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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  3/2018 

Ρηρ με απιθμό 3/2018 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού Πςμβοςλίος 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 22 Φεβποςαπίος 
2018 και ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Ρπίηη, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   413/16-02-2018, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

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

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

παξφληα έξι (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 

4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
5) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 

 

ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-37/22-2-2018. 

Γέζμεςζη ΑΦΚ μεγάλυν οθειλεηών.  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΟΥΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο 

θαη Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ δηαδηθαζία 
ηεο δέζκεπζεο ησλ Α.Φ.Μ. κεγάισλ νθεηιεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη 
σο εμήο : 

 

Η ΓΔΤΑ Κηιθίο θαηφπηλ επαλεηιεκκέλσλ επηζηνιψλ πνπ έζηεηιε ζε νθεηιέηεο,  πξνο εμφθιεζε 
ινγαξηαζκψλ θαη εθφζνλ πξνρψξεζε ζε δηαθαλνληζκφ αλεμφθιεησλ ινγαξηαζκψλ κε κεληαίεο 
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δφζεηο νη νπνίεο δελ ηεξήζεθαλ απφ έλα κεγάιν πνζνζηφ θαηαλαισηψλ, πξέπεη λα πξνρσξήζεη 
ζηελ εληαηηθνπνίεζε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο ησλ κεγάισλ νθεηιψλ. 

Η δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε απνζηνιή αηηήκαηνο γηα ηελ δέζκεπζε ηεο θνξνινγηθήο 
ελεκεξφηεηαο  ησλ  θαηαλαισηψλ κε κε ξπζκηζκέλεο θαη αλεμφθιεηεο νθεηιέο. Σν αίηεκα ζα 

απεπζχλεηαη  ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ θαηαλαισηή θαη ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δέζκεπζε 
επηζηξνθήο θάζε θφξνπ θαη αλαζηνιήο θάζε επηρνξήγεζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηή. 

 

Σα αηηήκαηα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο αθνξνχλ πεξίπνπ 3.000 πεξηπηψζεηο, θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ 
αδηαθνξήζεη ζηηο εηδνπνηήζεηο γηα ξχζκηζε ή εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα ην 

νηθνλνκηθφ άλνηγκα απφ ηηο νθεηιέο λα βαξαίλεη ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο. 

Η δηαδηθαζία πιεξσκήο ηεο νθεηιήο θαη άξζε ηεο δέζκεπζεο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ 
γίλεηαη κε ελέξγεηεο θαη επζχλε ηνπ νθεηιέηε θαη φρη ηεο Γ.Ο.Τ.  

ε φζεο πεξηπηψζεηο δεζκεπζεί ε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, κε έγγξαθε 
ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ, ε δέζκεπζε απηή αίξεηαη ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

 κε ηελ νιηθή εμφθιεζε ηεο νθεηιήο, 
 κε ξχζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο θαη εκπξφζεζκε πιεξσκή ησλ ηξερφλησλ 

ινγαξηαζκψλ γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε ξχζκηζε, 
 κε Γηθαζηηθή Απφθαζε. 

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

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι. 
 

 Σελ Γέζκεπζε ησλ Α.Φ.Μ. ησλ θαηαλαισηψλ κε ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο άλσ ηνπ 

πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία, δειαδή 293,47 €. 
 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-37/22-2-2018.. 

 
 

 

ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-38/22-2-2018. 

Ξαπάηαζηρ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «Δπιζκεςή και αναβάθμιζη ζςζηημάηυν 
scada ηυν ΓΔ Θιλκίρ και Ξικπολίμνηρ». 

 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιφγν 
Μεραληθφ ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ παξάηαζεο εθηέιεζεο 

ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη 
Πηθξνιίκλεο» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 

Σελ Παξαζθεπή 9 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαηαηέζεθε ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
351/09-02-2018 αίηεζε ηεο εηαηξίαο «DEPIA AUTOMATICS P.C.», ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ κε ηήξεζε επαξθψλ απνζεκάησλ ζηηο απνζήθεο 
ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ιφγσ ηνπ φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπο μεπέξαζε ηνλ πξνβιεπφκελν,  

αηηείηαη ηελ παξάηαζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε 
ζπζηεκάησλ scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη Πηθξνιίκλεο» έσο ηελ 09-04-2018.  

 

 

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

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλνπ. 
 

 Σελ παξάηαζε εθηέιεζεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ 

scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη Πηθξνιίκλεο» έσο ηελ 09-04-2018. 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-38/22-2-2018. 
 

 
 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-39/22-2-2018. 

Ανανέυζη ζςνδέζευν κινηηήρ ηηλεθυνίαρ. 

 

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Πξφεδξν Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνίε 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ αλαλέσζε ζπλδέζεσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.. 

 
 

ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-40/22-2-2018. 

Ροποθέηηζη λοιπού πποζυπικού ΓΔΑ Θιλκίρ ζε θέζειρ ηος νέος ΝΔ (άπθπα 36, 37 

και 71 ΝΔ ΓΔΑ Θιλκίρ – (ΦΔΘ Β’ 1615/10-5-2017). 

 

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκαηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ηιία Αβξακίδε, Γ.Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε ζέζεηο 

ηνπ λένπ ΟΔΤ (άξζξν 36, 37θαη 71 ΟΔΤ ΓΔΤΑ Κηιθίο – (ΦΔΚ Β’ 1615/10-5-2017), ζχκθσλα κε 
ηελ εηζήγεζε πνπ αθνινπζεί:  
 

ην πξνεγνχκελν Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ειήθζε ε κε αξηζκφ  1-8/16-01-2018 απφθαζε κε 
ζέκα: Σνπνζέηεζε πξνζσπηθνχ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε ζέζεηο ηνπ λένπ ΟΔΤ (άξζξν 36, 37θαη 71  ΟΔΤ 

ΓΔΤΑ Κηιθίο – (ΦΔΚ Β’ 1615/10-5-2017),φπνπ νξίζηεθαλ Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ νη:  
 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

 

 Νικονομικό Ρμήμα 
 

Πξντζηακέλε Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο 
 

- ΚΑΚΑΜΑΝΙΓΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

 

 Ρμήμα Δγκαηαζηάζευν Δπεξεπγαζίαρ Ιςμάηυν 
 

Πξντζηάκελνο Δ.Δ.Λ. 
 

- ΑΠΟΣΟΛΙΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. 

 

 

 Ρμήμα Ζ/Κ& Αςηομαηιζμών 

 

Πξντζηάκελνο Η/Μ& Απηνκαηηζκψλ 
 

- ΚΟΡΚΟΣΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ Η ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ Π.Δ. 
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 Ρμήμα Ύδπεςζηρ& Αποσέηεςζηρ 

 

Πξντζηάκελνο Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο 

 

- ΓΙΟΒΑΝΟΤΓΗ ΥΡΗΣΟ, ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. 

 
 

 

 Ρμήμα Τηθιοποίηζηρ, Α.Ξ.Δ., Πηαηιζηικών Αναλύζευν, Άπδεςζηρ & Δπεςνών 

 
Πξντζηάκελνο Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο & Δξεπλψλ 

 

- ΑΛΑΝΙΓΗ ΥΡΗΣΟ, ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. 

 

Δπφκελν θαη ηειεπηαίν βήκα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηκεκάησλ 

ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ λένπ ΟΔΤ ζχκθσλα κε ηα άξζξα36, 37θαη 71 ηνπ λένπ ΟΔΤ ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο (ΦΔΚ Β’ 1615/10-5-2017) ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ θάιπςε νξγαληθψλ ζέζεσλ ηεο 
Δπηρείξεζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα θνηλή εηζήγεζε ησλ δηεπζπληψλ ηεο Σερληθήο θαη 
νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ππάξρνπζεο θελέο 
νξγαληθέο ζέζεηο  ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο: 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ 
ΓΙΑΡΘΡΩΗ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΔΔΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΙΓΑΥ 

Γεληθόο Γηεπζπληήο Π.Δ 1 1 
  

Σκήκα Γξακκαηείαο-
Δπηθνηλωλίαο 

Οξγάλωλ Γηνίθεζεο 
& Γηαρείξηζεο 
πζηεκάηωλ 
Πνηόηεηαο 

Γηνηθεηηθώλ Π.Δ.                                                                               

4 

1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

 Πιεξνθνξηθήο Π.Δ.                                                 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Δπηθνηλωλίαο & 
Γεκνζίωλ ρέζεωλ 

Σ.Δ.                                                              
1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

 Γηνηθεηηθόο Γ.Δ 1 ΔΛΗΑΒΔΣ ΝΑΚΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ΝΑΚΑ 

Γξαθείν Ννκηθνύ 
πκβνύινπ 

Ννκηθόο Π.Δ. 1 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν Σερληθνύ 
Αζθαιείαο 

Μεραληθόο Π.Δ. 1 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
. 

  

  

    

Γηεπζπληήο 
Γηνηθεηηθώλ & 
Οηθνλνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ 

Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ. 4 1 
  

Οηθνλνκηθό Σκήκα           

Πξνϊζηάκελνο 
Οηθνλνκηθνύ 

Σκήκαηνο 
Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ. 1 1 

  

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ.   4 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  
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- Σακείνπ Βνεζόο Λνγηζηή Σ.Δ.     1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σακίαο Γ.Δ.       1 
ΣΡΑΓΗΑΝΟ 
ΥΡΖΣΟ 

ΣΡΑΓΗΑΝΟ ΥΡΖΣΟ 

Σακίαο Γ.Δ. 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν Γηαρείξηζεο 
Ύδξεπζεο & 
Απνρέηεπζεο 

Γηνηθεηηθόο Σ.Δ. 

14 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Γ.Δ. 
1 ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ 

ΔΛΔΟΝΧΡΑ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ 

ΔΛΔΟΝΧΡΑ 

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

8 

ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

ΞΑΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΞΑΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

ΝΗΚΟΛΑΗΓΟΤ ΘΔΑΝΧ 
ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

4 

ΜΗΑΖΛΗΓΖ 
ΗΟΡΓΑΝΖ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν Απνζήθεο, 
Πξνκεζεηώλ & 

Παξαθνινύζεζεο 
πκβάζεωλ Έξγωλ 

Γηνηθεηηθόο Σ.Δ.    

4 

2 
(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Σ.Δ.    (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Τδξαπιηθόο Γ.Δ.   1 
ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ 

ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 
ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ 

ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

Απνζεθάξηνο Γ.Δ.  1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθό Σκήκα           

Πξνϊζηάκελνο 
Γηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ. 1 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν 
Δμππεξέηεζεο 
Καηαλαιωηώλ 

 Γηνηθεηηθόο Σ.Δ.     

3 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Γ.Δ.      1 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΑ 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΑ 

Γηνηθεηηθόο Γ.Δ. 1 ΠΑΣΟΤΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ ΠΑΣΟΤΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 

Γξαθείν 
Πξνζωπηθνύ, 

Μηζζνδνζίαο & 
Δθπαίδεπζεο 
Πξνζωπηθνύ 

Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ. 

4 

1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Σ.Δ. 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Γ.Δ.      1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Γ.Δ. 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 
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ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

  
    

    

Γηεπζπληήο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
Π.Δ. 

1 1 
  

Σκήκα 
Δγθαηαζηάζεωλ 
Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάηωλ 

  

    

    

Πξνϊζηάκελνο Δ.Δ.Λ. 
 Υεκηθόο Μεραληθόο 

Π.Δ. 
1 1 

  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο 
& πληήξεζεο Δ.Δ.Λ 

Μεραλνιόγνο Π.Δ. 

10 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Ηιεθηξνηερλίηεο Γ.Δ.   
2 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

Ηιεθηξνηερλίηεο Γ.Δ.   (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

πληεξεηήο 
Ηιεθηξνκεραληθώλ 

Δγθαηαζηάζεωλ Γ.Δ.   
2 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

πληεξεηήο 
Ηιεθηξνκεραληθώλ 

Δγθαηαζηάζεωλ Γ.Δ.   
(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

5 

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ 
ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ 
ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

(ΠΡΟΧΠΑΓΖ ΘΔΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν Πνηνηηθνύ 
Διέγρνπ Τδάηωλ & 
Λπκάηωλ (Υεκείν-

Δξγαζηήξην-
Απνιπκάλζεηο) 

Υεκηθόο Π.Δ. 

5 

1 ΚΟΤΡΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ 
ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Βνεζόο Υεκηθόο Γ.Δ.   
2 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Βνεζόο Υεκηθόο Γ.Δ.  (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.      

2 
(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σκήκα Η/Μ& 
Απηνκαηηζκώλ 

  
    

    

Πξνϊζηάκελνο Η/Μ& 
Απηνκαηηζκώλ 

Ηιεθηξνιόγνο ή 
Μεραλνιόγνο Π.Δ. 

1 1 
  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο 
& πληήξεζεο Η/Μ 

Δμνπιηζκνύ, 
Ορεκάηωλ, 

Απηνκαηηζκώλ, 
SCADA& Γηθηύωλ 

Ηιεθηξνιόγνο Π.Δ. 

10 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Πιεξνθνξηθήο Π.Δ. 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Ηιεθηξνιόγνο Γ.Δ.     

5 

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Ηιεθηξνιόγνο Γ.Δ.     
ΜΤΡΗΑΝΗΓΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Ηιεθηξνιόγνο Γ.Δ.     
ΚΟΣΑΠΟΤΗΚΗΓΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  
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Ηιεθηξνιόγνο Γ.Δ.     
ΣΑΓΚΑΛΗΓΖ 
ΑΝΑΣΑΗΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Ηιεθηξνιόγνο Γ.Δ.     (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Ηιεθηξνζπγθνιιεηήο 
Γ.Δ.  

1 
(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Σερλίηεο Ορεκάηωλ 
Γ.Δ      

2 

ΜΑΡΑΝΣΗΓΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

 ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Σερλίηεο Ορεκάηωλ 
Γ.Δ      

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σκήκα Ύδξεπζεο& 
Απνρέηεπζεο  

1 1 

    

Πξνϊζηάκελνο 
Ύδξεπζεο-

Απνρέηεπζεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
Π.Δ. 

1 1 
  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο 
& πληήξεζεο 

Γηθηύνπ Ύδξεπζεο& 
Απνρέηεπζεο 

Σνπνγξάθνο 
Μεραληθόο Π.Δ. 

28 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ή 
Γνκηθώλ Έξγωλ Σ.Δ. 

1 
ΚΑΠΑΑΚΑΛΗΓΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
ΚΑΠΑΑΚΑΛΗΓΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Μεραληθόο Σ.Δ. 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

6 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Υεηξηζηήο Γνκηθώλ 
Μεραλεκάηωλ Τ.Δ.     

5 

ΣΑΡΗΓΖ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑ  

ΣΑΡΗΓΖ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑ 

(ΠΡΟΧΠΑΓΖ ΘΔΖ) 

Υεηξηζηήο Γνκηθώλ 
Μεραλεκάηωλ Τ.Δ.     

ΑΦΔΝΣΟΤΛΗΓΖ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

ΑΦΔΝΣΟΤΛΗΓΖ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

(ΠΡΟΧΠΑΓΖ ΘΔΖ) 

Υεηξηζηήο Γνκηθώλ 
Μεραλεκάηωλ Γ.Δ.     

ΚΑΛΑΗΣΗΓΖ 
ΤΜΔΧΝ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Υεηξηζηήο Γνκηθώλ 
Μεραλεκάηωλ Γ.Δ.     

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Υεηξηζηήο Γνκηθώλ 
Μεραλεκάηωλ Γ.Δ.     

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Οηθνδόκνο Τ.Δ 
2 

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Οηθνδόκνο Τ.Δ (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Οδεγνί Τ.Δ. 

4 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Οδεγνί Τ.Δ. (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Οδεγνί Τ.Δ. (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Οδεγνί Τ.Δ. (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Υεηξηζηήο 
Απνθξαθηηθνύ-
Δπνπηηθνύ Τ.Δ.  

1 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 
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Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

7 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

ΠΑΤΛΗΓΖ 
ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σκήκα 
Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθώλ 
Αλαιύζεωλ, 
Άξδεπζεο & 

Δξεπλώλ 

  

  

  

    

Πξνϊζηάκελνο 
Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθώλ 
Αλαιύζεωλ, 
Άξδεπζεο & 

Δξεπλώλ 

Σνπνγξάθνο 
Μεραληθόο Π.Δ. 

1 1 
  

Γξαθείν 
Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθώλ 
Αλαιύζεωλ, 
Άξδεπζεο & 

Δξεπλώλ 

Μεραληθόο 
Πεξηβάιινληνο Π.Δ. 

4 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γεωιόγνο Π.Δ. 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Μεραλνιόγνο Π.Δ. 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σνπνγξάθνο 
Μεραληθόο Σ.Δ. ή 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ή 
Γνκηθώλ Έξγωλ Σ.Δ. 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

        ΤΝΟΛΟ 24 ΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Παξαθαινχκε σο πξνο ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο θαηάηαμεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ 
δεκηνπξγία ησλ εμήο πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ: 

 ΣΑΡΙΓΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑ ( .Δ. Χειριστής Δομικών Μηχανημάτων   )    

Ο ΣΑΡΙΓΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑ εξγαδφκελνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απφ ην 6-9-1995 εθηειεί θαζήθνληα 
ρεηξηζηή ζθαπηηθνχ κεραλεκάησλ απφ  ην 22-1-1999 (θηήζε πηπρίνπ ρεηξηζηή).  

 
ην νξγαλφγξακκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνβιέπεηαη ζέζε «Υεηξηζηήο Γνκηθψλ Μεραλεκάησλ 

Γ.Δ.» ν ελ ιφγσ εξγαδφκελνο είλαη Τ.Δ. 

χκθσλα κε ην  Άξζξν 71ν: Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη άιιεο ξπζκίζεηο 
«Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ ηα ζηειέρε θαη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηνπνζεηνχληαη κε 
βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ. Γελ επηηξέπεηαη θακηά 
κεηαβνιή ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε φηη αθνξά ηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηνπο, θαηά 
ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ.».  

Ο εξγαδφκελνο κε βάζε ην παξαπάλσ άξζξν ηνπ Ο.Δ.Τ. (ΦΔΚ 1615 10/5/2017 Σεχρνο Β΄) δελ 

επηηξέπεηαη λα ππνζηεί θακία κεηαβνιή ζε βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάηαμε 
ηνπ θαη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ εξγαζία έσο ζήκεξα. 
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 ΑΦΔΝΣΟΤΛΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ( .Δ. Χειριστής Δομικών Μηχανημάτων   )    

 

Ο ΑΦΔΝΣΟΤΛΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ εξγαδφκελνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απφ ην 6-9-1995 εθηειεί 
θαζήθνληα ρεηξηζηή ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ απφ  ην 22-1-1999 (θηήζε πηπρίνπ 
ρεηξηζηή).  

ην νξγαλφγξακκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνβιέπεηαη ζέζε «Υεηξηζηήο Γνκηθψλ Μεραλεκάησλ 
Γ.Δ.» ν ελ ιφγσ εξγαδφκελνο είλαη Τ.Δ. 

χκθσλα κε ην  Άξζξν 71ν: Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη άιιεο ξπζκίζεηο 
«Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ ηα ζηειέρε θαη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηνπνζεηνχληαη κε 
βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ. Γελ επηηξέπεηαη θακηά 
κεηαβνιή ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε φηη αθνξά ηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηνπο, θαηά 
ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ.».  

Ο εξγαδφκελνο κε βάζε ην παξαπάλσ άξζξν ηνπ Ο.Δ.Τ. (ΦΔΚ 1615 10/5/2017 Σεχρνο Β΄) δελ 
επηηξέπεηαη λα ππνζηεί θακία κεηαβνιή ζε βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάηαμε 

ηνπ θαη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ εξγαζία έσο ζήκεξα. 

 ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ( Γ.Δ. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων  )  

 

Ο ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ εξγαδφκελνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο απφ ην 10-7-1995 

πξνζιήθζεθε σο εξγάηεο χδξεπζεο. 

ην νξγαλφγξακκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνβιέπεηαη ζέζε «Δξγάηεο Γεληθψλ Καζεθφλησλ Τ.Δ.» ν 
ελ ιφγσ εξγαδφκελνο είλαη Γ.Δ. 

χκθσλα κε ην  Άξζξν 71ν: Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη άιιεο ξπζκίζεηο 
«Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ ηα ζηειέρε θαη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηνπνζεηνχληαη κε 
βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ. Γελ επηηξέπεηαη θακηά 
κεηαβνιή ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο ζε φηη αθνξά ηε κηζζνινγηθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηνπο, θαηά 
ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ.».  

Ο εξγαδφκελνο κε βάζε ην παξαπάλσ άξζξν ηνπ Ο.Δ.Τ. (ΦΔΚ 1615 10/5/2017 Σεχρνο Β΄) δελ 
επηηξέπεηαη λα ππνζηεί θακία κεηαβνιή ζε βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάηαμε 

αθνχ θαηέρεη πεξηζζφηεξα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα απφ ηα απαηηνχκελα ζηνλ Ο.Δ.Τ.. 

 

Με Δθηίκεζε 

Μηραήι Κπξηαδίδεο 

Ισάλλεο Παξαγηφο 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
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 Απνδέρεηαη ηελ θνηλή εηζήγεζε ησλ Μηραήι Κπξηαδίδε  Γηεπζπληή Γηνηθεηηθψλ & 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ισάλλε  Παξαγηνχ Γηεπζπληή  Σερληθήο Τπεξεζίαο. 
 Γεκηνπξγεί ηηο εμήο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο: 

 

 ΣΑΡΙΓΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑ ( .Δ. Χειριστής Δομικών Μηχανημάτων   )    

 ΑΦΔΝΣΟΤΛΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ( .Δ. Χειριστής Δομικών Μηχανημάτων   )    

 ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ( Γ.Δ. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων  ) 

 Η ηνπνζέηεζε ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε ζέζεηο ηνπ λένπ ΟΔΤ γίλεηαη σο 
εμήο: 

 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ 
ΓΙΑΡΘΡΩΗ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΔΔΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΙΓΑΥ 

Γεληθόο Γηεπζπληήο Π.Δ 1 1 ΖΛΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΖ 
ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ 

Γ..: 349/2017 

      

Σκήκα Γξακκαηείαο-
Δπηθνηλωλίαο 

Οξγάλωλ Γηνίθεζεο 
& Γηαρείξηζεο 
πζηεκάηωλ 
Πνηόηεηαο 

Γηνηθεηηθώλ Π.Δ.                                                                               

4 

1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

 Πιεξνθνξηθήο Π.Δ.                                                 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Δπηθνηλωλίαο & 
Γεκνζίωλ ρέζεωλ 

Σ.Δ.                                                              
1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γηοηθεηηθός Γ.Δ 1 ΔΛΙΑΒΔΣ ΝΑΚΑ ΔΛΗΑΒΔΣ ΝΑΚΑ 

Γξαθείν Ννκηθνύ 
πκβνύινπ 

Ννκηθόο Π.Δ. 1 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν Σερληθνύ 
Αζθαιείαο 

Μεραληθόο Π.Δ. 1 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
. 

  

  

    

Γηεπζπληήο 
Γηνηθεηηθώλ & 
Οηθνλνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ 

Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ. 4 1 ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ 

Γ..: 360/2017 

Οηθνλνκηθό Σκήκα           

Πξνϊζηάκελνο 
Οηθνλνκηθνύ 

Σκήκαηνο 
Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ. 1 1 

ΚΑΚΑΜΑΝΗΓΟΤ 
ΟΤΡΑΝΗΑ 

ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ 
Γ..: 8/2018 

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ 
- Σακείνπ 

Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ.   

4 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Βνεζόο Λνγηζηή Σ.Δ.     1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σακίας Γ.Δ.       1 
ΣΡΑΓΙΑΝΟ 
ΥΡΗΣΟ 

ΣΡΑΓΗΑΝΟ ΥΡΖΣΟ 

Σακίαο Γ.Δ. 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν Γηαρείξηζεο 
Ύδξεπζεο & 
Απνρέηεπζεο 

Γηνηθεηηθόο Σ.Δ. 

14 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηοηθεηηθός Γ.Δ. 
1 ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΟΤ 

ΔΛΔΟΝΩΡΑ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ 

ΔΛΔΟΝΧΡΑ 

Σετλίηες 
Τδρασιηθός-

Τδρολοκέας Γ.Δ. 8 

ΝΙΚΟΛΑΙΓΗ 
ΜΙΥΑΗΛ 

ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

Σετλίηες 
Τδρασιηθός-

ΞΑΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΩΡΓΙΟ 

ΞΑΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 
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Τδρολοκέας Γ.Δ. 

Σετλίηες 
Τδρασιηθός-

Τδρολοκέας Γ.Δ. 

ΝΙΚΟΛΑΙΓΟΤ 
ΘΔΑΝΩ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο-
Τδξνλνκέαο Γ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δργάηες Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

4 

ΜΙΑΗΛΙΓΗ 
ΙΟΡΓΑΝΗ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν Απνζήθεο, 
Πξνκεζεηώλ & 

Παξαθνινύζεζεο 
πκβάζεωλ Έξγωλ 

Γηνηθεηηθόο Σ.Δ.    

4 

2 
(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γνηθεηηθόο Σ.Δ.    (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Τδρασιηθός Γ.Δ.   1 
ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ 

ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ 
ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ 

ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ 

Απνζεθάξηνο Γ.Δ.  1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθό Σκήκα           

Πξνϊζηάκελνο 
Γηνηθεηηθνύ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ. 1 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν 
Δμππεξέηεζεο 
Καηαλαιωηώλ 

 Γηνηθεηηθόο Σ.Δ.     

3 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηοηθεηηθός Γ.Δ.      1 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΓΟΤ 

ΓΗΜΗΣΡΑ 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΑ 

Γηοηθεηηθός Γ.Δ. 1 
ΠΑΣΟΤΡΑ 
ΚΤΡΙΑΚΗ 

ΠΑΣΟΤΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 

Γξαθείν 
Πξνζωπηθνύ, 

Μηζζνδνζίαο & 
Δθπαίδεπζεο 
Πξνζωπηθνύ 

Οηθνλνκνιόγνο Π.Δ. 

4 

1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Σ.Δ. 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Γ.Δ.      1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ)  

Γηνηθεηηθόο Γ.Δ. 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

  
    

    

Γηεπζπληήο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
Π.Δ. 

1 1 ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 
ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ 

Γ..: 360/2017 

Σκήκα 
Δγθαηαζηάζεωλ 
Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάηωλ 

  

    

    

Πξνϊζηάκελνο Δ.Δ.Λ. 
 Υεκηθόο Μεραληθόο 

Π.Δ. 
1 1 

ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ 
Γ..: 8/2018 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο Μεραλνιόγνο Π.Δ. 10 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  
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& πληήξεζεο Δ.Δ.Λ 
Ηιεθηροηετλίηες Γ.Δ.   

2 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ 
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

Ηιεθηξνηερλίηεο Γ.Δ.   (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

πληεξεηήο 
Ηιεθηξνκεραληθώλ 

Δγθαηαζηάζεωλ Γ.Δ.   
2 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

πληεξεηήο 
Ηιεθηξνκεραληθώλ 

Δγθαηαζηάζεωλ Γ.Δ.   
(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δργάηες Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

5 

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ 
ΑΡΙΣΔΙΓΗ 

ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟ 
ΑΡΗΣΔΗΓΖ 

Δργάηες Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Γ.Δ. 

ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

(ΠΡΟΧΠΑΓΖ ΘΔΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γξαθείν Πνηνηηθνύ 
Διέγρνπ Τδάηωλ & 
Λπκάηωλ (Υεκείν-

Δξγαζηήξην-
Απνιπκάλζεηο) 

Υεκηθός Π.Δ. 

5 

1 ΚΟΤΡΣΙΓΟΤ ΟΦΙΑ 
ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Βνεζόο Υεκηθόο Γ.Δ.   
2 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Βνεζόο Υεκηθόο Γ.Δ.  (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.      

2 
(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ. 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σκήκα Η/Μ& 
Απηνκαηηζκώλ 

  
    

    

Πξνϊζηάκελνο Η/Μ& 
Απηνκαηηζκώλ 

Ηιεθηξνιόγνο ή 
Μεραλνιόγνο Π.Δ. 

1 1 
ΚΟΡΚΟΣΗΓΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ 

Γ..: 8/2018 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο 
& πληήξεζεο Η/Μ 

Δμνπιηζκνύ, 
Ορεκάηωλ, 

Απηνκαηηζκώλ, 
SCADA& Γηθηύωλ 

Ηιεθηξνιόγνο Π.Δ. 

10 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Πιεξνθνξηθήο Π.Δ. 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Ηιεθηξνιόγνο Γ.Δ.     

5 

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Ηιεθηροιόγος Γ.Δ.     
ΜΤΡΙΑΝΙΓΗ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Ηιεθηροιόγος Γ.Δ.     
ΚΟΣΑΠΟΤΙΚΙΓΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Ηιεθηροιόγος Γ.Δ.     
ΣΑΓΚΑΛΙΓΗ 
ΑΝΑΣΑΙΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Ηιεθηξνιόγνο Γ.Δ.     (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Ηιεθηξνζπγθνιιεηήο 
Γ.Δ.  

1 
(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Σετλίηες Οτεκάηωλ 
Γ.Δ      

2 

ΜΑΡΑΝΣΙΓΗ 
ΓΔΩΡΓΙΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ   

Σερλίηεο Ορεκάηωλ 
Γ.Δ      

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  
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Σκήκα Ύδξεπζεο& 
Απνρέηεπζεο  

1 1 

    

Πξνϊζηάκελνο 
Ύδξεπζεο-

Απνρέηεπζεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 
Π.Δ. 

1 1 
ΓΗΟΒΑΝΟΤΓΖ 

ΥΡΖΣΟ 
ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ 

Γ..: 8/2018 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο 
& πληήξεζεο 

Γηθηύνπ Ύδξεπζεο& 
Απνρέηεπζεο 

Σνπνγξάθνο 
Μεραληθόο Π.Δ. 

28 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Ποιηηηθός Μεταληθός 
ή Γοκηθώλ Έργωλ 

Σ.Δ. 
1 

ΚΑΠΑΑΚΑΛΙΓΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΚΑΠΑΑΚΑΛΗΓΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Μεραληθόο Σ.Δ. 1 (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

6 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο 
Γ.Δ.    

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Υεηρηζηής Γοκηθώλ 
Μεταλεκάηωλ Τ.Δ.     

5 

ΣΑΡΙΓΗ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑ  

ΣΑΡΗΓΖ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑ 

(ΠΡΟΧΠΑΓΖ ΘΔΖ) 

Υεηρηζηής Γοκηθώλ 
Μεταλεκάηωλ Τ.Δ.     

ΑΦΔΝΣΟΤΛΙΓΗ 
ΚΩΝ/ΝΟ 

ΑΦΔΝΣΟΤΛΗΓΖ 
ΚΧΝ/ΝΟ 

(ΠΡΟΧΠΑΓΖ ΘΔΖ) 

Υεηρηζηής Γοκηθώλ 
Μεταλεκάηωλ Γ.Δ.     

ΚΑΛΑΙΣΙΓΗ 
ΤΜΔΩΝ 

ΔΓΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Υεηξηζηήο Γνκηθώλ 
Μεραλεκάηωλ Γ.Δ.     

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Υεηξηζηήο Γνκηθώλ 
Μεραλεκάηωλ Γ.Δ.     

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Οηθνδόκνο Τ.Δ 
2 

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Οηθνδόκνο Τ.Δ (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Οδεγνί Τ.Δ. 

4 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Οδεγνί Τ.Δ. (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Οδεγνί Τ.Δ. (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Οδεγνί Τ.Δ. (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Υεηρηζηής 
Αποθραθηηθού-
Δποπηηθού Τ.Δ.  

1 
ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ 

ΚΩΝ/ΝΟ 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

7 

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Δργάηες Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

ΠΑΤΛΙΓΗ 
ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΔΛΔΥΓΟ 
ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΠΗΣΡΟΠΟ  

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ (ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 
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Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ) (ΚΔΝΖ) 

Δξγάηεο Γεληθώλ 
Καζεθόληωλ Τ.Δ.   

(ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σκήκα 
Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθώλ 
Αλαιύζεωλ, 
Άξδεπζεο & 

Δξεπλώλ 

  

  

  

    

Πξνϊζηάκελνο 
Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθώλ 
Αλαιύζεωλ, 
Άξδεπζεο & 

Δξεπλώλ 

Σνπνγξάθνο 
Μεραληθόο Π.Δ. 

1 1 
ΑΛΑΝΗΓΖ 
ΥΡΖΣΟ 

ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ 
Γ..: 8/2018 

Γξαθείν 
Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθώλ 
Αλαιύζεωλ, 
Άξδεπζεο & 

Δξεπλώλ 

Μεραληθόο 
Πεξηβάιινληνο Π.Δ. 

4 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Γεωιόγνο Π.Δ. 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Μεραλνιόγνο Π.Δ. 1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

Σνπνγξάθνο 
Μεραληθόο Σ.Δ. ή 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ή 
Γνκηθώλ Έξγωλ Σ.Δ. 

1 (ΚΔΝΖ)  (ΚΔΝΖ)  

        ΤΝΟΛΟ 32 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-40/22-2-2018. 
 
 

 

ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-41/22-2-2018. 

Ξπογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού ανηαποδοηικών ςπηπεζιών 
ΝΡΑ και ΛΞΗΓ αςηών, βάζει ηηρ με απιθ. ππυη.40703/16.12.2016 εγκςκλίος ηος 

ποςπγείος Δζυηεπικών. 

 Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Ηιία 

Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ΟΣΑ θαη ΝΠΙΓ απηψλ, βάζεη ηεο κε αξηζ. 
πξση.40703/16.12.2016 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.. 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-41/22-2-2018. 
 
 

 

ΘΔΚΑ 6o- Απόθαζη 3-42/22-2-2018 

Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ με διαδικαζία απ’ 

εςθείαρ ανάθεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΑΛΡΙΖΡΗΘΝ 
ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ  ΔΛΡΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ ΠΡΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΞΙΑΓΗΑΠ 4η 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ».  

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιφγν 
Μεραληθφ  ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη 

Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο κε δηαδηθαζία απ’ επζείαο αλάζεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  ΔΝΣΟ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΣΟ 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΠΛΑΓΙΑ 4ε ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο: 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ  ΔΝΣΟ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΣΟ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΠΛΑΓΙΑ 4ε ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 
 

1. ΚΟΠΟ-ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ  αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο  εληφο ηεο δεμακελήο ζπιινγήο ζηνλ 

νηθηζκφ Πιαγηάο 4
ε
 Καηεγνξία.  

Σν ππνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα  ηξνθνδνηεί ην ελδηάκεζν αληιηνζηάζην Πιαγηάο (Φψηε ζπίηη)  θαη  απφ εθεί 

ηελ δεμακελή ηεο Πιαγίαο,  απφ ηελ νπνία πδξνδνηνχληαη νη νηθηζκνί Πιαγηά, Κνξνκειηά, θαη Αγ. Κπξηαθή. 

Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν  ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε α/α 40446,1 κε ηίηιν     «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ 

αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2017»,  έρεη νινθιεξσζεί θαη κέρξη ηελ πινπνίεζε θαηλνχξγηνπ 

δηαγσληζκνχ  πξνηείλεηαη ε απ’ επζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ, ε νπνία ήηαλ αλάδνρνο ηνπ 

ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, κε ηηο ίδηεο ηηκέο πνπ πξνζέθεξε ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ. 
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Ζ θνζηνιφγεζε ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ έγηλε κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ζηνλ 

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 40446,1. 

2 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
(ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ) 

ΓΑΠΑΝΗ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 7''         

1 
Τπνβξχρηα αληιία  7΄΄ απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα  

παξνρήο  Q = 65 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ H = 
116 m ελδεηθηηθφο ηχπνο  (OSP SS  07075/08) 

ηεκ 1 713,00 713,00 

 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 8΄΄         

2 
Τπνβξχρηνο θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 50 ΖΡ 

ηεκ 1 885,00 885,00 

 
ΧΛΖΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ         

3 
σιήλαο 3 κέηξσλ, ηχπνπ mannesman αθαλνχο 
ξαθήο δηαηνκήο 4΄΄, καδί κε ηελ κνχθα. 

ηεκ 1 60,00 60,00 

4 Υαιχβδηλε θιάληδα ηφξλνπ νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ DN100 θαηά DIN, θιάζεο πίεζεο ΡΝ 
16. 

ηεκ 1 10,00 10,00 

5 

Μαλδχαο ςχμεο ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ ραιπβδνζσιήλα  8΄΄, γηα 
νξηδφληηα ηνπνζέηεζε εληφο δεμακελήο 
ζπιινγήο. Ο καλδχαο ζα θέξεη θαηάιιεια  
ζηεξίγκαηα θαη ζα θαιχπηεη ζε φιν ην κήθνο ηελ 
αληιία θαη ηνλ  θηλεηήξα. Θα θέξεη έμη ληίδεο 
ζπγθξάηεζεο ηνπ ππνβξχρηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 
Ο καλδχαο ζα έρεη έμνδν θακπχιε 90 κνηξψλ κε 
θιάληδα DN 100 PN 16. 
 

ηεκ 1 320,00 320,00 

 
ΤΠΖΡΔΗΔ - ΔΡΓΑΗΔ         

6 

Δμαγσγή  ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο θάζεηεο  ηνπνζέηεζεο κε 
καλδχα ςχμεο,   απφ δεμακελή ζπιινγήο  

(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα). 

κ.κ. 100 3,35 335,00 

7 

Σνπνζέηεζε ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο νξηδφληηαο ηνπνζέηεζεο ζε 
καλδχα ςχμεο,   εληφο δεμακελήο ζπιινγήο  

(ειάρηζηε ρξέσζε 100 κέηξα). 

κ.κ. 100 3,35 335,00 

8 
Δξγαζία ειεθηξνζπγθφιιεζεο ραιπβδνζσιήλα 

κε ραιπβδνζσιήλα είηε ραιπβδνζσιήλα κε 
θιάληδα δηαηνκήο DN 80 είηε DN100. 

ηεκ 2 40,00 80,00 

  
  χλνιν  : 2.738,00 

  
  ΦΠΑ 24 % : 657,12 
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  Άζξνηζκα : 3.395,12 

3. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

  Σν ζπλνιηθφ θφζηνο  ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   2.738,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α. 24%. 

  ρεηηθφ CPV 42122130-0, 31110000-0 θαη 44163100-1, 51100000-3. 

 
 

 
Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-42/22-2-2018. 
 

 

 

ΘΔΚΑ 7o- Απόθαζη 3-43/22-2-2018 

Έγκπιζη Κελέηηρ, ηεςσών Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ SIEMENS» 

Θυδικοί εξόδυν 14.08, 54.00.28 πποϋπολογιζμόρ 1.800,00€.  

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιφγν 

Μεραληθφ  ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη 
Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ SIEMENS» πξνυπνινγηζκνχ 1.800,00€, 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 
ΡΔΣΛΗΘΖ EΘΘΔΠΖ ΞΟΥΡΝΓΔΛΝΠ ΑΗΡΖΚΑΡΝΠ 

 
ε πνιιά αληιηνζηάζηα θαη  δεμακελέο χδξεπζεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα  ζπζηήκαηα ηειερεηξηζκνχ Αληιίαο-

δεμακελήο κε PLC SIEMENS  ηεο ζεηξάο S7200. Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ απηνκαηηζκνχ 

SIEMENS ζεηξάο S7200, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ραιαζκέλσλ εμαξηεκάησλ. 
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Θα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα ηνπνζεηεζεί εμάξηεκα ηεο ίδηαο εηαηξείαο θαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ γηα λα ππάξρεη ζπλεξγαζία 

κε ην PLC θαη λα δνπιεχεη ν πίλαθαο απηνκαηηζκνχ. 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο. 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

Α/Α Πεξηγξαθή CPV Πνζ. 

(ηεκ) 

Σηκή 

κνλάδνο 

χλνιν 

1 Αλαινγηθή θάξηα ηεζζάξσλ εηζφδσλ Siemens, 

ζεηξάο S7-200, ANALOG INPUT EM231, 

FOR S7-22XCPU ONLY, 4AI, 0- 

10V DC, 12 BIT CONVERTER, θσδηθφο  

6ES7231-0HC22-0XA0 

31710000-6 4 450,00 1.800,00 

   ΑΘΡΟΗΜΑ : 1.800,00 

   ΦΠΑ 24 % : 432,00 

   ΤΝΟΛΟ : 2.232,00 

 

Ζ ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.800,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%.  

 

 
Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

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

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-43/22-2-2018. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

 
 



 

 

20 

 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Κησανικόρ 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο 

 
 

 
 
  



 

 

21 

 

 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α Πεξηγξαθή Πνζ. 

(ηεκ) 

Σηκήκνλ

άδ. 

Σηκήκνλαδ. 

νινγξάθσο 

χλνιν 

1 

Αλαινγηθή θάξηα ηεζζάξσλ εηζφδσλ Siemens, 

ζεηξάο S7-200, ANALOG INPUT EM231, 

FOR S7-22XCPU ONLY, 4AI, 0- 

10V DC, 12 BIT CONVERTER, θσδηθφο  

6ES7231-0HC22-0XA0 

4 

   

   ΑΘΡΟΙΜΑ :  

   ΦΠΑ 24 % :  

   ΤΝΟΛΟ :  

 

Ημερομθνία                                                       

 

 

 

 

Ο Προςφζρων (φραγίδα – Τπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ : 

 
 

ΘΔΚΑ 8o- Απόθαζη 3-44/22-2-2018 

Έγκπιζη μελέηηρ, ηεςσών δημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ  ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ 

ΞΗΛΑΘΥΛ  ΔΡΝΠ 2018». Θυδικόρ εξόδυν 25.05.07, πποϋπολογιζμόρ 59.990,00€. 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιφγν 
Μεραληθφ  ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε Μειέηεο θαη 

Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ  ΔΣΟΤ 2018» 

πξνυπνινγηζκνχ 59.990,00€, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 
ΣΙΣΛΟ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΔΣΟΤ 2018» 

 
Σν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ δηελέξγεηα   αλνηθηνχ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 
ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ αληιηνζηαζίσλ, έηνπο 2018. 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαρεηξίδεηαη 144 αληιηνζηάζηα πφζηκνπ λεξνχ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο επηά Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν Κηιθίο. Σα ελ ιφγσ ειεθηξνινγηθά πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπληήξεζε 
θαη αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ αληιηνζηαζίσλ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. Δπίζεο ηα 
ελ ιφγσ ειεθηξνινγηθά πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζηα ηέζζεξα 
αληιηνζηάζηα ιπκάησλ θαη ζηνπο ηέζζεξεηο βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο αζηηθψλ ιπκάησλ. 
Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο. 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

  
Α/Α 

Είδορ Τλικού Κωδικόρ 
CPV 

Μ.Μ Ποζόη. Σιμή 
Μοναδορ 

Δαπάνη 

  
Καλώδια         

  

1 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 3 x 
1,5 mm2 

31681410-0 κεηξα 500 0,80 400,00 

2 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 3 x 
2,5 mm2 

31681410-0 κεηξα 300 1,15 345,00 

3 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 4 x 
2,5 mm2 

31681410-0 κεηξα 300 1,40 420,00 

4 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 3 x 
4 mm2 

31681410-0 κεηξα 300 1,85 555,00 

5 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 3 x 
6 mm2 

31681410-0 κεηξα 400 2,70 1080,00 

6 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 3 
x10 mm2 

31681410-0 κεηξα 620 4,40 2728,00 

7 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 3 
x16 mm2 

31681410-0 κεηξα 400 6,80 2720,00 

8 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 5 
x16 mm2 

31681410-0 κεηξα 10 11,40 114,00 

9 

Καισδην ηζρύνο κε κόλσζε θαη 
καλδύα από PVC ηππνπ ΝΤΤ 5 
x25 mm2 

31681410-0 κεηξα 10 16,00 160,00 

10 

Δύθακπην θαιώδην κε κόλσζε 
θαη καλδύα από PVC, 3 x 1,0 
ηύπνπ ΝΤΜΗΤ 

31681410-0 κεηξα 500 0,50 250,00 
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11 

Δύθακπην θαιώδην κε κόλσζε 
θαη καλδύα από PVC, 3 x 1,5 
ηύπνπ ΝΤΜΗΤ 

31681410-0 κεηξα 500 0,80 400,00 

12 

Δύθακπην θαιώδην κε κόλσζε 
θαη καλδύα από PVC, 3 x 2,5 
ηύπνπ ΝΤΜΗΤ 

31681410-0 κεηξα 200 1,20 240,00 

13 
Καιώδην επθακπην  κε κόλσζε 
PVC, 1 x 1,0 mm2 ηππνπ NYAF 

31681410-0 κεηξα 600 0,20 120,00 

14 
Καιώδην επθακπην  κε κόλσζε 
PVC, 1 x 2,5 mm2 ηππνπ NYAF 

31681410-0 κεηξα 100 0,35 35,00 

15 
Καιώδην επθακπην  κε κόλσζε 
PVC, 1 x 6 mm2 ηππνπ NYAF 

31681410-0 κεηξα 100 0,80 80,00 

16 
Καιώδην επθακπην  κε κόλσζε 
PVC, 1 x 10 mm2 ηππνπ NYAF 

31681410-0 κεηξα 100 1,30 130,00 

17 
Καιώδην επθακπην  κε κόλσζε 
PVC, 1 x 16 mm2 ηππνπ NYAF 

31681410-0 κεηξα 50 2,00 100,00 

18 
Καιώδην επθακπην  κε κόλσζε 
PVC, 1 x 25 mm2 ηππνπ NYAF 

31681410-0 κεηξα 50 3,20 160,00 

  Ρελέ Ιζσύορ           

19 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 55 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 185,00 185,00 

20 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 37 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 9 130,00 1170,00 

21 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 30 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 11 108,00 1188,00 

22 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 22 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 15 75,00 1125,00 

23 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 18,5 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 21 53,00 1113,00 

24 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 15 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 20 43,00 860,00 

25 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 11 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 25 30,00 750,00 

26 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 7,5 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 20 23,00 460,00 

27 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 5,5 KW / 
AC3, 400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 20 17,00 340,00 

28 

Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο 
αέξνο (ξειέ) ηζρύνο 4 KW / AC3, 
400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 10 15,00 150,00 
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29 

Πλεπκαηηθό ρξνληθό Off-delay, κε 
δπλαηόηεηα εκπξόζζηαο 
ηνπνζέηεζεο γηα ηα 
πξνζθεξόκελα ξειέ ηζρύνο, κε 
δύν επαθέο (NO + NC), κε 
ξύζκηζε ρξόλνπ από 10 - 180 
sec.  

31681410-0 ηεκαρηα 5 40,00 200,00 

30 

Βνεζεηηθή επαθή NO είηε NC κε 
δπλαηόηεηα εκπξόζζηαο 
ηνπνζέηεζεο γηα ηα 
πξνζθεξόκελα ξειέ ηζρύνο  

31681410-0 ηεκαρηα 30 3,50 105,00 

  
Ανηιζηαθμιζη ζςνηελεζηή 

ιζσύορ 
          

31 

Σειερεηξηδόκελνο δηαθόπηεο 
αέξνο μεπμεο ππθλσηώλ, 
θαηάιιεινο γηα ηζρύο ππθλσηή 
έσο 10 Kvar. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 35,00 70,00 

32 

Σειερεηξηδόκελνο δηαθόπηεο 
αέξνο μεπμεο ππθλσηώλ, 
θαηάιιεινο γηα ηζρύο ππθλσηή 
έσο 15 Kvar. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 40,00 80,00 

33 

Σειερεηξηδόκελνο δηαθόπηεο 
αέξνο μεπμεο ππθλσηώλ, 
θαηάιιεινο γηα ηζρύο ππθλσηή 
έσο 25 Kvar. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 50,00 100,00 

34 

Σειερεηξηδόκελνο δηαθόπηεο 
αέξνο μεπμεο ππθλσηώλ, 
θαηάιιεινο γηα ηζρύο ππθλσηή 
έσο 40 Kvar. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 100,00 200,00 

35 

ηαζεξόο ππθλσηήο 
αληηζηαζκηζεο αέξγνπ ηζρύνο  5 
kVar ζε ηάζε 400 V, ζε 
ζπρλόηεηα 50 Hz. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 66,00 132,00 

36 

ηαζεξόο ππθλσηήο 
αληηζηαζκηζεο αέξγνπ ηζρύνο  10 
kVar ζε ηάζε 400 V, ζε 
ζπρλόηεηα 50 Hz. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 75,00 150,00 

37 

ηαζεξόο ππθλσηήο 
αληηζηαζκηζεο αέξγνπ ηζρύνο  20 
kVar ζε ηάζε 400 V, ζε 
ζπρλόηεηα 50 Hz. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 110,00 220,00 

  

Αςηόμαηοι θεπμομαγνηηικοί 
διακόπηερ πποζηαζίαρ 

κινηηήπων 
31681410-0         

38 

Απηόκαηνο ζεξκνκαγλεηηθόο 
δηαθόπηεο πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ,  πεξηνρήο ξύζκηζεο 
ζεξκηθνύ 6,3..10 Α, καδί κε 
πιαηλή βνεζεηηθή επαθή ζέζεσο 
1NO + 1NC. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 26,00 26,00 

39 

Απηόκαηνο ζεξκνκαγλεηηθόο 
δηαθόπηεο πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ,  πεξηνρήο ξύζκηζεο 
ζεξκηθνύ 10..16 Α, καδί κε 
πιαηλή βνεζεηηθή επαθή ζέζεσο 
1NO + 1NC. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 28,00 56,00 
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40 

Απηόκαηνο ζεξκνκαγλεηηθόο 
δηαθόπηεο πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ,  πεξηνρήο ξύζκηζεο 
ζεξκηθνύ 16..20 Α, καδί κε 
πιαηλή βνεζεηηθή επαθή ζέζεσο 
1NO + 1NC. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 33,00 66,00 

41 

Απηόκαηνο ζεξκνκαγλεηηθόο 
δηαθόπηεο πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ,  πεξηνρήο ξύζκηζεο 
ζεξκηθνύ 20..25 Α, καδί κε 
πιαηλή βνεζεηηθή επαθή ζέζεσο 
1NO + 1NC. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 36,00 72,00 

42 

Απηόκαηνο ζεξκνκαγλεηηθόο 
δηαθόπηεο πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ, πεξηνρήο ξύζκηζεο 
ζεξκηθνύ 25..32 Α, καδί κε 
πιαηλή βνεζεηηθή επαθή ζέζεσο 
1NO + 1NC. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 45,00 90,00 

43 

Απηόκαηνο ζεξκνκαγλεηηθόο 
δηαθόπηεο πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ, πεξηνρήο ξύζκηζεο 
ζεξκηθνύ 36..45 Α, καδί κε 
πιαηλή βνεζεηηθή επαθή ζέζεσο 
1NO + 1NC. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 105,00 105,00 

44 

Απηόκαηνο ζεξκνκαγλεηηθόο 
δηαθόπηεο πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ, πεξηνρήο ξύζκηζεο 
ζεξκηθνύ 40..50 Α, καδί κε 
πιαηλή βνεζεηηθή επαθή ζέζεσο 
1NO + 1NC. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 105,00 105,00 

  Θεπμικά           

45 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 45…63 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 5 53,00 265,00 

46 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 36…52 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 5 53,00 265,00 

47 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 35…40 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 10 34,00 340,00 

48 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 29…35 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 5 34,00 170,00 

49 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 24…29 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 15 34,00 510,00 

50 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 16…20 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 10 20,00 200,00 

51 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 13…16 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 10 20,00 200,00 

52 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 7,6…10 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 10 18,50 185,00 
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53 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 5,7…7,6 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 5 18,50 92,50 

54 

Θεξκηθόο  ειεθηξνλόκνο 
ππεξθόξηηζεο (ζεξκηθό), 
πεξηνρήο ξύζκηζεο 4,2…5,7 Α  

31681410-0 ηεκαρηα 5 18,50 92,50 

  Σπιπολικοί διακόπηερ Φοπηίος           

55 

Σξηπνιηθόο δηαθόπηεο θνξηίνπ κε 
ηειεζθνπηθό πεξηζηξνθηθό 
ρεηξηζηήξην, εληαζεο 75 Α, AC23, 
400V 

31681410-0 ηεκαρηα 1 25,00 25,00 

56 

Σξηπνιηθόο δηαθόπηεο θνξηίνπ κε 
ηειεζθνπηθό πεξηζηξνθηθό 
ρεηξηζηήξην, εληαζεο 90 Α, AC23, 
400V 

31681410-0 ηεκαρηα 1 40,00 40,00 

57 

Σξηπνιηθόο δηαθόπηεο θνξηίνπ κε 
ηειεζθνπηθό πεξηζηξνθηθό 
ρεηξηζηήξην, εληαζεο 135 Α, 
AC23, 400V 

31681410-0 ηεκαρηα 1 65,00 65,00 

  Αςηομαηοι διακόπηερ ιζσύορ           

58 

Απηόκαηνο δηαθόπηεο ηζρύνο 
ηξηπνιηθόο  νλνκαζηηθήο έληαζεο 
160 Α, κε ξπζκηδόκελε ζεξκηθή 
πξνζηαζία 56..80 Α, θαη ζηαζεξή 
ζηηγκηαία καγλεηηθή 800 Α 

31681410-0 ηεκαρηα 1 65,00 65,00 

59 

Απηόκαηνο δηαθόπηεο ηζρύνο 
ηξηπνιηθόο  νλνκαζηηθήο έληαζεο 
160 Α, κε ξπζκηδόκελε ζεξκηθή 
πξνζηαζία 70..100 Α, θαη 
ζηαζεξή ζηηγκηαία καγλεηηθή 
1000 Α 

31681410-0 ηεκαρηα 1 70,00 70,00 

60 

Απηόκαηνο δηαθόπηεο ηζρύνο 
ηξηπνιηθόο  νλνκαζηηθήο έληαζεο 
160 Α, κε ξπζκηδόκελε ζεξκηθή 
πξνζηαζία 90..125 Α, θαη 
ζηαζεξή ζηηγκηαία καγλεηηθή 
1250 Α 

31681410-0 ηεκαρηα 1 75,00 75,00 

  Μεηαλλικά επμάπια           

58 

Μεηαιιηθό εξκάξην βαζκνύ 
ζηεγαλόηεηαο IP54, από 
ραιύβδηλε ιακαξίλα DKP πάρνπο 
1,25 mm, δηαζηάζεσλ 
450x300x170 mm (πςνο,πιαηνο, 
βαζνο). 

31681410-0 ηεκαρηα 4 45,00 180,00 

59 

Μεηαιιηθό εξκάξην βαζκνύ 
ζηεγαλόηεηαο IP54, από 
ραιύβδηλε ιακαξίλα DKP πάρνπο 
1,25 mm, δηαζηάζεσλ 
750x450x250 mm (πςνο,πιαηνο, 
βαζνο). 

31681410-0 ηεκαρηα 4 100,00 400,00 

60 

Μεηαιιηθό εξκάξην βαζκνύ 
ζηεγαλόηεηαο IP54, από 
ραιύβδηλε ιακαξίλα DKP πάρνπο 
1,25 mm, δηαζηάζεσλ 
750x600x250 mm (πςνο,πιαηνο, 
βαζνο). 

31681410-0 ηεκαρηα 6 130,00 780,00 
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61 Φιάληδα θηβσηίνπ 
31681410-0  ηεκαρηα 12 3,50 42,00 

  Πλαζηικοί πίνακερ 
          

62 
Πιαζηηθόο πίλαθαο ζηεγαλόο, ΙΡ 
65, δηαζηάζεσλ 275 x 370 x 140  

31681410-0 ηεκαρηα 4 30,00 120,00 

63 
Πιαζηηθόο πίλαθαο ζηεγαλόο, ΙΡ 
65, δηαζηάζεσλ 380 x 570 x 140  

31681410-0 ηεκαρηα 4 48,00 192,00 

  Ηλεκηπονικά πελέ           

64 

Ηιεθηξνληθό ξειέ επηηήξεζεο 
αζζπκεηξίαο θαη δηαδνρήο 3 
θάζεσλ 

31681410-0 ηεκαρηα 40 20,00 800,00 

65 

Ηιεθηξνληθό ξειέ επηηήξεζεο 
ζηάζκεο αγώγηκσλ πγξώλ, 
ηξνθνδνζίαο 220 V AC. 

31681410-0 ηεκαρηα 30 20,00 600,00 

66 

Ηιεθηξνληθό ξειέ ειεθηήο ξνήο, 
γηα έιεγρν παξνπζίαο λεξνύ ζε 
ζσιήλεο, ηξνθνδνζίαο 220 V 
AC. 

31681410-0 ηεκαρηα 10 20,00 200,00 

67 

Ηιεθηξνληθό ρξνληθό 
θαζπζηέξεζεο (On Delay), κε 
ξύζκηζε ρξόλνπ 1-15 sec, 
ηξνθνδνζίαο 220 V AC. 

31681410-0 ηεκαρηα 20 18,00 360,00 

68 

Ηιεθηξνληθό ρξνληθό 
θαζπζηέξεζεο (On Delay), κε 
ξύζκηζε ρξόλνπ 1-15 min, 
ηξνθνδνζίαο 220 V AC. 

31681410-0 ηεκαρηα 40 18,00 720,00 

69 

Ηιεθηξνληθό ρξνληθό 
θαζπζηέξεζεο (On Delay), κε 
ξύζκηζε ρξόλνπ 1-60 min, 
ηξνθνδνζίαο 220 V AC. 

31681410-0 ηεκαρηα 5 18,00 90,00 

70 

Ηιεθηξνληθό ρξνληθό ξάγαο κε 7 
ιεηηνπξγίεο,  (On Delay, Off 
Delay, implulse-on, impulse off, 
flasher-on, flasher-off, pulse 
former ),  κε επαθή ειέγρνπ, 
ρξνληθέο ξπζκίζεηο από 0,05 sec 
έσο 7,5 h, ηάζεο ηξνθνδνζίαο 
220 V AC, είηε 24 V DC. Με δύν 
κεηαγσγηθέο επαθέο 5A/230 V 
AC (AC12). Δλδείμεηο κε LED, 
παξνπζίαο ηάζεο θαη  
ελεξγνπνίεζεο εμόδνπ. 

31681410-0 ηεκαρηα 3 65,00 195,00 

  Αζθάλειερ           

71 

Μηθξναπηόκαηνο κνλνπνιηθόο 6 
Α, ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο Β, 
6 ΚΑ. 

31681410-0 ηεκαρηα 30 4,20 126,00 

72 

Μηθξναπηόκαηνο κνλνπνιηθόο 10 
Α, ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο Β, 
6 ΚΑ. 

31681410-0 ηεκαρηα 30 4,20 126,00 

73 

Μηθξναπηόκαηνο κνλνπνιηθόο 16 
Α, ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο Β, 
6 ΚΑ. 

31681410-0 ηεκαρηα 20 4,20 84,00 

74 

Σξηπνιηθόο κηθξναπηόκαηνο 
3x20A ραξαθηεξηζηηθήο 
θακπύιεο Β, 6 KA. 

31681410-0 ηεκαρηα 3 22,00 66,00 

75 

Σξηπνιηθόο κηθξναπηόκαηνο 
3x32A ραξαθηεξηζηηθήο 
θακπύιεο Β, 6 KA. 

31681410-0 ηεκαρηα 3 22,00 66,00 
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76 
Μαραηξσηή αζθάιεηα ηππνπ 
NH00 35 A 

31681410-0 ηεκαρηα 50 4,00 200,00 

77 
Μαραηξσηή αζθάιεηα ηππνπ 
NH00 50 A 

31681410-0 ηεκαρηα 50 4,00 200,00 

78 
Μαραηξσηή αζθάιεηα ηππνπ 
NH00 63 A 

31681410-0 ηεκαρηα 40 4,00 160,00 

79 
Μαραηξσηή αζθάιεηα ηππνπ 
NH00 80 A 

31681410-0 ηεκαρηα 20 4,50 90,00 

80 
Μαραηξσηή αζθάιεηα ηππνπ 
NH00 100 A 

31681410-0 ηεκαρηα 20 4,50 90,00 

81 
Μαραηξσηή αζθάιεηα ηππνπ NH0 
125 A 

31681410-0 ηεκαρηα 15 5,00 75,00 

82 
Μαραηξσηή αζθάιεηα ηππνπ NH0 
160 A 

31681410-0 ηεκαρηα 3 7,00 21,00 

83 
Βάζε Μαραηξσηήο αζθάιεηαο 
ΝΗ00  

31681410-0 ηεκαρηα 6 6,00 36,00 

84 
Βάζε Μαραηξσηήο αζθάιεηαο 
ΝΗ0 

31681410-0 ηεκαρηα 6 8,50 51,00 

85 

Αζθάιεηα κέζεο ηάζεο 24 kV, κε 
επηθξνπζηήξα  (striker), 
νλνκαζηηθήο έληαζεο 16 Α. 

31681410-0 ηεκαρηα 6 55,00 330,00 

86 

Αζθάιεηα κέζεο ηάζεο 24 kV, κε 
επηθξνπζηήξα  (striker), 
νλνκαζηηθήο έληαζεο 25 Α. 

31681410-0 ηεκαρηα 3 55,00 165,00 

87 

Αζθάιεηα κέζεο ηάζεο 24 kV, κε 
επηθξνπζηήξα  (striker), 
νλνκαζηηθήο έληαζεο 40 Α. 

31681410-0 ηεκαρηα 3 65,00 195,00 

  Μικποπελέ ηςπος λςσνίαρ           

88 

Βνεζεηηθό κηθξνξειέ νθηαπνιηθό 
δύν επαθώλ, κε πελίν 230 V AC, 
θαη επαθέο 10 Α / 230 V AC 12 

31681410-0 ηεκαρηα 20 6,50 130,00 

89 

Βνεζεηηθό κηθξνξειέ νθηαπνιηθό 
δύν επαθώλ, κε πελίν 48 V AC, 
θαη επαθέο 10 Α / 230 V AC 12 

31681410-0 ηεκαρηα 40 6,50 260,00 

90 

Βνεζεηηθό κηθξνξειέ νθηαπνιηθό 
δύν επαθώλ, κε πελίν 24 V AC, 
θαη επαθέο 10 Α / 230 V AC 12 

31681410-0 ηεκαρηα 15 6,50 97,50 

91 

Βνεζεηηθό βπζκαησηό mini ξειέ   
ηξηώλ επαθώλ, κε πελίν 24 V 
DC, θαη επαθέο 10 Α / 230 V AC 
12 

31681410-0 ηεκαρηα 10 6,50 65,00 

92 

Βάζε γηα βπζκαησηό mini ξειέ 
ηξηώλ  επαθώλ 10 Α / 230 V AC 
12 

31681410-0 ηεκαρηα 5 4,00 20,00 

93 
Βάζε εληεθαπνιηθή γηα κηθξνξειέ 
ηξηώλ επαθώλ 

31681410-0 ηεκαρηα 10 3,00 30,00 

94 
Βάζε νθηαπνιηθή γηα κηθξνξειέ 
δύν επαθώλ. 

31681410-0 ηεκαρηα 30 3,00 90,00 

  Μεηαζσημαηιζηέρ ηάζεωρ           

95 

Μεηαζρεκαηηζηήο ηάζεσο 
κνλνθαζηθόο 220  / 48 V, ηζρύνο 
60 VA. 

31681410-0 ηεκαρηα 20 20,00 400,00 
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96 

Μεηαζρεκαηηζηήο ηάζεσο 
κνλνθαζηθόο 220  / 24 V, ηζρύνο 
60 VA. 

31681410-0 ηεκαρηα 10 20,00 200,00 

  

Μποςηόν - επιλογικοί 
διακόπηερ- λςσνίερ, 
σπονοδιακόπηερ, θλοηεπ, 
μπαηαπίερ κλπ 

          

97 

Μπνπηόλ κε επαλαθνξά ηξηώλ 
ζηνηρείσλ, Φ22, γηα ζηήξημε ζε 
πόξηα πίλαθα , θόθθηλν κε 1 NC 
επαθή 

31681410-0 ηεκαρηα 5 4,00 20,00 

98 

Μπνπηόλ κε επαλαθνξά ηξηώλ 
ζηνηρείσλ, Φ22, γηα ζηήξημε ζε 
πόξηα πίλαθα, πξάζηλν  κε 1 NO 
επαθή 

31681410-0 ηεκαρηα 5 4,00 20,00 

99 

Δπηινγηθόο δηαθόπηεο I - O - II 
ηξηώλ ζηνηρείσλ,  Φ22, γηα 
ζηήξημε ζε πόξηα πίλαθα, κε δύν 
ΝΟ επαθέο 

31681410-0 ηεκαρηα 5 9,50 47,50 

100 

Δλδεηθηηθή ιπρλία ελόο ζηνηρείνπ, 
Φ22, κε ελζσκαησκέλν LED, γηα 
ζηήξημε ζε πόξηα πίλαθα. 

31681410-0 ηεκαρηα 10 4,50 45,00 

101 

Αλαινγηθόο ειεθηξνθίλεηνο 
ρξνλνδηαθόπηεο θπθιηθήο 
ιεηηνπξγίαο, εκεξήζηνο κε 
εθεδξεία 72 ώξεο, πιάηνπο 
ηξεηώλ ζηνηρείσλ 

31681410-0 ηεκαρηα 6 35,00 210,00 

102 

Ηιεθηξόδην ζηαζκεο θξεκαζηό 
γηα πξνζηαζία μεξάο ιεηηνπξγίαο 
ππνβξπρίσλ αληιηώλ. 

31681410-0 ηεκαρηα 60 5,00 300,00 

103 
Ηιεθηξόδην ηύπνπ κπνπδί 1/4'' 
κήθνπο 10 cm 

31681410-0 ηεκαρηα 5 15,00 75,00 

104 

Φινηεξ ζηάζκεο ηύπνπ αριάδη, 
γηα ρξήζε ζε ιύκαηα, κε θαιώδην 
κήθνπο 10 κέηξσλ 

31681410-0 ηεκαρηα 10 50,00 500,00 

105 

Φινηέξ ζηάζκεο ηύπνπ αριάδη 
γηα ρξήζε  ζε πόζηκν λεξό θαη 
θαιώδην κήθνπο 10 κέηξσλ. 

31681410-0 ηεκαρηα 25 35,00 875,00 

106 
Φινηέξ ζηάζκεο  πδξαξγύξνπ 
ηππνπ δπγαξηάο  

31681410-0 ηεκαρηα 10 25,00 250,00 

107 

Φσηνβνιηαηθό πάλει 25W 
θαηάιιειν γηα θόξηηζε 
κπαηαξίαο κνιύβδνπ 12 V 

09331200-0  ηεκαρηα 5 70,00 350,00 

108 
Μπαηαξία κνιύβδνπ 
επαλαθνξηηδόκελε 12 V, 7Ah. 

31431000-6  ηεκαρηα 19 20,00 380,00 

109 

Μπαηαξία κνιύβδνπ θιεηζηνύ 
ηύπνπ  βαζεηάο εθθόξηηζεο 12V, 
115 Ah, θαηάιιειε γηα θόξηηζε 
από θσηνβνιηαηθό πάλει, (600 
θύθινη  ρξήζεο ζην 50% 
εθθόξηηζεο) 

31431000-6  ηεκαρηα 6 270,00 1620,00 

  
Σαινίερ, ζωλήνερ, ακποδέκηερ, 

κλπ 
          



 

 

30 

 

110 

Σαηλία κνλσηηθή απιή ζηελή, 
θαηάιιειε γηα κόλσζε θαισδίσλ 
ηάζεσο 400V. 

31681410-0 ηεκαρηα 30 1,00 30,00 

111 

Σαηλία κνλσηηθή θαξδηά (ζηόθνο 
ειεθηξηθήο κόλσζεο), θαηάιιειε 
γηα κνλώζεηο θαισδίσλ ηάζεσο 
400 V. 

31681410-0 ηεκαρηα 10 16,00 160,00 

112 

σιήλαο ειεθηξνινγηθόο 
εύθακπηνο ηύπνπ ρειηθιεμ, 
δηαηνκήο Φ 16 mm 

31681410-0 ηεκαρηα 100 1,00 100,00 

113 

σιήλαο ειεθηξνινγηθόο 
εύθακπηνο ηύπνπ ρειηθιεμ, 
δηαηνκήο Φ 18 mm 

31681410-0 ηεκαρηα 150 1,20 180,00 

114 

σιήλαο ειεθηξνινγηθόο 
εύθακπηνο ηύπνπ ρειηθιεμ, 
δηαηνκήο Φ 22 mm 

31681410-0 ηεκαρηα 150 1,60 240,00 

115 

σιήλαο ειεθηξνινγηθόο 
εύθακπηνο ηύπνπ ρειηθιεμ, 
δηαηνκήο Φ 32 mm 

31681410-0 ηεκαρηα 100 2,50 250,00 

116 
Κσο επζείαο (κνύθα) ζπλδέζεσο 
θαισδίσλ δηαηνκήο 4 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 20 0,15 3,00 

117 
Κσο επζείαο (κνύθα) ζπλδέζεσο 
θαισδίσλ δηαηνκήο 6 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 20 0,15 3,00 

118 
Κσο επζείαο (κνύθα) ζπλδέζεσο 
θαισδίσλ δηαηνκήο 10 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 30 0,25 7,50 

119 
Κσο επζείαο (κνύθα) ζπλδέζεσο 
θαισδίσλ δηαηνκήο 16 mm3 

31681410-0 ηεκαρηα 30 0,35 10,50 

120 
Κσο επζείαο (κνύθα) ζπλδέζεσο 
θαισδίσλ δηαηνκήο 25 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 20 0,40 8,00 

121 
Κσο επζείαο (κνύθα) ζπλδέζεσο 
θαισδίσλ δηαηνκήο 35 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 20 0,60 12,00 

122 
Κσο αθξνδέθηεο ηεξκαηηζκνύ 
θαισδίνπ δηαηνκήο 16 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 10 0,40 4,00 

123 
Κσο αθξνδέθηεο ηεξκαηηζκνύ 
θαισδίνπ δηαηνκήο 25 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 10 0,60 6,00 

124 
Κσο αθξνδέθηεο ηεξκαηηζκνύ 
θαισδίνπ δηαηνκήο 35 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 10 0,80 8,00 

125 
Κσο αθξνδέθηεο ηεξκαηηζκνύ 
θαισδίνπ δηαηνκήο 50 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 10 1,40 14,00 

126 

Πιαζηηθό θνπηί δηαθιάδσζεο 
νξζνγώλην  κε  θαπάθη  
δηαζηάζεσλ 100 x 100 x 50 mm  

31681410-0 ηεκαρηα 5 3,00 15,00 

127 

Κιέκκεο πνιπθώηνπ 
(θιεκκνζεηξά 12 ζηνηρείσλ) γηα 
θαιώδην 2,5 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 6 1,50 9,00 

128 

Κιέκκεο πνιπθώηνπ 
(θιεκκνζεηξά 12 ζηνηρείσλ) γηα 
θαιώδην 4 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 5 2,00 10,00 

129 

Κιέκκεο πνιπθώηνπ 
(θιεκκνζεηξά 12 ζηνηρείσλ) γηα 
θαιώδην 6 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 5 3,00 15,00 
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130 

Κιέκκεο πνιπθώηνπ 
(θιεκκνζεηξά 12 ζηνηρείσλ) γηα 
θαιώδην 10 mm2 

31681410-0 ηεκαρηα 5 5,00 25,00 

131 
Ρεπκαηνδόηεο ζνύθν επίηνηρνο 
ζηεγαλόο, 16 Α, 250 V 

31681410-0 ηεκαρηα 5 12,00 60,00 

132 

Γεκαηηθά θαισδίσλ δηζηάζεσλ 
3,5 x 280 mm ζε ζπζθεπαζία ησλ 
100 ηεκαρίσλ. 

31681410-0 ηεκαρηα 5 5,00 25,00 

  
Γειώζειρ - απαγωγείρ 

ςπεπηάζεων 
          

133 

Ηιεθηξόδην γείσζεο από ράιπβα 
ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλν, 
δηαηνκήο Φ14mm,  θαη κήθνπο 
1500 mm 

31681410-0 ηεκαρηα 5 18,00 90,00 

134 

Κνριησηόο ζθηγθηήξαο γηα ηε 
ζύλδεζε ηνπ ειεθηξνδίνπ κε ηνλ 
αγσγό γείσζεο. 

31681410-0 ηεκαρηα 5 4,00 20,00 

135 

Αγσγόο ράιθηλνο πνιύθισλνο 
γπκλόο δηαηνκήο 16 mm2, γηα 
ρξήζε σο αγσγόο γείσζεο 

31681410-0 κέηξα 50 2,00 100,00 

136 

Αγσγόο ράιθηλνο πνιύθισλνο 
γπκλόο δηαηνκήο 25 mm2, γηα 
ρξήζε σο αγσγόο γείσζεο 

31681410-0 κέηξα 50 3,00 150,00 

137 

Μνλνπνιηθόο απαγσγόο 
ππεξηάζεσλ θιάζεο II, 
δεπηέξνπζα πξνζηαζία από 
θξνπζηηθά ξεύκαηα Imax=15 kA 
(8/20 κs), κε έλδεημε θαηάζηαζεο 
ιεηηνπξγίαο. 

31681410-0 ηεκαρηα 10 18,00 180,00 

  

Αιζθηηήπερ θεπμοκπαζίαρ - 
πίεζηρ - ζηαθμηρ - πεύμαηορ - 

πελέ θεπμίζηοπ 

          

138 

Μεηαηξνπέαο  ξεύκαηνο (0..5A 
AC), κε ζήκα εηζόδνπ 0..5 Α AC,  
θαη ζήκα εμόδνπ 4..20 mA,  
ηάζεο ηξνθνδνζίαο 220 V AC 
είηε 24 V DC.   

31710000-6 ηεκαρηα 4 200,00 800,00 

139 

Αηζζεηήξαο ζηαζκεο 
πηεζνζηαηηθνύ ηύπνπ, stainless 
steel, IP 68, δύν αγσγώλ, 
πεξηνρήο κέηξεζεο 0 - 6 κέηξα 
θαη ζήκα εμόδνπ 4 - 20 mA, 
ηξνθνδνζίαο 14 - 30 VDC,  κε 
θαιώδην κήθνπο 10 κέηξσλ 

31710000-6 ηεκαρηα 3 350,00 1050,00 

140 

Αλαινγηθόο αηζζεηήξαο πίεζεο 0-
16 bar, ζύλδεζεο δύν αγσγώλ, 
κε ζήκα εμόδνπ 4-20 mA, 
ηξνθνδνζίαο 14 - 30 VDC, 
πδξαπιηθήο ζύλδεζεο 1/4΄΄  είηε 
1/2΄΄ 

31710000-6 ηεκαρηα 2 150,00 300,00 
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141 

Αλαινγηθόο αηζζεηήξαο πίεζεο 0-
25 bar, ζύλδεζεο δύν αγσγώλ, 
κε ζήκα εμόδνπ 4-20 mA, 
ηξνθνδνζίαο 14 - 30 VDC, 
πδξαπιηθήο ζύλδεζεο 1/4΄΄  είηε 
1/2΄΄ 

31710000-6 ηεκαρηα 1 180,00 180,00 

142 

Πηεζνζηάηεο νζόλεο γηα ρξήζε 
ζε λεξό, ηάζεο 220 V AC,   πίεζε 
ιεηηνπξγίαο έσο 10 bar, έμνδνο 
αξζεληθό ζπείξσκα  3/8'', είηε 
1/2''. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 50,00 100,00 

143 

Δπαγσγηθόο αηζζεηήξαο 
πξνζέγγηζεο (proximity sensor), 
ηάζεο ηξνθνδνζίαο 24 V DC, κε 
επαθή Normal Close, κε δύν 
κέηξα θαιώδην, δηακέηξνπ Μ12, 
ελδεηθηηθόο ηύπνο OMRON type 
E2E-X3D2-N. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 65,00 65,00 

144 

Ρειέ ζεξκίζηνξ θαηάιιειν γηα 
αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο 
ζεηηθνύ ζπληειεζηή, ηάζεο 
ηξνθνδνζίαο 220 V AC, κε δύν 
κεηαγσγηθέο επαθέο, θαη LED 
έλδεημεο ζθάικαηνο θαη 
ιεηηνπξγίαο. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 70,00 140,00 

145 

Αηζζεηεξίν ζεξκνθξαζίαο PT100, 
ηξηώλ αγσγώλ, θαιώδην κήθνπο 3 
κέηξα, δηακέηξνπ 4mm. 

31681410-0 ηεκαρηα 2 45,00 90,00 

  
ςζηήμαηα ηηλεσειπιζμού 
ανηλιοζηαζίος - δεξαμενήρ 

          

146 

Πιήξεο ζύζηεκα ηειερεηξηζκνύ 
αληιίαο από δεμακελή εκβέιεηαο 
10 Km, ηξνθνδνζίαο πνκπνύ θαη 
δέθηε 220V AC. 

31710000-6 ηεκαρηα 3 950,00 2850,00 

147 

Πιήξεο ζύζηεκα ηειερεηξηζκνύ 
αληιίαο από δεμακελή εκβέιεηαο 
10 Km, ηξνθνδνζίαο πνκπνύ 
από ειηαθό (θσηνβνιηαηθό) 
παλει 25 W,  θαη δέθηε  
ηξνθνδνζίαο 220 V AC. 

31710000-6 ηεκαρηα 3 1100,00 3300,00 

148 

Πνκπνο ζπζηήκαηνο 
ηειερεηξηζκνύ κηαο αληιίαο  ηεο 
εηαηξείαο Power Electronics 
Control, κε θσδηθό PT 620 - Line 
Powered, ηξνθνδνζίαο 220 V 
AC. 

31710000-6 ηεκαρηα 3 490,00 1470,00 

149 

Πνκπνο ζπζηήκαηνο 
ηειερεηξηζκνύ κηαο αληιίαο , ηεο 
εηαηξείαο Power Electronics 
Control, κε θσδηθό PT 630 - Solar 
Powered, ηξνθνδνζίαο κε ειηαθό 
πάλει. 

31710000-6 ηεκαρηα 3 550,00 1650,00 
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150 

Γέθηεο ζπζηήκαηνο 
ηειερεηξηζκνύ κηάο αληιίαο, ηεο 
εηαηξείαο Power Electronics 
Control, κε θσδηθό PT 612 (B - 
RECEIVER) 

31710000-6 ηεκαρηα 6 120,00 720,00 

151 

Σξνθνδνηηθό ζηαζεξνπνηεκέλν 
κε κλήκε , ηεο εηαηξείαο Power 
Electronics Control, κε θσδηθό PT 
611 A1 

31710000-6 ηεκαρηα 8 35,00 280,00 

  
Ηλεκηπονικά ςλικα 

αςηομαηιζμού 
          

152 

Σξνθνδνηηθό ηεο εηαηξείαο 
Siemens, 220VAC - 24 VDC, 1,3 
A, κε θσδηθό  6EP1331-1SH03 

31710000-6 ηεκαρηα 6 55,00 330,00 

153 

Σξνθνδνηηθό ηεο εηαηξείαο 
Siemens, 220VAC - 12 VDC, 1,9 
A, κε θσδηθό  6EP1321-1SH03 

31710000-6 ηεκαρηα 6 75,00 450,00 

154 

Αλαινγηθή θάξηα 4 εηζόδσλ, ηεο 
εηαηξείαο Siemens, ζεηξά S7-200, 
EM231,4  AI, 0-10V DC, 12 Bit 
Converter, Σξνθνδνζίαο  24 
VDC, θσδηθόο 6ES7 231-0HC22-
0XA0 

31710000-6 ηεκαρηα 2 440,00 880,00 

155 

Πξνγξακκαηηδόκελνο ινγηθόο 
ειεγθηήο (PLC), Siemens, ζεηξάο  
S7-200, CPU 224, COMPACT 
UNIT, DC POWER SUPPLY 14 
DI DC / 10 DO DC, θσδηθόο 
6ES7 214-1AD22-0XB0. 

31710000-6 ηεκαρηα 1 780,00 780,00 

156 

Αλαινγηθή θάξηα  ηεο εηαηξείαο 
Siemens, ζεηξά S7-200, EM231,2 
AI, PT100,NI100, 
CU10,RESISTANCE 150 OHM, 
15 Bit + SIGN, 24 VDC, θσδηθόο 
6ES7 231-7PB22-0XA0 

31710000-6 ηεκαρηα 1 600,00 600,00 

155 

Καιώδην PC/PPI cable, S7-200, 
γηα ζύλδεζε PLC S7-200 ζηε 
ζεηξηαθή ζύξα ηνπ Τπνινγηζηή,   
ηεο εηαηξείαο Siemens κε θσδηθό 
6ES7 901-3CB30-0XA0. 

31710000-6 ηεκαρηα 2 330,00 660,00 

156 

Κεθαιή ειεθηξνκαγλεηηθνύ 
παξνρόκεηξνπ Siemens, Signal 
converter, type MAG 5000, 
SITRANS FM, Code no 
7ME6910-1AA10-1AA0 , 
Σξνθνδνζία 230 VAC, IP67. 

31710000-6 ηεκαρηα 2 950,00 1900,00 

  Ομαλοί εκκινηηέρ (Soft starter)            
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157 

Δθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο γηα 
αζύγρξνλνπο ηξηθαζηθνύο 
θηλεηήξεο, κε 3 πνληεζηόκεηξα 
γηα ξύζκηζε αξρηθήο ηάζεο 
ηξνθνδνζίαο, ξάκπα εθθίλεζεο 
θαη ξάκπα ζηακαηήκαηνο. Διεγρν 
ζηηο δύν θάζεηο κε 
ελζσκαησκέλν ξειέ by pass,  
νλνκαζηηθήο ηζρύνο 4,0 KW. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 130,00 130,00 

158 

Δθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο γηα 
αζύγρξνλνπο ηξηθαζηθνύο 
θηλεηήξεο, κε 3 πνληεζηόκεηξα 
γηα ξύζκηζε αξρηθήο ηάζεο 
ηξνθνδνζίαο, ξάκπα εθθίλεζεο 
θαη ξάκπα ζηακαηήκαηνο. Διεγρν 
ζηηο δύν θάζεηο κε 
ελζσκαησκέλν ξειέ by pass,  
νλνκαζηηθήο ηζρύνο 7,5 KW. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 170,00 170,00 

159 

Δθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο γηα 
αζύγρξνλνπο ηξηθαζηθνύο 
θηλεηήξεο, κε 3 πνληεζηόκεηξα 
γηα ξύζκηζε αξρηθήο ηάζεο 
ηξνθνδνζίαο, ξάκπα εθθίλεζεο 
θαη ξάκπα ζηακαηήκαηνο. Διεγρν 
ζηηο δύν θάζεηο κε 
ελζσκαησκέλν ξειέ by pass,  
νλνκαζηηθήο ηζρύνο 11 KW. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 180,00 180,00 

160 

Δθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο κε 
ξειέ by-pass, κε νζόλε ειέγρνπ 
θαη πιεθηξνιόγην γηα ηελ 
παξηακεηξνπνίεζε, κε 
ειεθηξνληθή πξνζηαζία από 
ππεξθόξηηζε ηνπ θηλεηήξα, 
νλνκαζηηθήο ηζρύνο 15 KW. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 320,00 320,00 

161 

Δθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο κε 
ξειέ by-pass, κε νζόλε ειέγρνπ 
θαη πιεθηξνιόγην γηα ηελ 
παξηακεηξνπνίεζε, κε 
ειεθηξνληθή πξνζηαζία από 
ππεξθόξηηζε ηνπ θηλεηήξα, 
νλνκαζηηθήο ηζρύνο 18,5 KW. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 350,00 350,00 

162 

Δθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο κε 
ξειέ by-pass, κε νζόλε ειέγρνπ 
θαη πιεθηξνιόγην γηα ηελ 
παξηακεηξνπνίεζε, κε 
ειεθηξνληθή πξνζηαζία από 
ππεξθόξηηζε ηνπ θηλεηήξα, 
νλνκαζηηθήο ηζρύνο 22 KW. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 400,00 400,00 

163 

Δθθηλεηήο νκαιήο εθθίλεζεο κε 
ξειέ by-pass, κε νζόλε ειέγρνπ 
θαη πιεθηξνιόγην γηα ηελ 
παξηακεηξνπνίεζε, κε 
ειεθηξνληθή πξνζηαζία από 
ππεξθόξηηζε ηνπ θηλεηήξα, 
νλνκαζηηθήο ηζρύνο 37 KW. 

31681410-0 ηεκαρηα 1 500,00 500,00 

  
Μεηαηποπείρ ζςσνόηηηαρ 

(Inverter) 
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164 

Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ αζύγρξνλσλ 
θηλεηήξσλ κε νζόλε ειέγρνπ θαη 
πιεθηξνιόγην γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό - 
παξακεηξνπνίεζε, νλνκαζηηθήο 
ηζρύνο 11 KW. Δπξσπαηθήο 
πξνέιεπζεο θαη κε ζήκαλζε CE. 

31155000-7 ηεκαρηα 1 1.100,00 1100,00 

165 

Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ αζύγρξνλσλ 
θηλεηήξσλ κε νζόλε ειέγρνπ θαη 
πιεθηξνιόγην γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό - 
παξακεηξνπνίεζε, νλνκαζηηθήο 
ηζρύνο 22 KW. Δπξσπαηθήο 
πξνέιεπζεο θαη κε ζήκαλζε CE. 

31155000-7 ηεκαρηα 1 1.950,00 1950,00 

          ΤΝΟΛΟ : 59.990,00 

          ΦΠΑ 24 % : 14.397,60 

          ΑΘΡΟΙΜΑ: 74.387,60 

 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο  εθηηκάηαη ζηα 59.990,00 ζπλ ΦΠΑ 24%.  

 
ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

 ρεηηθά CPV 31681410-0, 31431000-6, 09331200-0, 31710000-6, 31155000-7. 

 
 

Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 
 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλνπ. 
 

 Σελ κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 

 Σελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ  ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ 
ΞΗΛΑΘΥΛ  ΔΡΝΠ 2018», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζεο). 
 

 Δγθξίλεη θαη δεζκεχεη πίζησζε  74.387,60 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 25.05.07 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 25.05.07 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.25 (ΦΞΑ ΑΓΝΟΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
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 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-44/22-2-2018. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Κησανικόρ 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο 
 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 
«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ 
γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ  πηλάθσλ , 
έηνπο 2018». 

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΚΗΛΚΗ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΑ ΠΟΡΟΙ,  Κσδηθφο : 25.05.07 

 

ΑΡΙΘΜΟΜΔΛΔΣΗ:Π6/2018 
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

 

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 

δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 

ηελ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΩΝ , ΔΣΟΤ 2018». 

 

Πξνυπνινγηζκνχ 59.990,00  Δπξψ (ρσξίο  Φ.Π.Α. 24%), 
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Πνπ  ζα  δηεμαρζεί  ζχκθσλα  κε   ηηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπλ. 4412/2016 (Α’147)  θαη   

β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  θαη 

 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άξζξν 1: Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 Αλαζέηνπζα αξρή: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ , 
(Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

Οδφο : 1
ν
ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 
Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : korkotidis@deyak.gr 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ).  

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ).  

 Πξντζηάκελε Αξρή: Σν   Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  ηεο  ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

 

 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

 

Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

β) ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016.  

γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

δ) ν  ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

ε) ην  ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
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ζη) εζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

ε) ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη   δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί 
φισλ ησλ αλσηέξσ. 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ , ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 1ν ΥΛΜ 
Κηιθίο - Ξεξφβξπζε, 61100, Κηιθίο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  θαη ζην ηειέθσλν 2341029330  θαη fax: 
2341029320. Δπίζεο ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο:www.deyak.gr. 

Οη παξαιήπηεο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην αλαθέξνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθπγέο θαηά ηεο 
λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ 
έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 
ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ 
εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο 
ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 

Γηα ηελ Πξνκήζεηα  : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΩΝ , 
ΔΣΟΤ 2018». 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο …./…../2018 

 

Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.  

http://www.deyak.gr/
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx
file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx


 

 

41 

 

γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 
αληηιεπηφ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

3.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο. 
 
3.5.  Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ 
εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο 
απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.

. 

 

Οη ηξείο (3 )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα ηερληθά θπιιάδηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο  κπνξνχλ λα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλάθχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ - 
Καηαθχξσζε - χλαςε ζχκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο - Έγθξηζε πξαθηηθνχ. 

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην 
πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα 
παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ.  

Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηαγξαθήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε 
κνλνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο 
ζηνηρείσλ ηνπο.   
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ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή θαηαρσξεί ζε πξαθηηθφ φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα ππνβιεζέληα απηψλ 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο,  ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο 
ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. Σν 
απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ  επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ 
ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  ε  νπνία  θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο. 

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο. 

 

α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ (10)  εκεξψλ, 
ηα δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

 Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ 
Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

 Αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

 Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα 
ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο. 

β) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 
105/316 θαη 106/317 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη 
ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ ΓΔΤΑ 
ΚΗΛΚΗ, 1

ν
ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο πξνο 

ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν απφθαζεο. 

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο 
παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε 
νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

4.3 Δλζηάζεηο. 
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Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο 
δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξνρέα ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, σο εμήο : 

α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεοαλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ελζηάζεσλ, εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεονπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ .  

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθφ –  εηξά ηζρχνο. 

ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπληα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ λ.4412/2016.  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε ππεξεζία είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 Σν ζπκθσλεηηθφ 

 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

 Σν ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Ο Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 Ζ  Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή (νηθνλνκηθή , ηερληθή)  

 

Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   

 

Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 
λνκνζεηεκάησλ: 

 Σου ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

 (Μζχρι τισ 31/12/2016) του ν.3886/2010 (Α'173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21 γσ 
Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ 
τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ 
Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

 Σου ν.4013/2011 (Α’204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων  και  Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…». 
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 Σου ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 Σου ν.3548/2007 (Α’68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου  Ν. 1069/80 « Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςθ Επιχειριςεων Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ( Φεκ 191/23-8-
1980) 

 Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ». 

 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω ι εκδοκοφν 
ςε μεταγενζςτερο χρόνο του παρόντοσ προτφπου. 

 Σθν αρικμό    ………… Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου, με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και τα τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ, διετζκθ  πίςτωςθ ποςοφ 59.995,00 € ςε βάροσ του κωδικοφ  12.00.01 «Προμικεια 
υποβρυχίων αντλιϊν και υποβρυχίων κινθτιρων για το ζτοσ 2018  (υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ)» του 
προχπολογιςμοφ εξόδων, οικονομικοφ ζτουσ 2018, εγκρίκθκε θ διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ  και κακορίςκθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ. 

 

Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο, Φφξνη, Γαζκνί, θιπ. -  Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

8.1 Υξεκαηνδφηεζε 

Ζ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΠΟΡΟΙ θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο  χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. ηεο 
θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016.   

 

8.2 Σξφπνο πιεξσκήο 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ανάδοχο τθσ προμικειασ κα γίνει ωσ εξισ :  

 Για κάκε τμθματικι παράδοςθ υλικϊν  με βάςθ τθν αντίςτοιχθ παραγγελία κα εκδίδεται το ςχετικό 
τιμολόγιο το οποίο κα εξοφλείται ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν. 

 το τιμολόγιο  κα αναγράφονται θ επωνυμία τθσ υπθρεςίασ, θ διεφκυνςθ αποςτολισ, θ παραδοκείςα 
ποςότθτα και θ υπογραφι του παραλιπτθ. Σο τιμολόγιο  κα ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα  δελτία 
αποςτολισ. 

 Σον Ανάδοχο βαρφνει θ ιςχφουςα ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ςτθν κακαρι 
αξία των παραςτατικϊν.  

 Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Οι δαπάνεσ δθμοςιεφςεωσ περιλιψεωσ τθσ διακθρφξεωσ αυτισ τα λοιπά ζξοδα του διαγωνιςμοφ αρχικοφ 
και ενδεχόμενα επαναλθπτικοφ, βαρφνουν τον ανάδοχο που του κατακυρϊκθκε οριςτικά  θ υπθρεςία. Ο 
ανάδοχοσ κα βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ ωσ και τθ δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςθσ.  

 Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

 Η πλθρωμι του τιμιματοσ κα γίνεται ςε ΕΤΡΩ 
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Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε  εξγάζηκε  εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο   
…../……/2018. 

 

Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο .  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο   Πξνκήζεηαο. 

 

11.1 Σίηινο ηεο πξνκήζεηαο.  

Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο  είλαη:«Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ γηα  ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ  πηλάθσλ , έηνπο 
2018» 

11.2 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 59.990,99 Δπξψ, πιένλ ΦΠΑ 24%.  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ  φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

11.3 Σφπνο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο.  

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, νπνηνδήπνηε θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 
πιηθψλ βαξχλεη ηνλ ίδην ην πξνκεζεπηή. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΚ θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 

11.4 θνπφο ηεο Πξνκήζεηαο. 

θνπφο ηεο πξνκεζείαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο  Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Κηιθίο κέζσ ηεο άκεζεο δπλαηφηεηαο πξνκήζεηαο ειεθηξνινγηθψλ  πιηθψλ απαξαίηεησλ 
γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο. 

 

Άξζξν 12: Πεξαίσζε ζχκβαζεο. 

Ζ πξνκήζεηα  νινθιεξψλεηαη,φηαλ εμαληιεζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο . 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη εμαληιεζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κπνξεί λα δεηήζεη αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη 30 % εθφζνλ θξίλεη 
ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα απηήλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο κε απηφ ηεο πξνζθνξάο θαη γηα ην ίδην είδνο πξνκήζεηαο. 

Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν  λα απνξξνθήζεη   ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη  
ππεξεζηψλ  φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ε πνζφηεηα  

γηα θάζε πιηθφ κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΚ.  

 

Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνάξζξν 327 «πλνπηηθφο δηαγσληζκφο» ηνπ λ.4412/2016 θαη 
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη 
ππνβιεζεί ζην έληππν κε ηίηιν «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πνπ ζπλνδεχεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ πξνζθνξά δίλεηαη ζε Δπξψ, ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην  ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ φπσο 
αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx


 

 

47 

 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 παξ.2. λ.4412/2016 . 

 

Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Ζ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ 
Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο . 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 
λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ 
απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ 
καο (Σξάπεδα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν) απαιιαγκέλν απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε». 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γ.Δ.Τ.Α.  Κηιθίο),  
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δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ 
πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε. 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλκέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 17Α:  Έθδνζε εγγπεηηθψλ. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη  θαιήο  εθηέιεζεοεθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ 
ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Άξζξν 18:Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 
…../…../2018.Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαηε 10:00 πκ. 

 

Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηεδηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη ( 6 )  κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΖΜΓΖ. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί:   

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ( www.deyak.gr ). 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 

 ηελ Γηαπγεηα. 

Δπίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , 
(www.deyak.gr). 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο , βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 

 

 
 

  

www.deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ., 
ησλ ρσξψλ ηνπ Δ.Ο.Υ., ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ( .Γ. / G.P.A. ), ηνπ  
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο . 

 

Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 

Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 

Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) φηαλ 
ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔL192 ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο
Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL309 ηεο 25.11.2005,ζ.15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α΄166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 
κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
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Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο. 

 Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 
ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά 
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή  πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη ’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
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(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφισηελαθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε 
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. 

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 
κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ 
πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή  αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν 
ηζρχεη ε απφθαζε. 

 

Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 

Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Γελ απαηηείηαη. 

Γ.  ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα,  λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο  αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο 
ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ . 

 

Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ηεο 
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ΔΑΑΓΖΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 
ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β θαη 22Γ 

Σν ΣΔΤΓ  θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 
Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη 
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

 

Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ18 θαη 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2. 

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α,  22Β θαη 22Γ  πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Ανη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

(α) Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ 
εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. 
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 
εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  πηζηνπνηεηηθφ 
φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο 
έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

(δ) Αλ ην θξάηνο – κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή 
φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 
22Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε –κέιε ή ζηηο 
ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο παξνχζαο. 
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Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

Γηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β. 

(α) Πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο  ζπλαθέο κε ην 
δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν. 

( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα  αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ 
ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

 

23.5 Γηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  
ηνπ άξζξνπ 22Γ. 

Γελ απαηηείηαη. 

 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

 

Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, ηα αθφινπζα: 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,   

( β ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»  

( γ ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ,λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

1) Σν  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 σο 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο β) 
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εμήο: 

Μέξνο Ι : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
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Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011,  

ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

 

Β. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 
επηθνπξηθήο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

 

Γ. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016.  

2) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  
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3) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ  

4) δε ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

5) δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016.  

6) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή νχηε έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.  

7) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο  

8)  δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

 

Γ. Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Γελ απαηηείηαη 

 

Μέξνο ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο (Δλφηεηεο Α έσο Γ) 

Δλφηεηα Α: Καηαιιειφηεηα  

Σν θξηηήξην 1 (φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 
κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ).  

 

Δλφηεηα Β : Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Γελ απαηηείηαη. 

 

Δλφηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Γελ απαηηείηαη. 

 

Δλφηεηα  Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Γελ απαηηείηαη. 

 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Γελ απαηηείηαη 
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2) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεοηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ε αζηπλνκηθή  ηαπηφηεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην  ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη 
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή  ην ηειεπηαίν  θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην ΓΔΜΖ  

3) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο,  αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

Πξαθηηθφ ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο- λνκηθνχ πξνζψπνπ 
ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

-εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 

-εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

-νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, 
e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ είλαη 
γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, 
επηκέιεηα θαη επζχλε. 

 Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ 
νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη 
έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο 
φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 
ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο 
απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

4) Δλεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη:  

 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκΠ6/2018  κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο 
θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

 ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο  
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

 Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, καηαίσζε, ή 
αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX είηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 

Ο θάθεινο «Σερληθή  Πξνζθνξά»πξέπεη λαπεξηέρεη ηα παξαθάησ : 

1. Σερληθά θπιιάδηα – prospectus φπνπ ζα θαίλεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ  θαζψο θαη νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ 
(ISO, CEθ.ι.π.) 

2. Πίλαθαο αληηζηνηρίαο γηα ηα πξνζθεξφκελα πιηθά, φπνπ γηα θάζε πιηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα αλαγξάθεηαη  
ε πξνζθεξφκελε κάξθα θαη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο. 

Σα ηερληθά θπιιάδηα κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
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Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ,ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ 
ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 25.   ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ ΤΛΙΚΩΝ  

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ πιηθψλ  κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη δηάξθεηαο 
12 κελψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 26. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα 
θαζπζηέξεζεο: 

• 5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαγγειζέλησλ πιηθψλ   πνπ θαζπζηεξνχλ. 

Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ θαηά παξαγγειία πιηθψλ. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 
νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν , ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη 
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα 
παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ 
ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ηζρχνπλ 
ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο εάλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θζάζνπλ αζξνηζηηθά ζην πνζφ ησλ 10.000,00 €, 
ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ , ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη , θαηά ηελ θξίζε ηεο λα θξαηήζεη κέξνο ή ην 
ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ , θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

ΆΡΘΡΟ 27.   ΤΛΙΚΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε πιηθά, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

ηελ πεξίπησζε επίζεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαηζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ πιηθά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 
αλάγθε πξνκήζεηαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία αλήθνπλ ζε θάπνηα  νκάδα πιηθψλ 
αιιά δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί ε δεηνχκελε δηάζηαζε, ε ηηκνιφγεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα βγαίλεη απφ ηνλ επίζεκν 
ηηκνθαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή αθαηξψληαο ηελ κέζε έθπησζε  ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ζηε νπνία αλήθνπλ θαη  ηελ 
νπνία ζα έρεη πεηχρεη ν πξνκεζεπηήο απφ ην δηαγσληζκφ. 
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ΆΡΘΡΟ 28.   ΣΜΗΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ   ζα εθηειείηαη  ηκεκαηηθά θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο, κε βάζε 
ηεο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΚ. 

Ο πξνκεζεπηήο κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (FAX είηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θιπ) ζα πξέπεη 
ζε επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο λα παξαδίδεη ηελ πνζφηεηα πνπ έρεη παξαγγειζεί ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο   θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ επηά εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ  απφ ηελ ψξα ηεο 
παξαγγειίαο θαη δελ παξαδψζεη ηα παξαγγειζέληα πιηθά,  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ  
πξνκήζεηα ησλ παξαγγειζέλησλ πιηθψλ απφ  άιιν πξνκεζεπηή. 

Ζ απφθαζε αλάζεζεο ζε ηξίην πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ/ηεο πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο. 

ηελ πεξίπησζε  παξαγγειίαο πιηθψλ ζε άιιν πξνκεζεπηή, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κηα αχμεζε 10 % ζηηο ηηκέο ηεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη άιιεο κάξθαο  ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο. 

ηελ πεξίπησζε παξαγγειίαο ζε ηξίην πξνκεζεπηή, ε επηπιένλ ρξέσζε πνπ ζα πξνθχςεη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο 
ζχκβαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ 10 %,  ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο θαη 
παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 

Δάλ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.Κηιθίο ,  ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 29.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ζε 
ηξίηνπο ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 30%ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο, ηφηε ζα πξέπεη ζηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), πνπ αθνξά ηνλ ππεξγνιάβν ζα ζπκπιεξσζνχλ νη ελφηεηεο 
Α θα Β ηνπ κέξνπο ΗΗ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΗΗΗ (ιφγνη απνθιεηζκνχ). 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε 
απηήο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο , φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη  ζην άξζξν 22 Α (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 
άξζξνπ 23.3 ηεο παξνχζαο,   εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  
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Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ζρεηηθά κε ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 
ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα 
ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ 
ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 

Άξζξν 30: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ κε 
αξηζκφ:3-44/22-2-2018 Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  

 

 

 

 

Κηιθίο, …/ … / 2018 

Θεσξήζεθε 
Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

πληάρζεθε 

 
 
 
 
 

Παξαγηφο Ησάλλεο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 
 
 
 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 

 
ΘΔΚΑ 9ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-45/22-2-2018. 
 
Δπικύπυζη ππακηικού ηηρ Ξπόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ με ηίηλο: 
«ΚΝΘΡΝΛΗΑ– ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΗΑ ΔΡΝΠ 2018 & 2019» πποϋπολογιζμού 11.760,00€. 
 
Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε 
ηίηιν: «ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ – ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 & 2019», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 
Σξίηε 30ε Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00  
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
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Σν απνηέιεζκα ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο ππεξεζίαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ 
αθνινπζεί: 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 30ε Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, ΠΔ Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς ιόγω θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού κέιοσς 
Αζιαλίδε Υρήζηοσ, ΠΔ Σοπογράθοσ Μεταληθού ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 

2. Γηοβαλούδε Υρήζηο, ΠΔ Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς,  

3. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΣΔ Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς,  
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 

 

«ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ – ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΕΣΟΤ 2018 & 2019 » 
 

Προϋπολογισμού 5.880,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο) θαη κνλνγξαθήζεθαλ ηα έγγξαθα απηά.  
Παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο: 
 
 

1
ε
   PEST & HEALTH (Παπαγεσξγίνπ η.Βαζηιηθή) 

Αξ.πξση.:201/26-01-2018,  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο : 

 Αλαγγειίεο έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ & ηξσθηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3919/2011 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο ΛΔΣΡΙΝΑ Α.Δ. , πξφηππν ΔΝ16636:2015 θαη ISO 
9001:2015 

 Καηάινγνο θαξκάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθαξκνγψλ εληνκνθηνλίαο-
κπνθηνλίαο 2018-2019 ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Σξνπνπνίεζε νξηζηηθήο έγθξηζεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζηνπ βηνθηφλνπ ζθεπάζκαηνο GARDENTOP 
WAX BLOCK σο πξνο ηελ ηαμηλφκεζε θαη ζήκαλζε 

 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 453/2010 

 Αλαλέσζε εγθξίζεσλ θπθινθνξίαο βηνθηφλσλ πξντφλησλ, ησλ ηχπσλ πξντφλησλ 18 (εληνκνθηφλα) 
19 (απσζεηηθά θαη πξνζειθπζηηθά) θαη 14 (ηξσθηηθνθηφλα) πνπ έιεμαλ ζηηο 31-12-2013 

 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1907/2006/ΔΔ 

 Καηάινγνο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ & βηνθηφλσλ θαηά εκπνξηθφ φλνκα 

 Βεβαίσζε εθηέιεζεο έξγνπ απφ ηελ ΔΤΑΘ 

 χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ ΓΔΤΑ Αιεμάλδξεηαο 

 χκβαζε αλάζεζεο ππεξεζηψλ απεληφκσζεο-εληνκνθηνλίαο απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνκνηελήο 

 Μπνθηνλία θαη απεληφκσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΤΑΘ ΑΔ 

 Πηζηνπνηεηηθφ απνθνίηεζεο ηεο Παπαγεσξγίνπ Βαζηιηθήο απφ ην ΑΣΔΙ Θεζ/λίθεο 

 Σερληθή Έθζεζε , Πεξηγξαθή Δξγαζηψλ, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
FAX: 2310570633 

 

2
ε
   ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΙ SOLUTIONS 
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 Αξ.πξση.:222/29-01-2018 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο : 

 Σερληθή Μειέηε  

 Αλαγγειία έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο  

 Καηάινγνο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζθεπαζκάησλ 

 Δγθξίζεηο ζθεπαζκάησλ θαη MSDS απηψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2004 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 

 Πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001:2007 

 Βεβαίσζε αζθαιηζεο αζηηθήο επζχλεο 

 Πηπρία επηζηεκφλσλ ηεο εηαηξίαο 

 Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο αλάινγσλ έξγσλ 

 Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα 

 Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

FAX: 2310740043 

 

3
ε
   ΦΔΛΔΑΚΗ ΝΙΚ.ΠΔΣΡΟ 

Αξ.πξση.:239/30-01-2018 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο : 

 Λίζηα ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Καηάινγνο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ & βηνθηφλσλ θαηά εκπνξηθφ φλνκα 

 Αλαγγειίεο έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 

 Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2004 

 Πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001:2007 

 Πηζηνπνηεηηθφ HACCP/CODEX ALIMENTARIUS κε Α/Α έγθξηζεο: DUVC00224016 

 Βεβαίσζε εθηέιεζεο εθαξκνγψλ εληνκνθηνλίαο θαη κπνθηνλίαο ζηελ εηαηξία ΔΓΔΜΑ ΑΔΒΔ 

 Βεβαίσζε εθηέιεζεο εθαξκνγψλ εληνκνθηνλίαο θαη κπνθηνλίαο  ζηελ εηαηξία ΜΑΚΔΓΟΝΙΚΔ 
ΠΡΩΣΔΙΝΔ ΑΔ 

 χκβαζε έξγνπ κε ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ ηνπ Φειεζάθε Πέηξνπ 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεο/λίθεο 

 Καηάζεζε ηερληθννηθνλνκηθνχ θαθέινπ ηεο εηαηξίαο 

 Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην 

 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα  

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

e-mail: petrosfel@yahoo.gr 

 

4
ε
   ΥΡΗΣΟ ΓΔΛΗΥΡΗΣΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ. 

Αξ.πξση.:243/30-01-2018 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο: 

 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1907/2006/ΔΔ γηα ην πξντφλ FENDONA® 
6SC 

 Αλαλέσζε εγθξίζεσλ θπθινθνξίαο βηνθηφλσλ πξντφλησλ 

 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 1907/2006/ΔΔ γηα ην πξντφλ NOTRA WAX 
BLOCK BAIT 

 Υνξήγεζε νξηζηηθήο έγθξηζεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά βηνθηφλνπ ζθεπάζκαηνο NOTRA WAX BLOCK 
BAIT 

 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ 91/155/ΔΚ & 93/112/ΔΚ γηα ην πξντφλ DALCO -100 

mailto:petrosfel@yahoo.gr
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 Αλαλέσζε θαη ηξνπνπνίεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ απνιπκαληηθνχ ρψξνπ DALCO -100 

 Βεβαίσζε ππνβνιήο γλσζηνπνίεζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008 

 Βεβαίσζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΣΒΑ ΒΙ.ΠΔ 

 χκβαζε ππεξεζίαο κε ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/ληθεο 

 ρέδην κπνθηνλίαο θαη εληνκνθηνλίαο 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Αλδξνπιάθε Πέηξνπ φηη ζα παξέρεη ζηνλ Γειερξήζην Υξήζην ππεξεζίεο 
κπνθηνλίαο-εληνκνθηνλίαο-απεληφκσζεο-απνιχκαλζεο ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο Αξ.878-2 

 Κιεηζηφο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

e-mail: cdelichristos@yagoo.gr 
 

 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δηαπίζησζε φηη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«PEST & HEALTH (Παπαγεωργίοσ η.Βαζηιηθή)» θαζψο θαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΙ SOLUTIONS» δελ πξνζθφκηζαλ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 πνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο 
ππεξεζίεο-εξγαζίεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηζθέςεσλ φπσο νξηδφηαλ απφ ηελ 
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Δπνκέλσο δελ γίλνληαη δεθηέο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηνλ 
δηαγσληζκφ, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο 
ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά 
αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ν νπνίνο έρεη 
σο εμήο: 
 

1) ΦΔΙΔΠΑΘΖΠ ΛΗΘ.ΞΔΡΟΝΠ 

A/A KΡΗΟΗΑΘΔΠ  ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΡΔΚ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛ 

(€) 

ΠΛΝΙΝ 

(€) 

1 Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 4 50,00 200,00 

2 E.E.Ι. ΘΑΠΡΑΛΗΔΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
4 50,00 200,00 

3 ΘΡΗΟΗΝ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ(ΓΟΑΦΔΗΑ) (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 50,00 100,00 

4 ΓΔΥΡΟΖΠΖ 1 (ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑ Ζ/Κ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 35,00 70,00 

5 
ΓΔΥΡΟΖΠΖ 2 (ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑ Ζ/Κ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 

2 35,00 70,00 

6 ΓΔΥΡΟΖΠΖ 4 (ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑ Ζ/Κ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 35,00 70,00 

7 ΓΔΥΡΟΖΠΖ 5 (ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑ Ζ/Κ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 35,00 70,00 

8 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΠΡΑΟΝΣΥΟΗΝ 

ΘΗΙΘΗΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 45,00 90,00 

9 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΜΖΟΝΒΟΠΖΠ 

ΘΗΙΘΗΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 45,00 90,00 

10 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΓΑΙΙΗΘΝ 

ΞΝΡΑΚΝ ΘΗΙΘΗΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 45,00 90,00 

mailto:cdelichristos@yagoo.gr
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11 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 40,00 80,00 

12 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΔΟΓΑΡΗΘΥΛ 

ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 40,00 80,00 

13 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ 

ΘΑΚΞΑΛΖ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 40,00 80,00 

14 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 

ΝΓΝ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 40,00 80,00 

15 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝ 

ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 40,00 80,00 

16 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΔΘΑΟΞΗΑΠ ( 

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

17 ΓΔΜΑΚΔΛΖ ΓΟΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΚΔΙΑΛΘΗΝ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

18 ΓΔΡΟΖΠΖ  ΚΔΙΑΛΘΗΝ - ΑΚΞΔΙΗΑ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

19 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΡΟΗΞΝΡΑΚΝ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

20 ΓΔΜΑΚΔΛΖ ΓΟΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΔΒΑΠΡΝ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

21 ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΔΞΡΑΙΝΦΝ – 

ΘΑΙΒΗΑ (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

22 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΓΟΔΠΖΠ ΦΙΑΘΗΝ 

ΝΗΘΗΠΚΝ ΟΗΕΗΑΛΑ   (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

23 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ ΝΗΘΗΠΚΝ 

ΘΔΝΓΝΠΗΑ (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

24 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΓΗΝ ΑΛΡΥΛΗΝ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

25 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΣΥΟΓΗΝ - ΓΔΦΟΑ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

26 ΦΗΙΡΟΑ  ΑΞΝΠΗΓΖΟΥΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ 

ΚΑΟΝΞΙΑΓΗΑΠ (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

27 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΞΙΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 40,00 40,00 

 ΑΘΟΝΗΠΚΑ 1.930,00€ 

 Φ.Ξ.Α.24% 463,20€ 

 ΠΛΝΙΝ+ΦΞΑ 24% 2.393,20€ 

2) ΣΟΖΠΡΝΠ ΓΔΙΖΣΟΖΠΡΝΠ & ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ Ν.Δ 

A/A KΡΗΟΗΑΘΔΠ  ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΡΔΚ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛ 

(€) 

ΠΛΝΙΝ 

(€) 

1 Δ.Δ.Ι. ΘΗΙΘΗΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 4 180,00 720,00 

2 E.E.Ι. ΘΑΠΡΑΛΗΔΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ - 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
4 180,00 720,00 

3 ΘΡΗΟΗΝ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ(ΓΟΑΦΔΗΑ) (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

- ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 180,00 360,00 

4 ΓΔΥΡΟΖΠΖ 1 (ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑ Ζ/Κ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

5 
ΓΔΥΡΟΖΠΖ 2 (ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑ Ζ/Κ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 

2 108,00 216,00 

6 ΓΔΥΡΟΖΠΖ 4 (ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑ Ζ/Κ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 
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Ζ Δ.Γ κεηά ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΦΔΛΔΑΚΗ 
ΝΙΚ.ΠΔΣΡΟ» έθξηλε απαξαίηεηε ηελ πξνζθφκηζε γξαπηήο  εμήγεζεο γηα ηελ αζπλήζηζηα ρακειή 
πξνζθνξά [άξζξν 313 (άξζξν 84 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) ηνπ Ν. 4412/2016] κε ην ππ’ αξηζ. 275/02-02-
2018 έγγξαθν. 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΦΔΛΔΑΚΗ ΝΙΚ.ΠΔΣΡΟ» κε ην ππ ‘αξηζ. 312/06-02-2018 απέζηεηιε 
ζρεηηθή απάληεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ Δ.Γ. αμηνιφγεζε ηηο παξερφκελεο εμεγήζεηο θαη θάλεη απνδεθηή ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο. 

7 ΓΔΥΡΟΖΠΖ 5 (ΝΗΘΗΠΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑ Ζ/Κ) 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

8 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΠΡΑΟΝΣΥΟΗΝ 

ΘΗΙΘΗΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

9 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΜΖΟΝΒΟΠΖΠ 

ΘΗΙΘΗΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

10 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΓΑΙΙΗΘΝ 

ΞΝΡΑΚΝ ΘΗΙΘΗΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

11 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

(ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

12 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΔΟΓΑΡΗΘΥΛ 

ΘΑΡΝΗΘΗΥΛ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

13 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ 

ΘΑΚΞΑΛΖ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

14 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ 

ΝΓΝ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

15 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΙΚΑΡΥΛ ΝΗΘΗΠΚΝ 

ΘΟΖΠΡΥΛΖΠ (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
2 108,00 216,00 

16 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΔΘΑΟΞΗΑΠ ( 

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 108,00 108,00 

17 ΓΔΜΑΚΔΛΖ ΓΟΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ 

ΚΔΙΑΛΘΗΝ (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

18 ΓΔΡΟΖΠΖ  ΚΔΙΑΛΘΗΝ - ΑΚΞΔΙΗΑ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

19 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΡΟΗΞΝΡΑΚΝ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

20 ΓΔΜΑΚΔΛΖ ΓΟΔΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΔΒΑΠΡΝ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

21 ΔΛΓΗΑΚΔΠΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΔΞΡΑΙΝΦΝ – 

ΘΑΙΒΗΑ (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

22 ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΓΟΔΠΖΠ ΦΙΑΘΗΝ 

ΝΗΘΗΠΚΝ ΟΗΕΗΑΛΑ   (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

23 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΝΛΝ ΝΗΘΗΠΚΝ 

ΘΔΝΓΝΠΗΑ (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

24 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΓΗΝ ΑΛΡΥΛΗΝ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

25 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΝΗΘΗΠΚΝ ΣΥΟΓΗΝ - ΓΔΦΟΑ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

26 ΦΗΙΡΟΑ  ΑΞΝΠΗΓΖΟΥΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ 

ΚΑΟΝΞΙΑΓΗΑΠ (ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

27 ΓΔΥΡΟΖΠΖ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΗΞΙΑ ΠΡΑ ΦΗΙΡΟΑ 

(ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ) 
1 72,00 72,00 

 ΑΘΟΝΗΠΚΑ 5.292,00€ 

 Φ.Ξ.Α.24% 1.270,08€ 

 ΠΛΝΙΝ+ΦΞΑ 24% 6.562,08€ 
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Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΦΔΛΔΑΚΗ ΝΙΚ.ΠΔΣΡΟ» κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 2.393,20 € (κε ΦΠΑ) 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ.   
 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018. 

 

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

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 
 Σελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

«ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ– ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΣΟΤ 2018 & 2019», πξνυπνινγηζκνχ 11.760,00€  
ρσξίο ΦΠΑ,/ 61.93.13 (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ-ΚΑΣΑΝΙΧΝ & Α/ 
ΤΓΡΔΤΗ) ζηελ επηρείξεζε : «ΦΔΙΔΠΑΘΖΠ ΛΗΘ.ΞΔΡΟΝΠ», κε Α.Φ.Μ.: 031141272, 

Γ.Ο.Τ.: Α’ Θεζζαινλίθεο, Γηεχζπλζε: Δζλ. Αληηζηάζεσο 39, Ακπειφθεπνη Θεζζαινλίθεο,  
Σ.Κ. 56123, κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 2.393,20 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

 
 Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνπο θσδηθνχο 61.93.13 (ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ-ΚΑΣΑΝΙΧΝ & Α/ 
ΤΓΡΔΤΗ) θαη 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-45/22-2-2018. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 10ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-46/22-2-2018. 
 
Δπικύπυζη ππακηικού ηηρ Ξπόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ ηηρ ππομήθειαρ 
με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΞΑΛΔΙ ΘΑΗ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ». 
 
Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιφγν 
Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΞΑΛΔΙ ΘΑΗ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ», 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 12 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 12:15  
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο πξνκήζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 
πνπ αθνινπζεί: 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΩΝ 
ΠΑΝΔΛ ΚΑΙ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Γεπηέξα 12/2/2018 θαη ψξα 12:15   ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα θσηνβνιηαηθψλ πάλει θαη κπαηαξηψλ»  

απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

  

 Κνξθνηίδε Κσλ/λν,  ΠΔ Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ,  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αβξακίδε Ζιία, Γελ. Γηεπζπληήο, ΠΔ Υεκηθφ Μεραληθφ,  ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Νάζθα Διηζάβεη ΓΔ  Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο,  ΓΔΤΑ Κηιθίο   
 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

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

 

Α/Α Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ. 350/9-2-2018 

2 ΛΑΕΟ Γ. ΖΛΗΑ 356/12-2-2018 

3 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Δ.Π.Δ. 358/12-2-2018 

4 Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ ΗΚΔ 368/12-2-2018 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

θσηνβνιηαηθψλ παλει θαη κπαηαξηψλ , θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Α/Α Δπηρείξεζε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 Β. ΚΑΤΚΑ Α.Δ. 490,00 

2 ΛΑΕΟ Γ. ΖΛΗΑ 725,00 

3 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Δ.Π.Δ. 650,00 

4 Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ ΗΚΔ 468,40 

 

Ζ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ ΗΚΔ, έρεη ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη 
πξνηείλεηαη αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει θαη κπαηαξηψλ. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 

 Σελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΞΑΛΔΙ ΘΑΗ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ», πξνυπνινγηζκνχ 
1.128,40€  πιένλ ΦΠΑ,/ 14.09 (ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ) ζηελ επηρείξεζε : «Ξ. 

ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ & ΠΗΑ ΗΘΔ», κε Α.Φ.Μ.: 999811823, Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, Γηεχζπλζε: Δι. 
Βεληδέινπ 108, Κηιθίο,  Σ.Κ. 61100, κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 468,40 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γ.Γ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο 

νξγάλνπ. 
 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνπο θσδηθνχο 14.09 (ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ) θαη 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΧΝ), ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-46/22-2-2018. 
 

 
 

 
ΘΔΚΑ 11ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-47/22-2-2018. 
 
Δπικύπυζη ππακηικού ηηρ Ξπόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ ηηρ ππομήθειαρ 
με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΠΥΙΖΛΥΛ PVC ΞΝΒΟΣΗΑΠ ΑΛΡΙΗΑΠ 
ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΞΝΟΓΗΡΖ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ». 
 
Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ηιεθηξνιφγν 
Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΠΥΙΖΛΥΛ PVC ΞΝΒΟΣΗΑΠ 
ΑΛΡΙΗΑΠ ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΞΝΟΓΗΡΖ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ηελ Παξαζθεπή 16 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 12:15.  
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο πξνκήζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ 
πνπ αθνινπζεί: 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ 
ΩΛΗΝΩΝ PVC ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΑΝΣΛΙΑ ΓΔΩΣΡΗΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΟΤΡΓΙΣΗ ΓΔ 

ΚΡΟΤΙΩΝ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Παξαζθεπή 16/2/2018 θαη ψξα 12:15   ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ PVC, ππνβξχρηαο αληιίαο 

γεψηξεζεο πνπξγίηε ΓΔ Κξνπζίσλ»  απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

  

 Κνξθνηίδε Κσλ/λν,  ΠΔ Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ,  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αβξακίδε Ζιία, Γελ. Γηεπζπληήο, ΠΔ Υεκηθφ Μεραληθφ,  ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Νάζθα Διηζάβεη ΓΔ  Γηνηθεηηθφο ππάιιεινο,  ΓΔΤΑ Κηιθίο   
 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθψλ   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν 

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

 

Α/Α Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΒΔΔ 378/13-2-2018 

2 ΡΔΠΠΟ Π. ΝΗΚΟΛΑΟ 390/14-2-2018 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Α/Α Δπηρείξεζε Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΒΔΔ 1712,15 

2 ΡΔΠΠΟ Π. ΝΗΚΟΛΑΟ 2279,61 

 

Ζ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο Β. ΛΗΑΡΟΜΜΑΣΖ ΑΒΔΔ θαηέζεζε  ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή 
πξνζθεξφκελε ηηκή θαη πξνηείλεηαη αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ PVC, ππνβξχρηαο 
αληιίαο γεψηξεζεο πνπξγίηε ΓΔ Κξνπζίσλ. 

 

 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
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 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 
 

 Σελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΠΥΙΖΛΥΛ PVC ΞΝΒΟΣΗΑΠ ΑΛΡΙΗΑΠ 
ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ ΝΗΘΗΠΚΝ ΠΞΝΟΓΗΡΖ ΓΔ ΘΟΝΠΠΗΥΛ», πξνυπνινγηζκνχ 3.005,90€  

πιένλ ΦΠΑ,/ 11.02.02.01 (ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ Γ.ΚΙΛΚΙ) ζηελ 
επηρείξεζε : «Β. ΙΗΑΟΝΚΚΑΡΖΠ ΑΒΔΔ», κε Α.Φ.Μ.: 094123663, Γ.Ο.Τ.: Γ’ Παηξψλ, 

Γηεχζπλζε: 12ν ρικ Δ.Ο. Έδεζζαο,  Σ.Κ. 57008, κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 1.712,15€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνπο θσδηθνχο 11.02.02.01 (ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ Γ.ΚΙΛΚΙ), ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 

πίζησζε. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηoλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, Ηιία Αβξακίδε, λα πξνβεί ζε 
απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-47/22-2-2018. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 12ο- Απόθαζη 3-48/22-2-2018 

Γεύηεπη Αναμόπθυζη Ξποϋπολογιζμού έηοςρ 2018.  

 

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΥΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ 

αλαγθαηφηεηα δεχηεξεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 θαζφηη έρνπλ 
πξνθχςεη αιιαγέο ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ κε αξηζκφ 231/2017, 

269/2017, 311/2017, 312/2017 θαη 313/2017 δελ θαηαξγείηαη ην άξζξν 377 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη επνκέλσο επηηξέπεηαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά ΓΔ κε ηνλ ίδην 

ηίηιν θαη θσδηθφ CPV.  

Απηφο ν επηκεξηζκφο, επηηξέπεη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο, γηα 
θάιπςε ησλ απξφβιεπησλ δηαξξνψλ θπξίσο ησλ απνκαθξπζκέλσλ θνηλνηήησλ. 

Με ηελ δεχηεξε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ε ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνρσξήζεη ζε 6 
ζπλνπηηθνχο δηαγσληζκνχο αλά ΓΔ αληί ελφο αλνηθηνχ πνπ απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη επηπιένλ 

δελ επηηξέπεη ην ελδηάκεζν δηάζηεκα ηελ ζχλαςε άιιεο ζχκβαζεο. 

Η αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ γξαπηή εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ΓΤΟ 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο έρεη σο εμήο: 
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Κχξηε Πξφεδξε  θαη θ.θ. Μέιε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο,  

εμαηηίαο ηνπ φηη έρνπλ πξνθχςεη αιιαγέο ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 

πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα αλακφξθσζε ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018. 

Σν Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 2018 πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 

 
1. Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.01κε Πεξηγξαθή "ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ 

Γ.ΚΙΛΚΙ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν πνζφ 60.000,00 €, 

2. Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.05  κε Πεξηγξαθή "ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΓΙΑΡΟΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν πνζφ 500.000,00€, 

 

1. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.17 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ" 

θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 40.000,00 €, 

2. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.18 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00 €, 

3. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.19 κε πεξηγξαθή  "ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

4. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.20 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 

ΛΤΜΑΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€, 

5. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.21 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΙΛΚΙ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

6. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.22 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΑΛΛΙΚΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

7. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.23 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΟΨΡΑΝΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

8. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.24 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΡΟΤΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

9. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.25 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΜΟΤΡΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

10. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.26 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

11. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.27 κε πεξηγξαθή "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΥΔΡΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€. 

 

Ν Ξποϋπολογιζμόρ έηοςρ 2018 πποηείνεηαι να αναμοπθυθεί  υρ εξήρ: 
 

1. Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.01κε Πεξηγξαθή "ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ 

Γ.ΚΙΛΚΙ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν πνζφ 60.000,00 €, 

2. Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.05  κε Πεξηγξαθή "ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΓΙΑΡΟΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν πνζφ 500.000,00€, 

 

1. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.17 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ" 

θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 40.000,00 €, 

2. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.18  κε πεξηγξαθή  "ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00 €, 

3. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.19 κε πεξηγξαθή  "ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

4. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.20 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 

ΛΤΜΑΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€, 

5. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.21 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΙΛΚΙ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

6. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.22 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΑΛΛΙΚΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 
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7. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.23 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΟΨΡΑΝΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

8. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.24 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΡΟΤΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

9. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.25 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΜΟΤΡΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

10. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.26 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

11. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.27 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΥΔΡΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€. 

 

 
 

πλνπηηθά κεηά ηελ αλσηέξσ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ην Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο γηα ην έηνο 2018 θαη γηα ηνπο θαησηέξσ Κσδηθνχο ζα δηακνξθσζεί σο εμήο : 

 
 

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

 
ΘΥΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ € 

11.02.02.01 ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ Γ.ΚΙΛΚΙ 0,00 

11.02.02.05 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ 

0,00 

11.02.02.17 ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 40.000,00 

11.02.02.18 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 20.000,00 

11.02.02.19 
ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ 

60.000,00 

11.02.02.20 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΛΤΜΑΣΧΝ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

20.000,00 

11.02.02.21 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 60.000,00 
11.02.02.22 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΤ 60.000,00 
11.02.02.23 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΨΡΑΝΗ 60.000,00 
11.02.02.24 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΧΝ 60.000,00 
11.02.02.25 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ 60.000,00 
11.02.02.26 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 60.000,00 
11.02.02.27 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ 60.000,00 

 

Δπίζεο κεηά ηελ αλσηέξσ πξνηεηλφκελε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
γηα ην έηνο 2018 θαη γηα ηνπο θαησηέξσ Κσδηθνχο ζα δηακνξθσζεί σο εμήο : 

 
 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ € 

11.02.02.01 ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ Γ.ΚΙΛΚΙ 0,00 

11.02.02.05 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ 
0,00 

11.02.02.17 ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 40.000,00 

11.02.02.18 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. 

ΚΙΛΚΙ 
20.000,00 

11.02.02.19 
ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ 

60.000,00 

11.02.02.20 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

20.000,00 
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11.02.02.21 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 60.000,00 

11.02.02.22 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΤ 60.000,00 

11.02.02.23 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΨΡΑΝΗ 60.000,00 

11.02.02.24 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΧΝ 60.000,00 

11.02.02.25 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ 60.000,00 

11.02.02.26 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 60.000,00 

11.02.02.27 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ 60.000,00 

 

Παξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε ηεο σο άλσ δεχηεξεο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018. 

 

Δπιπλέον επεξηγήζειρ για ηην πποηεινόμενη αναμόπθυζη: 

Απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ θσδηθνχ 11.02.02.01 «ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ Γ. 
ΚΙΛΚΙ», εμεηδηθεχνληαη πεξηζζφηεξν ηα έξγα ηνπ παξφληνο έηνπο θαη επηκεξίδνληαη ζε δχν 

επεκβάζεηο: 
 

11.02.02.12 ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 40.000,00 

11.02.02.13 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. 
ΚΙΛΚΙ 

20.000,00 

 

Ο πξψηνο θσδηθφο αθνξά ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο γεψηξζεζεο Γ3 ζην ηαπξνρψξη, θαη ν 
δεχηεξνο θσδηθφο ζε θαζαξηζκνχο θαη θχζεκα γεσηξήζεσλ ζηηο ινηπέο δεκνηηθέο ελφηεηεο 

 

Απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ θσδηθνχ 11.02.02.05 «ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 
ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ», φπσο εηπψζεθε ζηελ αξρή ηεο εηζήγεζεο ζα 

πξνθχςνπλ 7 ζπλνπηηθνί δηαγσληζκνί αλά ΓΔ, πξνυπνινγηζκνχ 60.000€ έθαζηνο κε ηίηιν 
«απνθαηαζηάζεηο δηαξξνψλ», έλαο επηπιένλ ζπλνπηξηθφο δηαγσληζκφο κε ηίηιν: "ΔΠΔΚΣΑΔΙ 

ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ" θαη έλα εμεηδηθεπκλέλνο 
δηαγσληζκφο - έξγν κε ηίηιν: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΛΤΜΑΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ» γηα 
Α/, ηνπ νπνίνπ ε αλαγθαηφηεηα επέκβαζεο θξίζεθε αλαγθαία θαη άκεζε 

 
 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε  

1. Σελ παξ 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07, 
2. Σν έγγξαθν ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, 

3. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα, 

4. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑ ηξέρνληνο έηνπο, φπσο ςεθίζηεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 

5. Σελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 
 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
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Σελ ηξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2018 σο εμήο: 
 

1. Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.01κε Πεξηγξαθή "ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ Γ. 

ΚΙΛΚΙ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν πνζφ 60.000,00 €, 

2. Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.05  κε Πεξηγξαθή "ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν πνζφ 500.000,00€, 

 

1. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.17 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ" 

θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 40.000,00 €, 

2. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.18 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00 €, 

3. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.19 κε πεξηγξαθή  "ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

4. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.20 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 

ΛΤΜΑΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€, 

5. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.21 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΙΛΚΙ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

6. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.22 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΑΛΛΙΚΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

7. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.23 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΟΨΡΑΝΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

8. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.24 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΡΟΤΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

9. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.25 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΜΟΤΡΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

10. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.26 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

11. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.27 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΥΔΡΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€. 

 

 
ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

 
ΘΥΓΗΘΝΠ  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ € 

11.02.02.01 ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ Γ.ΚΙΛΚΙ 0,00 

11.02.02.05 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ 

0,00 

11.02.02.17 ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 40.000,00 

11.02.02.18 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 20.000,00 

11.02.02.19 
ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ 

60.000,00 

11.02.02.20 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΛΤΜΑΣΧΝ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

20.000,00 

11.02.02.21 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 60.000,00 
11.02.02.22 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΤ 60.000,00 
11.02.02.23 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΨΡΑΝΗ 60.000,00 
11.02.02.24 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΧΝ 60.000,00 
11.02.02.25 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ 60.000,00 
11.02.02.26 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 60.000,00 
11.02.02.27 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ 60.000,00 

 
 

 
Σελ Αλακφξθσζε Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 σο εμήο: 

 
1. Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.01κε Πεξηγξαθή "ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ 

Γ.ΚΙΛΚΙ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν πνζφ 60.000,00 €, 
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2. Καηαξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.05  κε Πεξηγξαθή "ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΓΙΑΡΟΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ" ν νπνίνο είρε εγγεγξακκέλν πνζφ 500.000,00€, 

 

1. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.17 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ" 

θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 40.000,00 €, 

2. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.18 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ 

ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00 €, 

3. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.19 κε πεξηγξαθή  "ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

4. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.20 κε πεξηγξαθή  "ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 

ΛΤΜΑΣΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 20.000,00€, 

5. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.21 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΙΛΚΙ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

6. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.22 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΑΛΛΙΚΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

7. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.23 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΓΟΨΡΑΝΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

8. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.24 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΚΡΟΤΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

9. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.25 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΜΟΤΡΙΧΝ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

10. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.26 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€, 

11. Γεκηνπξγείηαη ν Κσδηθφο 11.02.02.27 κε πεξηγξαθή  "ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΥΔΡΟΤ" θαη εγγξάθεηαη ζε απηφλ πνζφ 60.000,00€. 

 
 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 
 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ € 

11.02.02.01 ΑΝΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ Γ.ΚΙΛΚΙ 0,00 

11.02.02.05 
ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ 

0,00 

11.02.02.17 ΑΝΟΡΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 40.000,00 

11.02.02.18 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΧΣΡΗΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ ΠΛΗΝ Γ.Δ. 
ΚΙΛΚΙ 

20.000,00 

11.02.02.19 
ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΦΡΔΑΣΙΧΝ 

60.000,00 

11.02.02.20 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΥΑΡΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΛΤΜΑΣΧΝ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

20.000,00 

11.02.02.21 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΙΛΚΙ 60.000,00 

11.02.02.22 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΤ 60.000,00 

11.02.02.23 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΨΡΑΝΗ 60.000,00 

11.02.02.24 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΧΝ 60.000,00 

11.02.02.25 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΜΟΤΡΙΧΝ 60.000,00 

11.02.02.26 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 60.000,00 

11.02.02.27 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ 60.000,00 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-48/22-2-2018. 

 

 
 
ΘΔΚΑ 13ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-49/22-2-2018 
 
Θαηακύπυζη αποηελέζμαηορ ηηρ Ξπόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ ηηρ 
ππομήθειαρ με ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥ Λ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΓΗΔΗΛΖΠ».  
 
Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηεο 
Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥ Λ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 
ΘΑΗ ΓΗΔΗΛΖΠ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 16 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 12:00  
 
 
Σν απνηέιεζκα θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο 
πξνκήζεηαο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  με κάτωκι ςτοιχεία: 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
Προμικειασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΤΓΙΕΙΝΗ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

3.035,05  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Ζςοδα Κωδικόσ : 64.08.02  

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ:  

5553 / 04-12-2017 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΠΑΡΟΣΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΣΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ»    

Ημερομηνία : 12-01-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

16/01/2018, ημζρα: Σρίτη  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 16/01/2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

1.  Κσρηαδίδες Μηταήι, ΠΔ Οηθολοκοιόγος ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 

2. Σρηαληαθσιιίδοσ Διεολώρα, ΓΔ Τπάιιειο Γηοηθεηηθής Τπερεζίας ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 

3. Καζθακαλίδοσ Οσραλία  , ΠΔ Οηθολοκοιόγος ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ), για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ επιχείρθςθσ  
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1. ΠΑΡΟΣΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ ΣΟΤ ΙΩΑΝΝΗ   (ΑΦΜ: 047726601)   

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ  

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων 

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ 
 

 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ, και (ii) 

όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (άρκρο 103).  

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:   

 α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία ςφμβαςθσ χωρίσ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ 

1 

  ΠΑΡΟΣΙΔΟΤ ΕΛΙΑΒΕΣ 
ΣΟΤ ΙΩΑΝΝΗ   

(ΑΦΜ: 047726601 ) 

2.799,55 € 671,89 € 3.471,44 € 

διότι είναι θ εταιρεία που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά  

 
 

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

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. 

 

 Σελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥ Λ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 

ΓΗΔΗΛΖΠ», πξνυπνινγηζκνχ 3.035,05 € ρσξίο ΦΠΑ,/64.08.02 (ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ) 
ηελ επηρείξεζε : «ΠΑΡΟΣΙΓΟΤ  ΔΛΙΑΒΔΣ ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ», κε Α.Φ.Μ.: 047726601 Γ.Ο.Τ.: 

Κηιθίο, Γηεχζπλζε: 21εο Ινπλίνπ 341, Κηιθίο,  Σ.Κ. 61100, κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 3.471,44 
€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 

κνλνκεινχο νξγάλνπ ζηελ επηρείξεζε: «ΞΑΟΝΡΠΗΓΝ  ΔΙΗΠΑΒΔΡ ΡΝ ΗΥΑΛΛΖ». 
 



 

 

79 

 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ 64.08.02 (ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2018, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-49/22-2-2018.  

 
 
ΘΔΚΑ 14ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-50/22-2-2018 

Δπικύπυζη ππακηικού ηος διαγυνιζμού ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ»  

 
Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηεο Πξφζθιεζεο 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 
ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 20 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00  
 
Οη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
ππεξεζίαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Σν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  ηεο ππεξεζίαο 
απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 20ε Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

4. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, ΠΔ Οηθολοκοιόγο ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς ιόγω θωιύκαηος ηοσ ηαθηηθού κέιοσς 
Αζιαλίδε Υρήζηοσ, ΠΔ Σοπογράθοσ Μεταληθού ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς 

5. Γηοβαλούδε Υρήζηο, ΠΔ Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς,  

6. Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε, ΣΔ Ποιηηηθό Μεταληθό ηες ΓΔΤΑ Κηιθίς,  
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο ππεξεζίαο: 

 

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΦΡΕΑΣΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού 49.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο) θαη κνλνγξαθήζεθαλ ηα έγγξαθα απηά.  
Παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο: 
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1
ε
   ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝ.ΥΡΗΣΟ 

Αξ.πξση.:420/20-02-2018,  

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε : 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016  
 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Παπαδφπνπινπ Υξήζηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 
22 ηεο δηαθήξπμεο 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 
Email: akalyptoskilkis@yahoo.com 

 

2
ε
   ΓΡΑΓΑΝΟΓΛΟΤ Ι.ΓΔΩΡΓΙΟ 

 Αξ.πξση.:422/20-02-2018 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε : 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016  
 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Γξαγάλνγινπ Γεσξγίνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 
22 ηεο δηαθήξπμεο 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

 Άδεηα Μεραλνδεγνχ-Υεηξηζηή Μεραλεκάησλ 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

Email:draganoglougiorgos@gmail.com 

 

3
ε
   ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 

Αξ.πξση.:424/20-02-2018 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016  
 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Παπαδφπνπινπ Αζαλαζίνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 
22 ηεο δηαθήξπμεο 

 Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα Γεληθή Υξήζε κε αξ.πξ.:915/12-02-2015 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο γηα Γηαγσληζκφ κε αξ.πξ.:214305/13-02-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.:32/12-02-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.:60/12-02-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.:46/12-02-2018 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο απφ ην  Δπηκειεηήξην Κηιθίο κε αξ.πξ.:17407/12-02-2018 

 Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα Υξέε πξνο ην Γεκφζην 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 Κιεηζηφο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

e-mail: akalyptoskilkis@yahoo.com 

 
 
Ζ Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δηαπίζησζε φηη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝ.ΥΡΗΣΟ» θαζψο θαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΡΑΓΑΝΟΓΛΟΤ 

mailto:akalyptoskilkis@yahoo.com
mailto:akalyptoskilkis@yahoo.com
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Ι.ΓΔΩΡΓΙΟ» δελ πξνζθφκηζαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνηεινχλ θξηηήξηα επηινγήο θαη 
απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο φπσο απηά νξίδνληαη  ζην άξζξν 22 θαη 23 ηεο δηαθήξπμεο. 
Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ άξζξνπ 79,παξ.2 ηνπ 
λ.4412/2016 ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ είλαη ιαλζαζκέλα. (Αθνξνχλ ζε άιιν δηαγσληζκφ). Δπνκέλσο 
δελ γίλνληαη δεθηέο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ζ Δ.Γ. πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία 
«ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ» θαη δηαπίζησζε φηη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο πνπ έγηλε δεθηή ζηνλ δηαγσληζκφ, 
κνλνγξάθηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο. Ζ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαρσξήζεθε ζε πίλαθα, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 
δηνξζψζεηο, ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 
 

 

 

 

 

1) ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΟΜΑΓΑ Α 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ-ΔΡΓΑΙΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ  (€) 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Απνθξάμεηο θξεαηίσλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, Οηθηζκψλ, 

Γήκνπ Κηιθίο, Έηνπο 2018. 
1.1 Φξεάηην 108,00 90,00 9.720,00 

2 
Απνθξάμεηο θξεαηίσλ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, Πφιεο Κηιθίο, 

Γήκνπ Κηιθίο, Έηνπο 2018. 
1.2 Φξεάηην 195,00 72,00 14.040,00 

  ΤΝΟΛΟ  23.760,00 

 Φ.Π.Α. (24%) 5.702,40 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ + Φ.Π.Α. (24%) 

  
29.462,40 

ΝΚΑΓΑ Β 

A/A ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ-ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΡΔΚ 
ΡΗΚΖ ΚΝΛ 

(€) 

ΠΛΝΙΝ 

(€) 

1 Ανηλιοζηάζιο Ιςμάηυν Δπγαηικών Θαηοικιών Θιλκίρ 2 720,00 1.440,00 

2 Ανηλιοζηάζιο Ιςμάηυν Όπιζθεν Λοζοκομείος Θιλκίρ 2 720,00 1.440,00 

3 Ανηλιοζηάζιο Ιςμάηυν Όπιζθεν Πηπαηοπέδος Θαμπάνη Θιλκίρ 2 720,00 1.440,00 

4 Ανηλιοζηάζιο Ιςμάηυν Όπιζθεν Αποθήκηρ δπαςλικών Αθαναζιάδη Θιλκίρ 2 720,00 1.440,00 

5 Ανηλιοζηάζιο Ιςμάηυν  Απσικήρ Ανύτυζηρ Δ.Δ.Ι. Νικιζμού Θπηζηώνηρ 1 720,00 720,00 

6 Ανηλιοζηάζιο Ιςμάηυν  Απσικήρ Ανύτυζηρ Δ.Δ.Ι. Νικιζμού Θαζηανιών 1 720,00 720,00 

7 Ανηλιοζηάζιο Ιςμάηυν  Απσικήρ Ανύτυζηρ Δ.Δ.Ι. Νικιζμού Γποζάηος 1 720,00 720,00 

8 Ανηλιοζηάζιο Ιςμάηυν Απσικήρ Ανύτυζηρ Δ.Δ.Ι. Θιλκίρ 2 720,00 1.440,00 

9 Ανηλιοζηάζιο Γεξαμενήρ Βοθπολςμάηυν Δ.Δ.Ι. Θιλκίρ 1 720,00 720,00 

10 Φπεάηια ζςλλογήρ λιπών  Ιιποζςλλογήρ - Αμμοζςλλογήρ 6 270,00 1.620,00 

11 Κεπιζηήρ ποήρ Ιιποζςλλογήρ - Αμμοζςλλογήρ 1 270,00 270,00 

12 Γεξαμενέρ Φίληπυν Γιύλιζηρ και Γεξαμενήρ καθαπού νεπού 1 270,00 270,00 

 
ΤΝΟΛΟ 12.240,00 



 

 

82 

 

 
Καηφπηλ ε Δ.Γ. έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.1 ζεκείν ε ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 
24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21 
θαη 22 ηεο παξνχζαο. Σέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ν δηαγσληδφκελνο ηεξεί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλεηαη δεθηφο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
ΑΘΑΝΑΙΟ» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 44.640,00 € (κε ΦΠΑ 24%) 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2018. 

 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. επηθχξσζεο ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 

 Σελ επηθχξσζε ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ 
ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ», πξνυπνινγηζκνχ 

49.600,00 € ρσξίο ΦΠΑ,/ΚΑΔ 61.93.19 (ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ & ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ 
ΛΤΜΑΣΧΝ & ΦΡΔΑΣΙΧΝ) ηελ επηρείξεζε : «ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ», κε 
Α.Φ.Μ.: 042125068 Γ.Ο.Τ.: Κηιθίο, Γηεχζπλζε: Κάησ Απφζηνινη Κηιθίο,  Σ.Κ. 61100, κε 

ζπλνιηθή πξνζθνξά 44.640,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 
 

 Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ 61.93.19 (ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ & ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ & 
ΦΡΔΑΣΙΧΝ) θαη 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-50/22-2-2018. 
 
 

 

 Φ.Π.Α.24% 2.937,60 

 ΤΝΟΛΟ+ Φ.Π.Α.24% 15.177,60 

 ΑΘΡΟΙΜΑ ΟΜΑΓΑ Α & Β 36.000,00 

 Φ.Π.Α. 24% 8.640,00 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%  44.640,00 
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ΘΔΚΑ 15ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-51/22-2-2018 
 
Αιηήμαηα Γημοηών.  
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θα Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηα αηηήκαηα δεκνηψλ. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σν ζέκα αλαβάιιεηαη. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-51/22-2-2018. 

 
 
 
ΘΔΚΑ 2ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-52/22-2-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 

Έγκπιζη δαπανών μεηακίνηζηρ. 
 
 
Έγκπιζη δαπανών μεηακίνηζηρ. 
 
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο  έθηαθηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε  

1) Aπφ ηνλ Ισάλλε Παξαγηφ, Πξντζηάκελν Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ έγθξηζε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ηνπ ηδίνπ ζηελ Αζήλα ζηηο 

23/2/2018 ζην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ επίζπεπζε ελεξγεηψλ ηεο έληαμεο ησλ πξάμεσλ κε 
ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ,ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ-ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ & ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΤΣΗΜΑ» θαη 
«ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΧ ΜΔΙΧΗ ΓΙΑΡΡΟΧΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ» 
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

2014-2020, Σνκέαο Πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη 
σο εμήο: 
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ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

1. ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

              Μεηαθίλεζε ηνπ Παξαγηνχ Ησάλλε, ππαιιήινπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ηνπ θιάδνπ Π.Δ. Πνιηηηθψλ   
Μεραληθψλ, ζηελ Αζήλα 

2. ΚΟΠΟ  

 Δπίζθεςε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ γηα ηελ επίζπεπζε ελεξγεηψλ ηεο έληαμεο ησλ πξάμεσλ κε ηίηιν: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ,ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΔΛΔΓΥΟΤ-ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ ΣΟΤ 
ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ & ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ ΤΣΗΜΑ» θαη 
«ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΔΩ ΜΔΙΩΗ ΓΙΑΡΡΟΩΝ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ» ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020, 
Σνκέαο Πεξηβάιινλ. 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Αλαρψξεζε θαη επηζηξνθή ζηηο 23-02-2018. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ζ δαπάλε γηα ηελ κεηαθίλεζε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 364,53 Δπξψ κε Φ.Π.Α (αεξνπνξηθφ 
εηζηηήξην 310.53 €, κεηαθνξηθά έμνδα 14€, εκεξήζηα απνδεκίσζε 40€) θαη ζα  θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο 
ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 
 
 
  

 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, δεηείηαη ε έγθξηζε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ,  

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Δγθξίλεη ηα έμνδα δαπαλψλ κεηαθίλεζεο  ηνπ Ισάλλε Παξαγηνχ ζηελ Αζήλα, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ: 364,53€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  364,53€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 64.01 (ΔΜΝΓΑ ΡΑΜΗΓΗΥΛ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-83/22-3-2018 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
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ΘΔΚΑ 2ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-53/22-2-2018 -ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Άζκηζη η μη  ένδικυν μέζυν (έθεζη καηά ηην ςπ’ απιθμ. 182/2017, 308/2017 και 
329/2017 Απόθαζη μονομελούρ οπγάνος Ξπυηοδικείος Θιλκίρ ειδικήρ διαδικαζίαρ 
επγαηικών διαθοπών). 
 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκαηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

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

Οη Καζθακαλίδνπ Οπξαλία θαη Αβξακίδεο Ηιίαο απνρψξεζαλ απφ ηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 

ιφγσ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο, ζπλεπψο ζηελ ςήθηζε ηεο σο άλσ απφθαζεο δελ ζα ζπκκεηέρεη 
ε Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Μέινο θαη Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηελ Πξφεδξν Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θα 
Διέλε Αλαζηαζηάδνπ,ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνχινπ ηακάηηνπ Καληαξηδή γηα άζθεζε ε κε έλδηθσλ κέζσλ (έθεζε θαηά ηελ ππ’ αξηζκ. 
182/2017, 308/2017 θαη 329/2017κνλνκεινχο νξγάλνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο εηδηθήο 

δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ), πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ηηο 23-02-2018 
θαηέρεη σο εμήο: 

Προς 

τηΔημοτικήΕπιχείρηση 

Ύδρευσης – ΑποχέτευσηςΚιλκίς(Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ταματίουΚανταρτζή,ΔικηγόρουΑΜ-ΔΚ:65 
ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως κατά των υπ΄αρ.182/17, 

308/17 και 329/17 οριστικών αποφάσεων Μον/λούς Πρωτ/κείου Κιλκίς ειδικής 

διαδικασίας εργατικών διαφορών. 

 

Κιλκίς,21 Φεβρουαρίου 2018 
1. Επί αγωγής δεκαεννέα υπαλλήλων της ΔΕΤΑΚ (Ουρανία Κασκαμανίδου κλπ) με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εξεδόθη η υπ΄ αρ. 308/2017 

οριστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς-διαδικασία εργατικών διαφορών, 

με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή, υποχρεώθηκε η εναγόμενη ΔΕΤΑΚ να αποδέχεται 

τις υπηρεσίες των εναγόντων με καταβολή των αποδοχών τους, όπως αυτές είχαν 

διαμορφωθεί την 31-10-2012 και απαγορεύθηκε στην εναγομένη να χορηγήσει 

εξουσιοδότηση στην Ενιαία Αρχή πληρωμών για την πληρωμή της μισθοδοσίας των 

εναγόντων. Η παραπάνω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή. Επίσης 

απειλήθηκε εναντίον της εναγομένης χρηματική ποινή τριακοσίων ευρώ για κάθε 

μηνιαία παράβαση του διατακτικού της απόφασης για κάθε ενάγοντα. 

Η παραπάνω απόφαση επιδόθηκε στη ΔΕΤΑΚ την 31-1-2018 και μπορεί να 

προσβληθεί με έφεση μέχρι την 2 Μαρτίου 2018.  

   2. Επί αγωγής του υπαλλήλου της ΔΕΤΑΚ Φρήστου Γιοβανούδη που συνδέεται με 

την επιχείρηση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εξεδόθη η 
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υπ΄ αρ. 329/2017 οριστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς-διαδικασία 

εργατικών διαφορών, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή, υποχρεώθηκε η εναγόμενη 

να αποδέχεται τις υπηρεσίες του ενάγοντος με καταβολή των αποδοχών του, όπως 

αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-10-2012 και απαγορεύθηκε στην εναγομένη να 

χορηγήσει εξουσιοδότηση στην Ενιαία Αρχή πληρωμών για την πληρωμή της 

μισθοδοσίας του ενάγοντος. Η παραπάνω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινώς 

εκτελεστή. Επίσης απειλήθηκε εναντίον της εναγομένης χρηματική ποινή τριακοσίων 

ευρώ για κάθε μηνιαία παράβαση του διατακτικού της απόφασης. 

       3. Επί αγωγής των δύο υπαλλήλων της ΔΕΤΑΚ Ηλία Αβραμίδη και Κων/νου 

Κορκοτίδη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εξεδόθη η υπ΄ αρ. 

308/2017 οριστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς-διαδικασία εργατικών 

διαφορών, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή, απορρίφθηκαν ως μη νόμιμο και 

ως αόριστο μέρος των αιτημάτων που αφορούσε την αποδοχή των υπηρεσιών των 

εναγόντων με καταβολή των αποδοχών τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-10-

2012 και απαγορεύθηκε στην εναγομένη να χορηγήσει εξουσιοδότηση στην Ενιαία 

Αρχή πληρωμών για την πληρωμή της μισθοδοσίας των εναγόντων. Η παραπάνω 

απόφαση κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή. 

Βάσει των στοιχείων των τριών υποθέσεων, της οικείας νομοθεσίας και 

νομολογίας, έχω διαμορφώσει την εξής γνώμη: 

 

ύμφωνα με τα ιστορούμενα στις τρεις αγωγές, οι μισθοί απάντωντων εναγόντων 

για τους οποίους εξεδόθησαν οι ανωτέρω τρεις αποφάσεις έχουν περικοπεί κατ΄ 

εφαρμογή των ν.3833/2010, ν.3845/2010, ν.4024/2011 και ν.4093/2012. Επίσης οι ενάγοντες 

επικαλούνται ότι εσφαλμένως έχουν υποστεί περικοπές των αποδοχών τους καθόσον 

οι Δ.Ε.Τ.Α. δεν ανήκουν στο Δημόσιο τομέα και οι περικοπές αντίκεινται στις διατάξεις 

των άρθρων 22 παρ 2, 25 παρ 1, 28 παρ.1 και 106 του υντάγματος, καθώς και στα 

άρθρα2, 4 παρ. 1,5 παρ.1 και άρθρο 1 της Ε..Δ.Α. Επίσης θεωρούν ότι δεν υφίσταται 

δημοσιονομικό όφελος διότι οι αποδοχές τους δεν βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Σέλος, ισχυρίζονται ότι παρά τη διάταξη του άρθρου 2 υποπαρ. Γ1 του 

ν. 4093/12 που ισχύει από 31-10-2012 αναστέλλεται μέχρι 31-12-2016 η εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 19 και του άρθρου 29 παρ. 2, εδαφ. τελευταίο, περίπτωση β΄ του 

Ν. 4024/2011, η εναγόμενη ΔΕΤΑ Κιλκίς αρνήθηκε να τους καταβάλει τις αποδοχές που 

ορίζονται από την αντίστοιχη Κλαδική υλλογική ύμβαση Εργασίας. 

Οι αγωγές των εργαζομένων και αντιστοίχως οι τρεις ανωτέρω δικαστικές 

αποφάσεις έχουν την ίδια νομική βάση, ενώ δεν συντρέχει καμμία ιδιαίτερη περίσταση 

στο πρόσωπο μερικών εκ των εναγόντων, ώστε να δικαιολογείται η διαφοροποίηση της 

απόφασης για άσκηση εφέσεως κατά μίας ή δύο εκ των αποφάσεων και μη άσκηση 

εφέσεως κατά των υπολοίπων. 

Ειδικότερα:  

Σα ουσιώδη και κρίσιμα νομικά ζητήματα που είναι κοινά και στις τρεις ανωτέρω 

αποφάσεις είναι τα εξής: 

1.Έγινε δεκτό ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης τόσο κατά 

το ευρωπαϊκό όσο και κατά το εθνικό δίκαιο δεν ανήκουν στο Κράτος ή στο Δήμο, ούτε 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από τον οποίο ρητώς εξαιρούνται, (ΑΠ 2063/2014, 
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15/2013, 1675/2010, 1584/2010), δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό και 

σε κάθε περίπτωση δεν συγκαταλέγονται στους φορείς της “Γενικής Κυβέρνησης”, ενώ 

επίσης δεν ελέγχονται από την Κεντρική Διοίκηση, κατά την έννοια των ορισμών του 

Ευρωπαϊκού υστήματος Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Κοινότητας 

στους οποίους παραπέμπουν οι διατάξεις του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995, οπότε δεν 

συντρέχει κανένα εκ των σωρρευτικώς τιθέμενων κριτηρίων για την κατάταξη στο 

Μητρώο Υορέων Γενικής Κυβέρνησης. (ad hoc ΑΠ113/2017). 

2. την παράγραφο 1 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 καθορίζεται η λήψη 

όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής με την -μεταξύ άλλων-

απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικούτου Δημοσίου, των ΟΣΑ και ΝΠΔΔ. Με τις 

τρεις δικαστικές αποφάσεις του θέματος, έγινε δεκτό ότι οι ΔΕΤΑ δεν 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, ενώ η σχετική ΚΤΑ που 

ρυθμίζει την απογραφή και τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, διεύρυνε το 

πεδίο εφαρμογής άνευ νομοθετικής εξουσιοδότησης, οπότε δεν τυγχάνει εφαρμογής 

στις ΔΕΤΑ. 

3. α'. ύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου1 παρ. 5Ν.3833/2010 (όπως  

συμπληρώθηκε με το άρθρο 90 παρ. 5 του Ν.3845/2010)  “οι πάσης φύσεως τακτικές 

αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οιαδήποτε 

άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε άλλη γενικήή ειδική διάταξη ή ρήτρα 

ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση 

εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε ΝΠΙΔ που 

ανήκουν στο Κράτος, σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΣΑ ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό 

προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους ή είναι 

δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 

1Ν.3429/2005, μειώνονται κατά ποσοστό 7%, ενώ τα επιδόματα Φριστουγέννων, Πάσχα 

και αδείας μειώνονται κατά 30%. 

   β'. Περαιτέρω με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.3845/2010 αποφασίσθηκε η περαιτέρω 

μείωση των αποδοχών των ανωτέρω εργαζομένων, κατά ποσοστό 3%. 

    γ'. Ακολούθως με το άρθρο 31 του Ν.4024/2011, στους εργαζομένους των νομικών 

προσώπων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες ήτοι α) ΝΠΙΔ που ανήκει στο 

Κράτος, ΝΠΔΔ ή ΟΣΑ β) να επιχορηγείται τακτικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό 

σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους και γ) δεν είναι δημόσια 

επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1-3 του Ν. 3429/2005) εφαρμόζεται ανώτατο 

όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

επόμενες παραγράφους. Με τις τρεις αποφάσεις κρίθηκε ότι οι ΔΕΤΑ δεν 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω νόμων που προβλέπουν 

περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων. 

4. Επιπροσθέτως με τις υπ΄αρ. 308/17 και 329/17 αποφάσεις του Μον/λούς 

Πρωτ/κείου Κιλκίς, γίνεται δεκτό ότι ενόψει της ένταξης των εργαζομένων της ΔΕΤΑΚ 

στο ενιαίο μισθολόγιο, με τις διατάξεις της παρ 2 υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του Ν. 

4093/2012 ανεστάλη από 31-10-2012 έως 31-12-2016 η ρύθμιση της εφαρμογής της 

υπερβάλλουσας μείωσης των αποδοχών ποσοστού 25% που προβλεπόταν με τα άρθρα 

29 και 31 Ν.4024/2011, η δε περί του αντιθέτου σχετική εγκύκλιος του υπουργείου 



 

 

88 

 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξαιρεί αυθαιρέτως από την αναστολή τους εργαζομένους 

των ΔΕΤΑ. 

Σα ανωτέρω αμιγώς νομικά θέματα έχω τη γνώμη ότι κρίθηκαν ορθώς από το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς, ενώ επίσης δεν διαπίστωσα κάποιο δικονομικό 

σφάλμα στο οποίο θα μπορούσε να βασισθεί μία ενδεχόμενη έφεση. Κυρίως όμως τα 

παραπάνω νομικά θέματα έχουν ήδη κριθεί από τον Άρειο Πάγο με την υπ΄αρ. 

113/2017 Απόφαση δια της οποίας απορρίφθηκε αίτηση αναίρεσης της ΔΕΤΑ Ξάνθης 

και κρίθηκε ως νόμιμη η αγωγή εργαζομένων της ΔΕΤΑΞ που είχε την ίδια νομική 

βάση και αίτημα με τις τρεις αγωγές των εργαζομένων της ΔΕΤΑ Κιλκίς. Κατά 

συνέπεια η άσκηση εφέσεως για νομικό θέμα που έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο, δεν 

θα έχει καμία πιθανότητα ευδοκίμησης. ε κάθε περίπτωση οι τρεις αποφάσεις είναι 

εκτελεστές οπότε δεν δύναται να αναβληθεί η εφαρμογή τους με την άσκηση εφέσεων, 

ενώ παραλλήλως η ΔΕΤΑΚ θα επιβαρυνθεί με σημαντική τριπλή δικαστική δαπάνη 

των εφεσιβλήτων των τριών υποθέσεων για τη συζήτηση των τριών εφέσεων στο 

Εφετείο Θεσ/νίκης.  

Πλέον των αμιγώς οικονομικών συμφερόντων της ΔΕΤΑΚ με την αποφυγή 

άσκοπης περαιτέρω δαπάνης, υφίσταται και το ηθικό θέμα πιθανής δυσφήμισης της 

επιχείρησης λόγω της εύλογης υπόνοιας ότι διεξάγει καταχρηστικώς τη δίκη με 

άσκοπη ταλαιπωρία των εναγόντων εργαζομένων καίτοι το νομικό θέμα έχει κριθεί 

από ανώτατο δικαστήριο. 

Επίσης, η διάταξη του άρθρου 73, παρ.2, εδαφ. β' του Ν.3852/2010, βάσει της οποίας 

η άσκηση εφέσεως ήταν υποχρεωτική για μισθολογικές απαιτήσεις, εκτός εάν το 

κρίσιμο νομικό θέμα έχει κριθεί με απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου, ήδη έχει 

καταργηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 54 του 4447/16, οπότε δίδεται μεγαλύτερη 

ευχέρεια στη διοίκηση για μη άσκηση ενδίκων μέσων που θα υποβάλλονταν άσκοπα 

και θα την επιβάρυναν οικονομικώς. ε κάθε περίπτωση η έκδοση σχετικής απόφασης 

ανώτατου δικαστηρίου αποτελεί καταλυτικό στοιχείο για την λήψη της δέουσας 

απόφασης από το Δ. 

Βάσει των προεκτεθέντων έχω τη γνώμη ότι ΔΕΝ πρέπει να ασκηθούν ένδικα 

μέσα και ειδικότερα εφέσεις κατά των υπ΄αρ.182/17, 308/17 και 329/17 οριστικών 

αποφάσεων Μον/λούς Πρωτ/κείου Κιλκίς ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών, 

αλλά θα πρέπει η ΔΕΤΑΚιλκίς να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα και να 

εξουσιοδοτηθεί σχετικώς η πρόεδρος του Δ.  

 
Η παρούσα αποτελεί γνώμη του συντάξαντος βασιζόμενη στην οικεία νομοθεσία και στα 

έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεσή μου, δύναται να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες προς 

την εντολέα μου ΔΕΤΑ Κιλκίς και δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο καθώς αφορά την εσωτερική 

λειτουργία της Τπηρεσίας, γι΄ αυτό και δεν δύναται να χορηγηθεί σε ιδιώτη. 

Εάν παρόλα ταύτα βρεθεί για οιονδήποτε λόγο στην κατοχή τρίτου προσώπου, 

απαγορεύεται ρητώς η χρήση της είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, χωρίς τη γραπτή συναίνεση 

του συντάκτη. 

 

   ο Νομικός ύμβουλος  

                                                                          του Δήμου Κιλκίς 
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ταμάτιοςΚανταρτζής 

                                                                                ΔΙΚΗΓΟΡΟ   
 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 Σελ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο ηακάηηνπ Καληαξηδή. 

 
 Σελ παξαίηεζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο απφ ηελ άζθεζε εθέζεσο θαηά ησλ ππ΄αξ.182/17, 

308/17 θαη 329/17 νξηζηηθψλ απνθάζεσλ Μνλ/ινχο Πξση/θείνπ Κηιθίο εηδηθήο 

δηαδηθαζίαο εξγαηηθψλ δηαθνξψλ. 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-53/22-2-2018 -ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 3ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 3-54/22-2-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
παγυγή ηηρ ΓΔΑ Θιλκίρ ζηο Ξπόγπαμμα ηος ΝΑΔΓ για ηην ππόζλητη ενόρ (1) 
αηόμος Βοηθού Ιογιζηή Γ.Δ. ζηα πλαίζια επιδοηούμενος ππογπάμμαηορ 
απαζσόληζηρ 10.000 μακποσπόνια ανέπγυν ηλικίαρ 55-67 εηών. (Γιάπκεια 1+1 
έηορ).  

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ππαγσγή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζην Πξφγξακκα 
ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ πξφζιεςε ελφο (1) αηφκνπ Βνεζνχ Λνγηζηή Γ.Δ. ζηα πιαίζηα επηδνηνχκελνπ 

πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο 10.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ. (Γηάξθεηα 1+1 
έηνο), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

Με ηελ αξ. 1-13/16-1-2018 απφθαζε Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εγθξίζεθε ε ππνβνιή αίηεζεο ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 
Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη 

νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηηο 
21/02/20187 ιάβακε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 22/2018/000046360240 ηνπ ΟΑΔΓ  
απφθαζε έληαμεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 10.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο, γηα ηελ απαζρφιεζε καθξνρξφληα αλέξγσλ, ειηθίαο 55 έσο 67 εηψλ. Σν 
πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο 

απηφο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ λ. 892/1990 (Α  101) θαη επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο 
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απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ) ηνπ Ν. 3852/2010, 
πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ο αξηζκφο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πνπ εγθξίζεθε θαηά εηδηθφηεηεο είλαη 

κία (1) θαη είλαη ε εμήο : 

Α/Α Ρίηλορ - Ξεπιγπαθή Θέζηρ Διδικόηηηα 
Απιθμόρ 

Θέζευν 

2 

ΛΟΓΙΣΗ ΣΔΙ - ΓΡΑΦΔΙΟ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ - ΣΑΜΔΙΟΤ - 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΛΟΓΙΣΔ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ Η 

ΑΛΛΧΝ ΥΟΛΧΝ 
1 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΘΔΠΔΥΛ 1 

Η αλσηέξσ ζέζε εγθξίζεθε βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΟΔΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (ΦΔΚ1615/Β/2017) 

Η παξαπάλσ ζα θαιχςεη ηελ εμήο θελή ζέζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο: 

 

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ 
ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ 

 
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΔΠΔΥΛ 

 

ΘΔΛΔΠ 

ΘΑΙΞΡΝΚΔΛΔΠ 
ΑΞΝ ΡΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΡΝ ΝΑΔΓ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ΠΔ 1 0  

Σκήκα Γξακκαηείαο- 

Δπηθνηλσλίαο Οξγάλσλ 
Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο 

πζηεκάησλ Πνηφηεηαο 

Γηνηθεηηθψλ ΠΔ 

 Πιεξνθνξηθήο ΠΔ 

Δπηθνηλσλίαο θαη  

Γεκνζίσλ ρέζεσλ ΣΔ 

Γηνηθεηηθφο ΓΔ 

1 

1 
 
1 
1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Ννκηθφο ΠΔ 1 1  

Γξαθείν Σερληθνχ Αζθαιείαο Μεραληθφο ΠΔ 1 1  

  Γξαθείν Ιαηξνχ Δξγαζίαο Ιαηξφο ΠΔ 1 1  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

    

Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 1 0  

Οηθνλνκηθφ Σκήκα     

Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνχ 

Σκήκαηνο 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 1 0  
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Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ - Σακείνπ Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 

Βνεζφο Λνγηζηή ΣΔ  

Σακίεο  ΓΔ 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο 

θαη Απνρέηεπζεο 

Γηνηθεηηθφο ΣΔ  

Γηνηθεηηθφο ΓΔ  

Σερλίηεο Τδξαπιηθνί- 

Τδξνλνκείο ΓΔ  

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

1 

8 

 

4 

1 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Γξαθείν Απνζήθεο, Πξνκεζεηψλ 

θαη Παξαθνινχζεζεο 

πκβάζεσλ Έξγσλ 

Γηνηθεηηθνί ΣΔ  

Τδξαπιηθφο ΓΔ 

Απνζεθάξηνο ΓΔ 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

 

4 

 

Γηνηθεηηθφ Σκήκα     

Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ 

Σκήκαηνο 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 1 1  

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο 

Καηαλαισηψλ 

Γηνηθεηηθφο ΣΔ  

Γηνηθεηηθνί ΓΔ 

1 

2 

1 

0 

 

Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, 

Μηζζνδνζίαο & Δθπαίδεπζεο 
Πξνζσπηθνχ 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ  

Γηνηθεηηθφο ΣΔ  

Γηνηθεηηθνί ΓΔ 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ     

Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ 1 0  

Σκήκα Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

    

Πξντζηάκελνο Δ.Δ.Λ. Υεκηθφο Μεραληθφο ΠΔ 1 0  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Δ.Δ.Λ 

Μεραλνιφγνο ΠΔ 

Ηιεθηξνηερλίηεο ΓΔ 
πληεξεηέο 

Ηιεθηξνκεραληθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ ΓΔ 
Δξγάηεο Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

2 

 

2 

 

5 

1 

0 

 

2 

 

5 
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Γξαθείν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

Τδάησλ θαη Λπκάησλ (Υεκείν- 
Δξγαζηήξην-Απνιπκάλζεηο) 

Υεκηθφο ΠΔ  

Βνεζνί Υεκηθνί ΓΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

2 

2 

0 

2 

2 

 

 

Σκήκα Η/Μ θαη Απηνκαηηζκψλ     

Πξντζηάκελνο Η/Μ θαη 

Απηνκαηηζκψλ 

Ηιεθηξνιφγνο ή 

Μεραλνιφγνο ΠΔ 

1 0  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Η/Μ Δμνπιηζκνχ, 

Ορεκάησλ, Απηνκαηηζκψλ, 
SCADA θαη Γηθηχσλ 

Ηιεθηξνιφγνο ΠΔ  

Πιεξνθνξηθήο ΠΔ  

Ηιεθηξνιφγνη ΓΔ 

Ηιεθηξνζπγθνιιεηήο ΓΔ 
Σερλίηεο Ορεκάησλ ΓΔ 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

 

 

 

 

 

Σκήκα Ύδξεπζεο θαη 
Απνρέηεπζεο 

    

Πξντζηάκελνο Ύδξεπζεο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΠΔ 1 0  

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

ΠΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ή 
Γνκηθψλ Έξγσλ ΣΔ 

Μεραληθφο ΣΔ 

Σερλίηεο Τδξαπιηθνί ΓΔ 

Υεηξηζηέο Γνκηθψλ 
Μεραλεκάησλ ΓΔ  

Οηθνδφκνη ΤΔ 

Οδεγνί ΤΔ Υεηξηζηήο 
Απνθξαθηηθνχ- Δπνπηηθνχ 

ΤΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

 

 

1 

1 

6 

 

5 

2 

 

1 

 

7 

0 

 

 

0 

0 

6 

 

2 

0 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκήκα Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 

ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο 

θαη Δξεπλψλ 

    

Πξντζηάκελνο Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ 
Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο θαη 

Δξεπλψλ 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

ΠΔ 

1 1  
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Γξαθείν Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 

ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, 
Άξδεπζεο θαη Δξεπλψλ 

Μεραληθφο 

ΠεξηβάιινληνοΠΔ 

Γεσιφγνο ΠΔ 

Μεραλνιφγνο ΠΔ 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 
ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

ήΓνκηθψλ Έξγσλ ΣΔ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

ΠΛΝΙΝ  103 59 1 

 

Α/Α Ρίηλορ - Ξεπιγπαθή Θέζηρ Διδικόηηηα 
Απιθμόρ 
Θέζευν 

2 

ΛΟΓΙΣΗ ΣΔΙ - ΓΡΑΦΔΙΟ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ - ΣΑΜΔΙΟΤ - 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΛΟΓΙΣΔ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ Η 

ΑΛΛΧΝ ΥΟΛΧΝ 
1 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΘΔΠΔΥΛ 1 

Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
N.4483-2017 (ΦΔΚΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σελ πξφζιεςε ελφο (1) αηφκνπ κε ην Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ), γηα ηελ 
απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ. 

 

Σν θφζηνο ηνπ παξαπάλσ εξγαδνκέλνπ γηα δχν έηε  (είθνζη ηέζζεξηο κήλεο) ζην αλσηέξσ 
αηηνχκελν πξφγξακκα πξνβιέπεηαη ζε πνζφ χςνπο 26.880,00 € (είθνζη έμη ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

νγδφληα επξψ). 

 Γηα ην έηνο 2018 ην θφζηνο πξνυπνινγίδεηαη ζην χςνο ησλ 12.480,00 € θαη ζα θαιπθζεί 
απφ ηηο παξαθάησ δεζκεπκέλεο πηζηψζεηο: 

1. 950.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΗΒΔ ΔΜΜΗΘΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ)  
2. 285.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.03 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΔΜΜΙΘΟΤ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) 
 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ εηήζηα κηζζνδνζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
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 Σν ππφινηπν πνζφ ησλ 14.400,00 € ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ησλ ίδησλ 
Κ.Α. ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2019 θαη 2020 κε πνζά 13.440,00 € θαη 960,00 € 

αληίζηνηρα. 
 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΗΒΔ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ), Κ.Α. 60.01 (ΑΜΟΗΒΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ), 60.03 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ 
ΔΙΦΟΡΔ ΔΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) θαη 60.04 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 

ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018 θαη ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2019 θαη 2020. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-54/22-2-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 5ν - ΑΠΟΦΑΗ 3-55/22-02-2018  – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε 
ηίηιν: «Δπηζθεπή Πνκφλαο εβαζηνχ θαη Πνκφλαο (ζην φξην) πφιεο Κηιθίο» Πξνυπνινγηζκφο: 
1.788,00 (πιένλ ΦΠΑ).  

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

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν  Μεραληθφ ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Έγθξηζε πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο   ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Δπηζθεπή Πνκφλαο εβαζηνχ θαη Πνκφλαο (ζην 
φξην) πφιεο Κηιθίο» Πξνυπνινγηζκφο: 1.788,00 (πιένλ ΦΠΑ). 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάζηεθε ζηα κέιε ηνπ Γ. ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο σο άλσ 
Τπεξεζίαο εξγαζίαο θαη έρεη σο εμήο: 
 
 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «Δπηζθεσή ποκώλας εβαζηού θαη Ποκόλας (ζηο 

όρηο) πόιες Κηιθίς» 
 
ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Παξαζθεπή 26 Ιαλνπαξίνπ  2018 θαη ώξα 13:15   ζπλεδξίαζε ε 
επηηξνπή δηαγωληζκώλ Τπεξεζηώλ  γηα ηελ  «Δπηζθεπή πνκώλαο εβαζηνύ θαη πνκώλαο (ζην όξην) πόιεο Κηιθίο» 
απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγν  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Αζιαλίδε Υξήζην, Σνπνγξάθν Μεραληθό   ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Καπαζαθαιίδε Παλαγηώηε Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 
Η επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ηωλ νηθνλνκηθώλ   πξνζθνξώλ από ην πξωηόθνιιν ηνπο 
αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάηω πίλαθα πξνζθνξώλ. 
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Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξωηνθόιινπ 

1 REPPOS PUMPS 183/25-1-2018 

2 ΒΑΡΓΟΠΟΤΛΟ Ν. & ΙΑ Δ.Δ. 209/26-1-2018 

 
 
ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ «Δπηζθεπή Πνκόλαο εβαζηνύ θαη 
Πνκόλαο (ζην όξην) πόιεο Κηιθίο» θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάηω πίλαθα 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά άλεπ 
ΦΠΑ 24% 

1 REPPOS PUMPS 1412,80 

2 ΒΑΡΓΟΠΟΤΛΟ Ν. & ΙΑ Δ.Δ. 1416,00 

 
 
 
Η επηρείξεζε Ρέππνο Π. Νηθόιανο,   πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε  ηηκή θαη πξνηείλεηε ωο πξνζωξηλόο κεηνδόηεο ηεο 
ππεξεζίαο «Δπηζθεπή πνκώλαο εβαζηνύ θαη πνκώλαο (ζην όξην) πόιεο Κηιθίο» 
 
πληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο αθνινπζεί. 
 
 
Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλωηέξω ππεξεζίαο-
εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε: «Ρέππνο Π. Νηθόιανο» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 1.412,80 € (πιένλ 
ΦΠΑ24%),γηαηί . 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε :  
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ηνπ άξζξνπ 328  

  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/80 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1 παξ.1, 5 θαη 6 απηνχ 

 ηελ έθζεζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 235/2017 κε ΑΓΑ _ΧΡΥΟΟΛΚ8-Ρ3Κ, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ 

πνζνχ  

 Σελ ςήθηζε  πίζησζεο  κε ηελ ππφ αξηζκφ (21-339/14-12-2017) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

 

 
 

Απνθάζηζε νκφθσλα θαη 
 

 Δγθξίλεη ηελ Δπηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ Δ.Γ., αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : 
«Δπηζθεπή Πνκφλαο εβαζηνχ θαη Πνκφλαο (ζην φξην) πφιεο Κηιθίο» Πξνυπνινγηζκνχ: 1.788,00 
(πιένλ ΦΠΑ). 
 

 Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε  ηίηιν: «Δπηζθεπή Πνκφλαο εβαζηνχ θαη Πνκφλαο (ζην φξην) 
πφιεο Κηιθίο» ζηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Ρέππνο Π. Νηθφιανο», κε ΑΦΜ:066954222, 
Γηεχζπλζε: Πνιχθαζηξν,Σ.Κ.61200  ΓΟΤ: Κηιθίο,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 1.412,80 € 
(πιένλ ΦΠΑ24%) γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλε 
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

Α/Α Δίδνο Δπηζθεπήο Κσδηθ. CPV Μνλ. 
Μεηξ. 

Πνζ. Σηκή 
Μνλάδνο 

Γαπάλε 

1 Δξγαζία εμαγσγήο πνκψλαο ηζρχνο 15 
ΖΡ,  απφ  γεψηξεζε   κε βάζνο 
ηνπνζέηεζεο 24 κέηξα 

50511000-0 ηεκ 1 250,00 250,00 

2 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο πνκψλαο ηζρχνο 15 
ΖΡ, ζε γεψηξεζε , ζε βάζνο ηνπνζέηεζεο 
24 κέηξα. 

50511000-0 ηεκ 1 250,00 250,00 

3 Πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε άμνλα 
θεθαιήο  πνκψλαο, δηαηνκήο 1΄΄  θαη 
κήθνπο πεξίπνπ 1,10 κεηξα απφ 

50511000-0 ηεκ 1 75,00 75,00 



 

 

96 

 

αλνμείδσην ράιπβα. 

4 Απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε 
ζηξνβίινπ πνκψλαο  δηαηνκήο 8΄΄, κε  5 
εσο 10 πηεξσηέο 

50511000-0 ηεκ 1 70,00 70,00 

5 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  άμνλα 
ζηξνβίινπ δηαηνκήο 1΄΄, κήθνπο πεξίπνπ 2 
κ, απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

50511000-0 ηεκ 1 80,00 80,00 

6 Πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε νξεηράιθηλνπ 
θνπδηλέηνπ ζηξνβίινπ δηαηνκήο 8΄΄ 
(πνκψλαο) 

50511000-0 ηεκ 2 30,00 60,00 

7 Πξνκήζεηα ειαζηηθνχ θνπδηλέηνπ 
ζηξνβίινπ δηαηνκήο 8΄΄ (πνκψλαο) 

50511000-0 ηεκ 10 08,00 80,00 

8 Πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε δαθηπιίδη 
ζηππηνζιίπηε νξεηράιθηλν, καδί κε ηηο 
ληίδεο θαη ηελ ζαιακάζηξα. 

50511000-0 ηεκ 1 65,00 65,00 

9 Πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθήο 
ηξηβήο ζηήιεο 1΄΄ 

50511000-0 ηεκ 7 4,00 28,00 

10 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε  ειαζηηθνχ 
πξνζηαζίαο θεθαιήο πνκψλαο  

50511000-0 ηεκ 3 6,60 19,80 

11 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε , νξπθηέιαην  
SAE 25W-50 γηα κνηέξ θνίινπ άμνλνο 

50511000-0 ιίηξα 7 5,00 35,00 

12 Δξγαζία εμαγσγήο κνηεξ θνίινπ άμνλνο 
ηζρχνο 30 ΖΡ,  απφ  πνκψλα πνπ 
βξίζθεηαη εληφο νηθίζθνπ. Σν κνηέξ ζα 
παξαδνζεί ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 

50511000-0 ηεκ 1 200,00 200,00 

13 Δξγαζία ηνπνζέηεζεο κνηέξ θνίινπ άμνλα 
ηζρχνο 30 ΖΡ, ζε πνκψλα πνπ βξίζθεηαη 
εληφο νηθίζθνπ. Σν κνηέξ ζα παξαιεθζεί 
απφ ηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 

50511000-0 ηεκ 1 200,00 200,00 

     χλνιν: 1.412,80 

     ΦΠΑ 24%: 339,07 

     Άζξνηζκα: 1.751,87€ 

 
 

 Δγθξίλεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο λα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο  Δπηρείξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 62.07.01.04 (ΔΠΗΚΔΤΔ & ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΛΟΗΠΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ), φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Φεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 
 

 Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 3-55/22-02-2018  – 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: 
 

Η παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
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