1 ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ. Ο.Δ. 2.000,00 

 
 
Καηαηέζεθαλ ηξείο  πξνζθνξέο από ηηο νπνίεο νηθνλνκηθόηεξε είλαη απηή ηεο Δηαηξίαο 
«ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ. Ο.Δ.» κε Α.Φ.Μ: 094394659 Γ.Ο.Τ: ΦΑΔ 
ΑΘΗΝΩΝ θαη κε  Α.Μ.: 125 

πληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.  

 

 Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 



 Απνζηνιίδεο Νηθόιανο ΠΔ Υεκηθόο Μεραληθόο 

 Κνξθνηίδεο Κσλζηαληίλνο ΠΔ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 
 

 

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) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθωνα 
 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «παξνρή ππεξεζηψλ 
Νξθσηνχ Διεγθηή – Ινγηζηή κε γλψκνλα ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξφζθνξα γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο WWM-QUOL».  
 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εηαηξεία «ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΟΡΚΩΣΟΗ ΛΟΓΗΣΔ 

Α.Δ. Ο.Δ.» κε Α.Φ.Μ: 094394659 Γ.Ο.Τ: ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ θαη κε  Α.Μ.: 125, ζην πνζό ησλ  
2.460,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.). 

 

 Η δαπάνη θα βαρφνει τον κωδικό εξόδων 61.01 του προχπολογιςμοφ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ του ζτοσ 
2014 όπου ζχει ψηφιςτεί  πίςτωςη. 

 

 

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. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



9 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 2014 
 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο 
ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο 

Ρα Κέιε πνγξαθή 

 
Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

 
 

 

 
Σξηζηφθνξνο Ξηπεξίδεο, 

Αληηδήκαξρνο Θηιθίο, Κέινο 

 

 
 

Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, 

Γεκνηηθφο  Πχκβνπινο, 
Κέινο 

 

Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, 
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

 

 

 

Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, 
Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ 

Ππιιφγνπ, Αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο, 
 

 

 
Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

 
 

 
 

 

 

Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ 
Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  

Κέινο 
 

 
 

 

 


