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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

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

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  6/2018 

Σες κε αρηζκό 6/2018 ΔΚΣΑΚΣΗ σλεδρίαζες ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 22 Μαρηίοσ 2018 θαη 
ώρα: 12:00 κ.κ., εκέρα Πέκπηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ   778/19-03-2018, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 
πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

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

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

παξφληα ηέζζερα (4) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

4) Ξαξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

1) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  
2) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

3) Καπξνπνχινπ Πνθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αθνχ βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία, αθνχ απφ ηνπο ΔΠΣΑ ζπκβνχινπο είλαη 
παξφληεο νη ΠΔΝΣΔ  απνηεινχληεο ηελ λφκηκε απαξηία (άξζξν 4 παξ. 3 Ν. 1069/80) εηζέξρεηαη ζηε 
ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ.  

ην πξψην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

 

ΘΔΜΑ 1ν - ΑΠΟΦΑΖ 23-356/29-12-2017. 

 

 
 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα ηέζζερα (4) 
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5) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
6) Ξνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  

7) Ξεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
8) Ξαξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

4) Ρζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
6) Καπξνπνχινπ Πνθία, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 
ΘΔΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-80/22-3-2018 
 
Δπηθύρφζε πραθηηθώλ ζσλοπηηθού δηαγφληζκού ηες προκήζεηας κε ηίηιο: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ »  
προϋποιογηζκού 59.995,00€.  
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Θνξθνηίδε Θσλζηαληίλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ επηθχξσζεο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & 
ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 5 Καξηίνπ 2018 θαη ψξα 
10:00   
 
Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηα ηεχρε θαη ηελ δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 
 
Ρν απνηέιεζκα επηθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο απνηππψλεηαη ζην 
πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 

 

1Ο  ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Γεπηέξα 5 Μαξηίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Κορκοηίδη Κων/νο Ηλεκηρολόγο Μητανικό ΠΔ ηης  ΓΔΤΑ Κιλκίς  
2. Αβραμίδη Ηλία ΥημικόΜητανικό ΠΔ, Γενικό Γιεσθσνηή ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 
3. Νάζκα Δλιζάβεη Γιοικηηικό Τπάλληλο ΓΔ,  ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 
 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ : 

 
«Πξνκήζεηα ππνβξπρίωλ αληιηώλ θαη ππνβξπρίωλ θηλεηήξωλ γηα ην έηνο 2018 (πλνπηηθόο 

Γηαγωληζκόο)» 
 

Προϋπολογιζμού 59995,00 Δσρώ (άνεσ Φ.Π.Α. 24%), 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πξνζθνξψλ  απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.), κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ θαη αθνινχζσο  θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν έθαζηεο πξνζθνξάο 
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 ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ – Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ (αξηζκόο πξωηνθόιινπ πξνζθνξάο 533/01-3-2018) 

 Αξηζκφο ΓΔΜΖ : 29944013000 

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

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ 1.199,90 κε αξηζκφ Νν 336, Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ (59 – Άξγνπο) 

2. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο – ΣΔΤΓ (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016) ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ – Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ. 

3. Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ απφ Δπηκειεηήξην Αξγνιίδαο – Τπεξεζία ΓΔΜΖ,  κε αξ. πξση. 
545613.776314/ 26-2-2018 θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 

4. Έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αξγνιίδαο – Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ, κε 
Θέκα «ρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο Καηαζηαηηθνχ θαη κε ιχζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο» κε αξηζκφ 
Πξση. 1634/ 17-05-2013. 

5. Αλαθνίλσζε απφ Δπηκειεηήξην Αξγνιίδαο Σκήκα Μεηξψνπ, κε αξηζ. Πξση. 785604/ 14-03-
2017. 

6. Πξαθηηθφ Νν161 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ – Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ, κε 
εκεξνκελία 27-2-2018, γηα ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ θαη νξηζκφ εθπξφζσπνπ. 

7. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί γλψζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, 
ηζρχο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θιπ. 

8. Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
9. Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 

FAX  Αλληλογραφίας με την ΔΕΥΑΚ : 27510- 91009 
 

2
ε
 . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ (αξηζκόο πξωηνθόιινπ πξνζθνξάο 560/5-3-2018) 

 Αξηζκφο ΓΔΜΖ : 38334905000 

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

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ 1.199,90 κε αξηζκφ e-10399 Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.  
2. Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο – ΣΔΤΓ (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016) ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 
3. Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο  απφ Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο κε αξ. 

πξση. 480017.682127/ 01-11-2017 θαηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ 
4. Έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Μ.Δ. Θεζζαινλίθεο Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ, κε 

ζέκα «Αλάθιεζε θαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζην ΓΔΜΖ», κε αξηζ. Πξση. 
4628 / 19-04-2013. 

5. Καηαζηαηηθφ ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ. 
6. Πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ,  κε αξηζκφ Νν 

506, θαη   κε εκεξνκελία 2-3-2018, γηα ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ. 
7. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ Νφκηκνπ εθπξφζσπνπ ηεο . ΑΗΒΑΕΗΓΖ Α.Δ.Β.Δ.  πεξί 

γλψζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηζρχο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αξηζκφ θαμ  θιπ. 
8. Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
9. Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

FAX  Αλληλογραφίας με την ΔΕΥΑΚ : 2310 692110 
 
ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθαλ νη θάθεινη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν 

θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αθνινχζσο  αξηζκήζεθαλ αλά θχιιν, θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πίλαθα, ν  νπνίνο 

έρεη σο εμήο:  

1. Σερληθή πξνζθνξά ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ – Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ  
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χλνιν θχιισλ ηερληθήο πξνζθνξάο 76 (θχιια) 

2. Σερληθή πξνζθνξά . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 

χλνιν  θχιισλ ηερληθήο πξνζθνξάο 121 (θχιια) 

 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, δειαδή ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 21, 22, 23 24 ηεο δηαθήξπμεο)  
 
Καηφπηλ ε Δ.Γ.,   έιεγμε ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ,  εάλ δειαδή ηα πξνζθεξφκελα 
πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο. 

Μεηά ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο δηαπηζηψζεθε φηη φιεο νη εηαηξείεο ηεξνχλ  ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ  είλαη ζχκθσλεο κε 
ην ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο   θαη ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνηείλεη : 

 
1. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΣΛΗΩΝ  λα γίλεη 

δεθηφο γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ (άλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ).  
2. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο     . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 

ΚΑΗ ΑΝΣΛΖΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ       λα γίλεη δεθηφο γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ 
(άλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ). 

 
Οη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 

 
Κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ 1νπ Ξξαθηηθνχ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηε κε ππνβνιή 
ελζηάζεσλ, ε ΓΔΑ Θηιθίο ελεκέξσζε κε ην κε αξηζκφ πξση. 664/12-03-2018 έγγξαθν ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ ζπλνπηηθνχ  
δηαγσληζκνχ. 
 
Δλ ζπλερεία, ηελ Ρεηάξηε 14 Καξηίνπ 2018 θαη ψξα 10:00, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
πξνρψξεζε ζην άλνηγκα θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ  θαη 
ζπλέηαμε ην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 
 
 

2ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 14 Μαξηίνπ 2018 θαη ψξα 10:00   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ 

θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018 (πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο)» απνηεινχκελε απφ ηνπο  

• Παξαγηφ Ησάλλε, ΠΔ Πνιηηηθφ Μεραληθφ, ΓΔΤΑ Κηιθίο  (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

• Αβξακίδε Ζιία, Γελ. Γηεπζπληή, ΠΔ Υεκηθφ Μεραληθφ, ΓΔΤΑ Κηιθίο 

• Νάζθα Διηζάβεη ΓΔ Γηνηθεηηθή ππάιιειν, ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 

έπεηηα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ηειενκνηνηππία 

(fax), κε αξ. πξση. 664/12-03-2018, γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ δηαδηθαζία αλνίγκαηνο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
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Ζ επηηξνπή ιφγσ επαγγεικαηηθνχ θνιιήκαηνο ηνπ Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλνπ, πξνρψξεζε κε ηνλ 

αλαπιεξσηή Πξφεδξν ηνλ Παξαγηφ Ησάλλε, ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο ησλ 

δηαγσληδφκελσλ  θαη θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα ηνπο ζην πξαθηηθφ ηα νπνία εθθσλήζεθαλ θαη αθνχζηεθαλ 

απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο. 

 Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε θαη εθθψλεζε ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ηα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ σο εμήο :  

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΑΦΟΗ ΦΛΗΝΟΤ – Κ ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΑΒΔΔ 

ΤΝΟΛΟ 32.367,00 

ΦΠΑ 24 % 7.768,08 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 40.135,08 

 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ 

ΤΝΟΛΟ 31.381,00 

ΦΠΑ 24 % 7.531,44 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 38.912,44 

 
 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη  θαη νη  δχν  νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη πξνζσξηλφο 
κεηνδφηεο αλαθεξχρζεθε ε εηαηξεία . ΑΗΒΑΕΗΓΖ ΑΔΒΔ. 
 
Οη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 
 

 

Θακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 
 

Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ ελεξγεηψλ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ 
ζέκαηνο. 

 
 

 

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

 
Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθφλα 

 

 Ρν πξψην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ 59.995,00€. 

 
 Ρν δεχηεξν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ 59.995,00€. 

 
 Ρελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ», πξνυπνινγηζκνχ 59.995,00€  
ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ & ΞΝΒΟΣΗΩΛ 
ΘΗΛΖΡΖΟΩΛ) ζηελ εηαηξεία: «Π. ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ ΑΔΒΔ», κε Α.Φ.Κ.: 094490579, Γ.Ν..: ΦΑΔ 

Θεζζαινλίθεο, Γηεχζπλζε: Εάππα, Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο,  Ρ.Θ. 57013, κε ζπλνιηθή 
πξνζθνξά 38.912,44€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 
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 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο «Οκάδα Α» ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά 

έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α.12.00.01 
(ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ) θαη ηνπ 

Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή 
δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 

 Ζ απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 100, ηνπ 
Λ.4412/2016. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-80/22-3-2018. 

 
 
ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-81/22-3-2018 
 
Δπηθύρφζε πραθηηθώλ ηες Δθδήιφζες Δλδηαθέροληος ηες προκήζεηας κε ηίηιο: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΟΙΜΔΣΡΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΥΛΩΡΙΩΗ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 
προϋποιογηζκού 15.900,00€.  
 
 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 1ν πξαθηηθφ  Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ ΣΙΩΟΗΩΠΖΠ 
ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 12 Καξηίνπ 2018 θαη ψξα 10:00   
 
Νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πεξηειάκβαλαλ ηελ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο πξνεγήζεθε ε ΑΞΝΦΑΠΖ 2-28/30-1-2018 κε ζέκα: 

Έγθξηζε Κειέηεο θαη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν 
«Ξξνκήζεηα Γνζηκεηξηθψλ αληιηψλ ρισξίσζεο θαη εμαξηεκάησλ». 

Αθνινχζεζε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αμηνιφγεζε Γεληθψλ Γηθαηνινγεηηθψλ – 

Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη αμηνιφγεζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο 
θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη ζηε ζπλέρεηα Πχληαμε Ξξαθηηθνχ (Άξζξν 100, Λ. 4412/16), 

νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 
 

1ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
ΓΟΟΜΔΣΡΗΚΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ ΥΛΩΡΗΩΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Σξίηε 13/2/2018 θαη ψξα 10:15   ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή 

δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα Γνζνκεηξηθψλ αληιηψλ ρισξίσζεο θαη εμαξηεκάησλ»  

απνηεινχκελε απφ ηνπο: 
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 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   πξνζθνξψλ απφ ην πξσηφθνιιν ηνπο 

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

 

Α/Α Δπηρείξεζε Αξηζκ. πξσηνθφιινπ 

1 ΥΔΜΟΦΛΟΤΗΝΣ ΟΔ (CHEMOFLUIT) 357/12-2-2018 

2 ΜΠΔΛΔΣΖ ΑΝΣΩΝΗΟ (AB WATER) 360/12-2-2018 

3 ALSON ΑΔ 377/13-2-2018 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη θαηέγξαςε ζην πξαθηηθφ 

ηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε θάθειν. 

1
ε
 ΥΔΜΟΦΛΟΤΗΝΣ ΟΔ (CHEMOFLUIT) 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

10. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Αδσλε Γεσξγίνπ, ζρεηηθά κε 
αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη FAX γηα επηθνηλσλία κε ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

11. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Αδσλε Γεσξγίνπ, ζρεηηθά κε ηελ 
παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ 

12. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Αδσλε Γεσξγίνπ, φηη ν 
πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο.  

13. Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε Α/Α 483-25/01/2018. 
14. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, Αξηζκ πξση. 41635-30/01/2018 
15. Σερληθά θπιιάδηα ζπλνιηθά 59 ζειίδεο. 

 

2
ε
  ΜΠΔΛΔΣΖ ΑΝΣΩΝΗΟ (AB WATER) 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ Μπειέηε Αλησλίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ  θαη  φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλνο 
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

2. Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε Αξηζ. πξση 64347544 / 20-01-2018 
3. Βεβαίσζε  ΔΦΚΑ Αξηζκ πξση. 1674020 / 29-12-2017 
4. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ΗΚΑ,  Αξηζκ πξση. 418 / 25-04-2017 
5. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ, Αξ. Πξ. 21251/ 26-09-2017 
6. Σερληθά θπιιάδηα ζπλνιηθά  11 ζειίδεο. 

3
ε
   ALSON A.E. 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
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1. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Σδάκνπ Θεφδσξνπ, ζρεηηθά κε 
αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη FAX γηα επηθνηλσλία κε ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Σδάκνπ Θεφδσξνπ, ζρεηηθά κε ηελ 
παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κίιθηο. 

3. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ Σδάκνπ Θεφδσξνπ, φηη ν 
πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο. 

4. Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο ALSON AE, γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ηεο  ΓΔΤΑΚ.  
5. Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε ΑΡ. ΠΡΩΣ. 64409135 / 02-02-2018 
6. Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ΔΦΚΑ, Αξηζκ πξση. 548038 / 30-11-2017. 
7. Σερληθά θπιιάδηα ζπλνιηθά 42 ζειίδεο. 

 

Καηά ησλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπφηε φινη νη δηαγσληδφκελνη 

γίλνληαη δεθηνί. ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ δελ πξνρψξεζε ζηνλ έιεγρν ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο έθαζηνπ δηαγσληδφκελνπ, εάλ δειαδή ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο  είλαη ζχκθσλνο κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ο έιεγρνο ζα γίλεη ηηο επφκελεο εκέξεο θαη ζα 

ζπληαρζεί δεχηεξν πξαθηηθφ φπνπ ζα νξίδεη πνηεο πξνζθνξέο γίλνληαη απνδεθηέο γηα ην επφκελν ζηάδην 

πνπ ζα είλαη ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο δελ αλνίρζεθαλ, αιιά ζα θπιαρζνχλ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη ζα 

νξηζζεί κε  αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε εκεξνκελία αλνίγκαηνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

Δλ ζπλερεία ηέζεθε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην 2ν Ξξαθηηθφ Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο ηεο πξνκήζεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 5 Καξηίνπ 2018 θαη ψξα 
09:00 θαη απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 
 

2ν  ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
ΓΟΟΜΔΣΡΗΚΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ ΥΛΩΡΗΩΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Γεπηέξα 5/3/2018 θαη ψξα 09:00   ζπλεδξίαζε ε 

επηηξνπή δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα Γνζνκεηξηθψλ αληιηψλ ρισξίσζεο θαη 

εμαξηεκάησλ»  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 αθνχ έιαβε ππφςε ηεο: 
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1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Απνζηνιίδε Νηθφιανπ, νπνίνο έιεγμε θαηά 

πφζν, νη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

2. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα δνζνκεηξηθψλ 

αληιηψλ ρισξίσζεο θαη εμαξηεκάησλ», ηηο νπνίεο ζπλέηαμε ν Υεκηθφο Μεραληθφο ηεο ΓΔΤΑΚ θ. 

Απνζηνιίδεο Νηθφιανο. 

 

Πξνηείλεη πξνο ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηα παξαθάησ: 

1. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο CHEMOFLUID γίλεηε απνδεθηή. 

2. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ΜΠΔΛΔΣΖ ΑΝΣΩΝΗΟ, δελ γίλεηε απνδεθηή, θαη δελ ζα 

αλνηρζεί ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο. 

3. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ALSON S.A. γίλεηε απνδεθηή. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ γίλνληαη δεθηνί γηα ην επφκελν ζηάδην, ζα αλνηρζνχλ 

ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζε απηνχο,  κε κειινληηθή εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο παξνχζεο. 

πληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 
 
 
Ρέινο ηέζεθε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην 3ν Ξξαθηηθφ Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
ηεο πξνκήζεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 12 Καξηίνπ 2018 θαη ψξα 10:00κε ην 
απνηέιεζκα  λα απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 
 
 

3ν ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ζήκεξα ηελ Γεπηέξα 12 Μαξηίνπ 2018 θαη ψξα 10:00,  

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα Γνζηκεηξηθψλ αληιηψλ ρισξίσζεο θαη 

εμαξηεκάησλ»  απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

  

• Απνζηνιίδε Νηθφιαν, ΠΔ Υεκηθφ Μεραληθφ, ΓΔΤΑ Κηιθίο  (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

• Αβξακίδε Ζιία, Γελ. Γηεπζπληή, ΠΔ Υεκηθφ Μεραληθφ, ΓΔΤΑ Κηιθίο 

• Νάζθα Διηζάβεη ΓΔ Γηνηθεηηθή ππάιιειν, ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 

έπεηηα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ηειενκνηνηππία 

(fax), κε αξ. πξση. 649/09-03-2018, γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ δηαδηθαζία αλνίγκαηνο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
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Ζ επηηξνπή πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδφκελσλ  θαη 

θαηέγξαςε ηα πεξηερφκελα ηνπο ζην πξαθηηθφ ηα νπνία εθθσλήζεθαλ θαη αθνχζηεθαλ απφ ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο. 

Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε θαη εθθψλεζε ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ηα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ σο εμήο :  

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ALSON ΑΔ  

ΤΝΟΛΟ 13.970,00 

ΦΠΑ 24 % 3352,80 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 17322,80 

 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΥΔΜΟΦΛΟΤΗΝΣ ΟΔ (CHEMOFLUIT) 

ΤΝΟΛΟ 9.240,00 

ΦΠΑ 24 % 2217,60 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 11457,60 

 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη  θαη νη  δχν  νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη πξνζσξηλφο 
κεηνδφηεο αλαθεξχρζεθε ε εηαηξεία ΥΔΜΟΦΛΟΤΗΝΣ ΟΔ (CHEMOFLUIT). 
 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 
 
 

Θακία έλζηαζε δελ ππνβιήζεθε απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο. 

 
Κε βάζε ην παξαπάλσ ηζηνξηθφ ελεξγεηψλ, παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ηνπ σο άλσ 
ζέκαηνο. 

 
 

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

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθφλα 

 
 Ρν 1ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ ΣΙΩΟΗΩΠΖΠ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ 15.900,00€. 
 

 Ρν 2ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ ΣΙΩΟΗΩΠΖΠ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ 15.900,00€. 
 

 Ρν 3ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ ΣΙΩΟΗΩΠΖΠ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ» πξνυπνινγηζκνχ 15.900,00€. 

 
 Ρελ επηθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΩΛ ΑΛΡΙΗΩΛ ΣΙΩΟΗΩΠΖΠ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ», πξνυπνινγηζκνχ 15.900,00€  

ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 12.06 (ΙΝΗΞΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη 3.816,00 ηνπ Θ.Α. 
54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΩΛ) ζηελ εηαηξεία: «ΣΔΚΝΦΙΝΗΛΡ ΝΔ (CHEMOFLUIT)», κε Α.Φ.Κ.: 
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082510660, Γ.Ν..: Καξνχζη, Γηεχζπλζε: Γξαλίθνπ 7, Αζήλα,  Ρ.Θ. 15125, κε ζπλνιηθή 
πξνζθνξά 11.457,60€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 

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

βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 12.06 (ΙΝΗΞΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΩΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ 
πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 
 Ζ απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, βάζεη ηνπ Άξζξνπ 100, ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-81/22-3-2018. 

 

 

ΘΔΜΑ 1o- Απόθαζε 6-82/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Καηαθύρφζε αποηειέζκαηος ηοσ ζσλοπηηθού Γηαγφληζκού ηες σπερεζίας κε ηίηιο: 
«ΑΠΟΦΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΩΝ».  

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Απνζηνιίδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 
Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΙΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΩΛ», πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμού: 

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

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΣΙΩΝ» 

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

40.000,00  € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 61.93.19, 54.00.29  
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6 Αρ. Πρωτ. Περίλθψθσ Διακιρυξθσ:  310 / 06-02-2018 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
επιχείρθςθ: «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»    

Ημερομηνία : 20-03-2018 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

20/03/2018, ημζρα: Τρίτη  

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 20/03/2018 θμζρα τρίτθ και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

1.  Αζλανίδη Υρήζηο, ΠΔ Σοπογράθο Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς,  
2. Γιοβανούδη Υρήζηο, ΠΔ Πολιηικό Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

3. Καπαζακαλίδη Παναγιώηη  , ΣΔ Πολιηικό Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ), για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ επιχείρθςθσ: 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ    (ΑΦΜ: 042125068)   

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: 

 Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για Γενικι Χριςθ 

 Πιςτοποιθτικό του Σμιματοσ Πιςτοποιθτικϊν του Πρωτοδικείου Κιλκίσ 

 Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Κιλκίσ  

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ από το ΙΚΑ  

 Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο 

 Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για διαγωνιςμό από τον ΕΦΚΑ 
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 

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 
ΑΘΑΝΑΙΟ   

(ΑΦΜ: 042125068 ) 

36.000,00 € 8.640,00 € 44.640,00 € 

διότι είναι θ επιχείρθςθ που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθφλα 

 Ρν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: 
«ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΙΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΩΛ». 

 
 Ρνλ Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Θαηαθχξσζεο, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη: (i) ν θάθεινο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη (ii) φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ήηαλ 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΙΚΑΡΩΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΩΛ», πξνυπνινγηζκνχ 49.600,00€ ρσξίο 
ΦΞΑ,/ΘΑΔ 61.93.19 (ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ & ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΙΚΑΡΩΛ & 
ΦΟΔΑΡΗΩΛ) θαη 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΩΛ-ΔΜΝΓΩΛ) ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε : 

«ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ», κε Α.Φ.Κ.: 042125068 Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: Θάησ 
Απφζηνινη Θηιθίο,  Ρ.Θ. 61100, κε ζπλνιηθή πξνζθνξά 44.640,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΞΑ). 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
 Λα θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

(Λ. 4412/16 (ΦΔΘ-147 Α, Άξζξν 316 - Θαηαθχξσζε - Πχλαςε ζχκβαζεο). 
 

 Ζ δαπάλε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνπο θσδηθνχο Θ.Α. 61.93.19 (ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ & ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ ΙΚΑΡΩΛ & 

ΦΟΔΑΡΗΩΛ) θαη Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΩΛ-ΔΜΝΓΩΛ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-82/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 
ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-83/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

Έγθρηζε δαπαλώλ κεηαθίλεζες. 
 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο  έθηαθηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε  
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1) Aπφ ηνλ Ησάλλε Ξαξαγηφ, Ξξντζηάκελν Ρερληθήο πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ηνπ ηδίνπ ζηελ Αζήλα ζηηο 

23/2/2018 ζην ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ επίζπεπζε ελεξγεηψλ ηεο έληαμεο ησλ πξάμεσλ κε 
ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΙΔΔΙΔΓΣΝ-ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ ΡΝ 

ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ & ΔΛΡΑΜΖ ΡΝ ΠΡΝ ΞΑΟΣΝΛ ΠΠΡΖΚΑ» θαη 
«ΑΞΝΓΝΡΗΘΖ ΣΟΖΠΖΠ ΓΑΡΗΘΩΛ ΞΝΟΩΛ ΚΔΠΩ ΚΔΗΩΠΖΠ ΓΗΑΟΟΝΩΛ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ» 
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα πνδνκέο Κεηαθνξψλ, Ξεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

2014-2020, Ρνκέαο Ξεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη 
σο εμήο: 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

1. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

              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. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Αλαρψξεζε θαη επηζηξνθή ζηηο 23-02-2018. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

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. 
 
 
Δλ ζπλερεία ππνβιήζεθε ζηα κέιε ηνπ Γ ην θαηαζηαηηθφ πιεξσκήο νδνηπνξηθψλ εμφδσλ: 
 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΡΩΜΖ 
νδνηπνξηθώλ εμόδωλ 

 
Ολνκαηεπώλπκν δηθαηνύρνπ : ΠΑΡΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 

εκεξνκελία κεηαθίλεζεο: 23/2/2018 

ζθνπόο κεηαθίλεοεο: ΔΠΔΡΡΑΑ, ΠΡΓ. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΜΟΤ 

ηόπνο κεηαθίλεζεο(δηαδξνκή): ΑΘΗΝΑ 

 

Α Η Σ Η Ο Λ Ο Γ Η Α ΠΟΟ 
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1. Οδνηπνξηθά έμνδα (αλάιπζε εμφδσλ) : 

1.1. Αεξνπιάλν 310.53  (ΠΛΖΡΩΘΖΚΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΤΑ) 

1.2. Λεσθνξείν 

1.3 ΝΚΚ2271 απηνθίλεην ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 
ΘΔΑΟΛΟΝΗΚΖ Υ 1/5 ΣΗΜΖ ΚΑΤΗΜΟΤ) 

 
310.53€ 

 
 

14,00€ 

2. Έμνδα δηακνλήο : 
0€ 

3.  Ζκεξήζηα απνδεκίωζε :  
..... εκέξεο Υ 15 €/εκέξα (γηα απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρικ). 
..... εκέξεο Υ 30 €/εκέξα (γηα απφζηαζε απφ 51 έσο 200 ρικ). 
1 εκέξεο Υ 40 €/εκέξα (γηα απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200 ρικ). 

 

40,00€ 

 Τ Ν Ο Λ Ο 364,53€ 

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ (ΠΛΖΡΩΣΔΟ) 54,00€ 

 
Τπνβάιινληαη, ζπλεκκέλα, φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά. 

 
 
 

Τπογραθή Γικαιούτοσ 
 

 
Καηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ην πνζφ ησλ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΩ. 
 
 

Θεωρήθηκε 
Κηιθίο 

22/3/2018 
Ο ΓΓ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Ζιίαο Αβξακίδεο 

Δγκρίθηκε 

Κηιθίο  

24./03/2018 
Ο Γηεπζπληήο Γ.Ο.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 
 

Μηράιεο Κπξηαδίδεο 
 
  

 
Με βάζε ηα αλσηέξσ, δεηείηαη ε έγθξηζε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο. 
 

 
2) Δλ ζπλερεία ηνλ ιφγν πήξε ν Αβξακίδεο Ζιίαο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ν 

νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ έγθξηζε δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ηνπ ηδίνπ ζηελ Αζήλα, 
γηα ηελ 3ε Ππλεδξίαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Ρκήκα Θαηαζθεπψλ ηεο 20εο  
Καξηίνπ 2018 ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

1. ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΚΗΛΚΗ ΑΘΖΝΑ 
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2. ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε γηα ηελ 3ε πλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Σκήκα Καηαζθεπψλ ηεο 20εο  Μαξηίνπ 
2018  
Παξαθαινχκε λα παξεπξεζείηε ζε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Σκήκα Καηαζθεπψλ, πνπ ζα γίλεη 
ζηηο 20-03-2018,  εκέξα Σξίηε θαη ψξα: 15:00 ΄, ζηελ αίζνπζα ηνπ .Γ.Δ., νδφο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 182,  ζηνλ  6ν 
φξνθν. 
 

3. ΚΟΠΟ 

Δηζήγεζε γηα Κ44 Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζε κε αληηθείκελν ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή  ηνπ έξγνπ: «Γηπιηζηήξην – 
Ύδξεπζε Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Κηιθίο». 

4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΓΑΠΑΝΔ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΖΜΔΡΖΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΖΓΖΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ - ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ. ΔΡΓΩΝ - 
ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ - ΣΜΖΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ (Πεξίνδνο 2018 -2019, ΑΓΑ: 68ΑΤ465ΥΘΞ-Ω9Τ) 

5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

300,00 ΔΤΡΩ 
 

6. ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ 

 
ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 
 
ηε ζπλέρεηα, ππνβιήζεθε ζην Γ ε θαηάζηαζε πιεξσκήο νδνηπνξηθψλ εμφδσλ: 

 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΡΩΜΖ 
νδνηπνξηθώλ εμόδωλ 

 
Ολνκαηεπώλπκν δηθαηνύρνπ : ΑΒΡΑΜΙΓΗ ΗΛΙΑ 

εκεξνκελία κεηαθίλεζεο: 20/3/2018 

ζθνπόο κεηαθίλεζεο: ΔΙΗΓΗΗ ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΗΜΟΙΩΝ 
ΔΡΓΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΡΔΤΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΚΙΛΚΙ - ΓΙΙΛΤΣΗΡΙΟ 

ηόπνο κεηαθίλεζεο(δηαδξνκή): ΑΘΗΝΑ 

 

Α Η Σ Η Ο Λ Ο Γ Η Α ΠΟΟ 

1. Οδνηπνξηθά έμνδα (αλάιπζε εμφδσλ) : 

1.3. Αεξνπιάλν 

1.4. Λεσθνξείν 

1.3 ΚΗΕ3525ΗΥ απηνθίλεην ΚΗΛΚΗ – ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΘΔΑΟΛΟΝΗΚΖ Υ 1/5 
ΣΗΜΖ ΚΑΤΗΜΟΤ): 140ρικ Υ 0.25€/ρικ =  

 
190,52 

 
 

35,00 

2. Έμνδα δηακνλήο : 
0 
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4.  Ζκεξήζηα απνδεκίωζε :  
..... εκέξεο Υ 15 €/εκέξα (γηα απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρικ). 
..... εκέξεο Υ 30 €/εκέξα (γηα απφζηαζε απφ 51 έσο 200 ρικ). 
1 εκέξεο Υ 40 €/εκέξα (γηα απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200 ρικ). 

 

40,00 

 Τ Ν Ο Λ Ο 265,52 

 
Τπνβάιινληαη, ζπλεκκέλα, φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά. 

 
 

Τπογραθή Γικαιούτοσ 
 

 
Καηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ην πνζφ ησλ ΓΗΑΚΟΗΩΝ ΔΞΖΝΣΑΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΣΝΑΓΤΟ 
ΛΔΠΣΑ. 
 

Θεωρήθηκε 
Κηιθίο 

22/3/2018 
Ο Γηεπζπληήο ηεο ΣΤ ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Ηωάλλεο Παξαγηόο 

Δγκρίθηκε 

Κηιθίο  

24./03/2018 
Ο Γηεπζπληήο Γ.Ο.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 
 

Μηράιεο Κπξηαδίδεο 
 

Θεωρήθηκε 
Κηιθίο 

22/3/2018 
Ο Γηεπζπληήο ηεο ΣΤ ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Ηωάλλεο Παξαγηόο 

Δγκρίθηκε 

Κηιθίο  

24./03/2018 
Ο Γηεπζπληήο Γ.Ο.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 
 

Μηράιεο Κπξηαδίδεο 
 

 
Σο θόζηος κεηαθίλεζες ηοσ Αβρακίδε Ηιία  ήηαλ: 

 
1. Ζκεξήζηα απνδεκίσζε κίαο εκέξαο: 40 Σ 1= 40€ 

2. Θφζηνο αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ: 190.52 Σ 1= 190.52€ 
3. Κεηαθνξηθά έμνδα: 35,00 Σ 1= 35,00€ 

 

 
ύλοιο: 265,52 € (ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ) 

 

 

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

 
Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθφλα 

 

 Δγθξίλεη ηα έμνδα δαπαλψλ κεηαθίλεζεο  ηνπ Ησάλλε Ξαξαγηνχ ζηελ Αζήλα, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ: 364,53€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  364,53€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.01 (ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΩΝ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 Λα θαηαβιεζεί ην πνζφ ησλ πελήληα ηεζζάξσλ επξψ (54,00€) ζηνλ δηθαηνχρν Ξαξαγηφ 

Ησάλλε, (Ρν ππφινηπν πνζφ θαηαβιήζεθε απεπζείαο απφ ηε ΓΔΑ Θηιθίο) 
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 Δγθξίλεη ηα έμνδα δαπαλψλ κεηαθίλεζεο  ηνπ Αβξακίδε Ζιία ζηελ Αζήλα, ζπλνιηθνχ 

πνζνχ: 265,52 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  265,52€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.01 (ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΩΝ)  ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-83/22-3-2018 - ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-84/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ  

Έγθρηζε Μειέηες θαη Σεστώλ Γεκοπράηεζες θαη έγθρηζε δαπάλες κε δηαδηθαζία απ’ 

εσζείας αλάζεζες ηες προκήζεηας κε ηίηιο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΑΝΟΞΔΙΓΩΣΗ  ΑΝΣΛΙΑ 
ΛΤΜΑΣΩΝ ΓΙΑ  Μ. ΒΡΤΗ».  

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ΔΚΣΟ ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ζιία Αβξακίδε, ΓΓ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, Σεκηθφ  
Κεραληθφ, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΖΠ  ΑΛΡΙΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΓΗΑ  Κ. ΒΟΠΖ» ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ :  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΖ  ΑΝΣΛΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΓΗΑ  Μ. ΒΡΤΖ 

5. ΚΟΠΟ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ηνλ  δίθηπν απνρέηεπζεο ηνπ νηθηζκνχ Μ. Βξχζεο ππάξρεη θξεάηην αλχςσζεο ιπκάησλ,  ζην νπνίν ππάξρεη 
εγθαηεζηεκέλε αλνμείδσηε   ειεθηξαληιία ιπκάησλ γηα  ηελ αλχςσζε ησλ ιπκάησλ ζε άιιν   θξεάηην πνπ βξίζθεηαη 
ζε κεγαιχηεξν πςφκεηξν. 

Ζ ελ ιφγσ αληιία εγθαηαζηάζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 θαη κεηά απφ 8 ρξφληα ιεηηνπξγία θάεθε, νπφηε απαηηείηαη ε 
πξνκήζεηα θαηλνχξγηαο αληιίαο. 

Λφγσ ησλ θεξηψλ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα αζηηθά ιχκαηα, ε θαηλνχξγηα αληιία απαηηείηαη λα έρεη ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα δνπιέςεη απξφζθνπηα γηα πνιιά ρξφληα, δηφηη δηαθνξεηηθά ζα θξαθάξεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο. 

 

6. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α/Α Δίδνο Δξγαζίαο ΜΟΝ . ΠΟ. ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
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ΜΔΣΡ. ΜΟΝΑΓΟ 

1 Τπνβξχρηα  αληιία ιπκάησλ, κνλνθαζηθή, 
ηζρχνο 1,5 ΖΡ, παξνρήο 6  m3/h, θαη 
καλνκεηξηθνχ  10 κέηξα, κε ζηφκην εμφδνπ 
2΄΄,  Δπξσπατθήο  πξνέιεπζεο , θέιπθνο 
θηλεηήξα απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζηφκην 
αλαξξφθεζεο θαη ζαιίγθαξνο απφ 
ρπηνζίδεξν,    πηεξσηή θαη άμνλαο  απφ  
αλνμείδσην ράιπβα.  Ζ αληιία  ζα   δηαζέηεη 
δηπιφ κεραληθφ  ζηππηνζιίπηε. Δπίζεο  φιεο 
νη βίδεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  
Δπίζεο ε πηεξσηή ζα είλαη,  αλνηθηνχ ηχπνπ 
(vortex), κε δηάκεηξν  δηεξρφκελνπ ζηεξενχ 
έσο 50 mm. Ζ ειεθηξαληιία ζα θέξεη 
θινηεξνδηαθφπηε ηχπνπ πισηήξα γηα 
απηφκαηε ιεηηνπξγία. 

ηεκ 1 227,00 227,00 

    χλνιν : 227,00 

    ΦΠΑ 24 % : 54,48 

    Άζξνηζκα : 281,48 

 

7. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηεο αληιίαο ιπκάησλ ζα γίλεη απφ ην ζπλεξγείν ηεο ΓΔΤΑΚ. 

 Πιεξσκή ζε  έλα κήλα  απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

 

 ρεηηθφ CPV: 31681200-5 (Ζιεθηξηθέο αληιίεο).     

 

Ο ΓΓ προηείλεη ηελ απεσζείας αλάζεζε ηες προκήζεηας κε ίδηοσ ηύποσ αληιία γηα λα 
αποθεστζούλ επηπιέολ σδρασιηθές εργαζίες ζσλαρκοιόγεζες θαη λα αποθαηαζηαζεί 
άκεζα ηο πρόβιεκα ηες δσζοζκίας ηφλ ισκάηφλ. 

 
Ξαξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθέληνο αηηήκαηνο. 
 
 

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

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 
N.4483/2017 (ΦΔΘΑ-107) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘΑ’ 114/8.6.2006). 
 

 
Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθφλα 

 
 Ρελ Ρερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 
νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 

ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν 
πξνβιέπεηαη απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε γίλεηαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 γ) ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 

32ηεο Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη φηη «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο 
απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα 

γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 
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πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηα-
πξαγκάηεπζε. 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 

κνλνκεινχο νξγάλνπ ζηελ επηρείξεζε : «ΚΞΑΕΑΘΑ PLUS Κ.Δ.Ξ.Δ», κε Α.Φ.Κ.: 
998001668, Γ.Ν..: Α Θεζζαινλίθεο, Γηεχζπλζε: Γηαλληηζψλ 43, Θεζζαινλίθε, Ρ.Θ. 
54627, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά  281,48€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.). 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  281,48€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 12.05 (ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ & 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ,ΚΑΣΑΝΙΩΝ,ΓΡΟΑΣΟΤ & 
ΚΡΗΣΩΝΗ) θαη ηοσ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
έηνπο 2018. 

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

ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 12.05 (ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ & 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΔΛ ΚΙΛΚΙ,ΚΑΣΑΝΙΩΝ,ΓΡΟΑΣΟΤ & 
ΚΡΗΣΩΝΗ) θαη ηοσ Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 

φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-84/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 
 

ΘΔΜΑ 4o- Απόθαζε 6-85/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

ύλαυε προγρακκαηηθής ζύκβαζες κε ηε ΓΔΤΑΓΓ. 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ξαξαγηφ Ησάλλε, Ξνιηηηθφ Κεραληθφ ηεο 

Γ.Δ..Α Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηε 
ΓΔΑΓΓ ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο: 

Πηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκαηηθψλ κεηαμχ ησλ ΓΔΑ Θηιθίο θαη ΓΔΑ.Γ. Γέιηα ε δεχηεξε έζεζε 

κε ηα αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηα 1242/4-8-2017 θαη 
1670/6-10-2017 πνπ πξσηνθνιιήζεθαλ κε αξηζκφ 3831/11-10-2017 απφ ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 

Απφ ηελ πξφεδξν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  δεηήζεθε ε γλψκε ηεο Ρ... Ρν παξαπάλσ αίηεκα 
απαληήζεθε απφ ηνλ Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν Ρ.. θαη Ληθφιαν Απνζηνιίδε ππεχζπλν 

Δ.Δ.Ι. ζηηο 21-11-2017 κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 4674 πνπ έρεη σο εμήο. 

ΠΡΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
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ΘΕΜΑ:  Σποποποίηζη Ππογπαμμαηικών ςμβάζεων μεηαξύ ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ 

Αποσέηεςζηρ Δήμος Δέληα και ηηρ Δημοηικήρ Επισείπηζηρ Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ Δήμος Κιλκίρ 

ΧΕΣ.:    

1. Η από 22/09/2010 ςπογπαθείζα Ππογπαμμαηική ύμβαζη μεηαξύ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος Κιλκίρ και 

ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος Υαλάζηπαρ για ηην Ππάξη «Ολοκλήπωζη Αποσεηεςηικού Δικηύος Υαλάζηπαρ 

Δήμος Υαλάζηπαρ», όπωρ αςηή ηποποποιήθηκε 

2. Η από 22/09/2010 ςπογπαθείζα Ππογπαμμαηική ύμβαζη μεηαξύ ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος Κιλκίρ και 

ηηρ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμος Υαλάζηπαρ για ηην Ππάξη «Αποσεηεςηικά Δίκηςα, Καηαθλιπηικοί Αγωγοί ηος 

Δ.Δ. Αναηολικού Δήμος Υαλάζηπαρ», όπωρ αςηή ηποποποιήθηκε 

3. Η υπογραφείςα Προγραμματική ύμβαςη μεταξύ τησ Δ.Ε.Τ.Α. Δήμου Κιλκίσ και τησ Δ.Ε.Τ.Α. 
Δήμου Δέλτα για την Πράξη «Αποχετευτικά δίκτυα και Εγκατάςταςη Επεξεργαςίασ Λυμάτων Δήμου 
Δέλτα ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Δ. 
ΚΤΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ», όπωσ αυτή τροποποιήθηκε 

Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δήκνπ Κηιθίο επεηδή δηαζέηεη δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, πξνέβε 

ζηε ζύλαςε ηξηώλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ κε ηε Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Δήκνπ Δέιηα γηα ηελ 

σξίκαλζε, δεκνπξάηεζε θαη θαηαζθεπή σο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο ησλ έξγσλ: 

1. Ολοκλήρωςη Αποχετευτικού Δικτύου Χαλάςτρασ Δήμου Χαλάςτρασ  

2. Αποχετευτικά Δίκτυα, Καταθλιπτικοί Αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου Χαλάςτρασ  

3. Αποχετευτικά δίκτυα και Εγκατάςταςη Επεξεργαςίασ Λυμάτων Δήμου Δέλτα  ΑΠΟΧΕΣΕΤΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Δ. ΚΤΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ  

Τν αληηθείκελν ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο έρεη νινθιεξσζεί θαη ε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε 

έρεη θιείζεη 

Η Δεκνηηθή Επηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ Δήκνπ Δέιηα θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ: 

1. Επηζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο 

2. Σπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνρέηεπζεο ππό θελό ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Φαιάζηξαο θαη Αλαηνιηθνύ 

3. Καηαζθεπή ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ ζηα απνρεηεπηηθά δίθηπα θελνύ Κπκίλσλ θαη Μαιγάξσλ 

4. Σπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνρέηεπζεο ππό θελό ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Κπκίλσλ - Μαιγάξσλ 

Γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο δεηείηαη από ηελ ΔΕΥΑ Δ. Δέιηα  λα εληαρζνύλ ζηελ ελεξγή  πξνγξακκαηηθή  ζύκβαζε 

κεηαμύ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Δήκνπ Κηιθίο θαη ηεο Δ.Ε.Υ.Α. Δήκνπ Δέιηα, αθνύ νη δξάζεηο 1 θαη 2 σο αληηθείκελν έρνπλ ηελ 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ από ηελ ΔΕΥΑ Κηιθίο  έξγσλ θαη νη δξάζεηο 3 θαη 4 σο αληηθείκελν 

έρνπλ ηελ νινθιήξσζε θαη  απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο από ηνλ αλάδνρν. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεηήζεθε από ηελ πξόεδξν ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο Ειέε Αλαζηαζηάδνπ πξνθνξηθά ε θαηαξρήλ 

εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο ηεο Τ.Υ. ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο γηα ηελ σξίκαλζε θαη πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ δξάζεσλ. 

Απηέο δηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

ΕΡΓΑ: 

 Καηαζθεπή ηνπ ππνινίπνπ ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ ζηα απνρεηεπηηθά δίθηπα θελνύ Κπκίλσλ θαη Μαιγάξσλ. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ:  

Επηζθεπή θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο 

ΥΠΗΡΕΙΕ: 

Σπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνρέηεπζεο ππό θελό ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Φαιάζηξαο θαη Αλαηνιηθνύ 

Σπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Φαιάζηξαο θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ 

απνρέηεπζεο θαη δηθηύνπ απνρέηεπζεο ππό θελό ησλ Δεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Κπκίλσλ - Μαιγάξσλ 

 Γηα ηα παξαπάλσ απαηηείηαη ε ζύληαμε νξηζηηθώλ κειεηώλ κε εθηηκώκελν ρξόλν  αποκλειστικής απασχόλησης 

15 ημερών ( θαηαγξαθή εμνπιηζκνύ - πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο - ζύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο). 

 Δηελέξγεηα δύν δηαγσληζκώλ ζηελ έδξα ηεο ΔΕΥΑ Δ.Δ. ν απαηηνύκελνο ρξόλνο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αιιά κία 

κέζε πξνζέγγηζε είλαη πέληε εκέξεο αλά δηαγσληζκό. 

 

Πηελ ζπλέρεηα θαη ζε ζχζθεςε ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο παξνπζία ηνπ Γ.Π. ν 

πξντζηάκελνο ηεο Ρ.. αλέθεξε φηη ε δελ είλαη δπλαηή ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ιφγσ ηνπ φηη 
απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή παξνπζία ζηα Θχκηλα & Κάιγαξα ηνπιάρηζηνλ ελφο κεραληθνχ ελψ  
θάπνηνεο εκέξεο ζα απαηηνχληαλ ε παξνπζία ηεζζάξσλ κεραληθψλ θάηη πνπ δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ζπκβεί. Ξαξφια απηά εάλ ε ΓΔΑ Γ.Γ. ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαδνζεί ε ηερληθή κειέηε 
πνπ έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ ππεξεζία καο πξηλ απφ δχν πεξίπνπ ρξφληα γηα λα δεκνπξαηεζεί 

απφ άιιν θνξέα σο Γηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

Γεδνκέλνπ φηη έρνπλ πξνθχςεη αλάγθεο γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε έξγσλ θαη φηη ε Γ.Δ..Α. 
Γήκνπ Γέιηα δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο θαη κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ ζηηο απαηηήζεηο 
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Σαιάζηξαο, ηνπ 

βαξπηηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο 
ηεο Σαιάζηξαο, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο ηνπ Αλαηνιηθνχ, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο Θπκίλσλ – Καιγάξσλ, θαζψο θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ θελνχ, πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ – 

πξνκεζεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε 
πξνζηαζία ηεο δεκνζίαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επνκέλσο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 
ηερληθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο.  

Δηδηθφηεξα επεηδή ε Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα δελ δηαζέηεη ηελ αλαγθαία γηα ηελ δεκνπξάηεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ζηειέρσζε ηεο Ρερληθήο ηεο πεξεζίαο, 
απεπζχλζεθε ζηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο («Φνξέαο ινπνίεζεο»), ε νπνία δηαζέηεη ζηειέρσζε ηθαλή 

λα ππνζηεξίμεη ηελ Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα ζηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ ππεξεζίαο - 
πξνκεζεηψλ. 

Αληηθείκελν ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο απνηειεί ε απαζρφιεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο γηα ηε Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα ζηηο αλάγθεο κηθξψλ κειεηψλ γηα βιάβεο 
εμνπιηζκνχ (αληιίεο θιπ) θαη ε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο 
ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ (Δ.Δ.Ι.) 

Σαιάζηξαο, ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο βαξχηεηαο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Σαιάζηξαο, 
ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Σαιάζηξαο θαη 
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αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο 
(VACCUM) Αλαηνιηθνχ θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε 

ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Θπκίλσλ – Καιγάξσλ θαη αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ θελνχ 
θαη βαξχηεηαο. 

Κε ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο δηαηίζεηαη ηερληθφ πξνζσπηθφ απφ ηε Γ.Δ..Α Θηιθίο 

ζηε Γ.Δ..Α Γήκνπ Γέιηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, 
ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ (Δ.Δ.Ι.) Σαιάζηξαο, ησλ αληιηνζηαζίσλ 
απνρέηεπζεο βαξχηεηαο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Σαιάζηξαο, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε 

ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Σαιάζηξαο θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 
απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Αλαηνιηθνχ θαη αληιηνζηαζίσλ 

θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) 
Θπκίλσλ – Καιγάξσλ θαη αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο. 

 

Πχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά µε ηελ έγθξηζε ή µε,  

ζχλαςεο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαη ηεο ηε ΓΔΑ Γήκνπ Γέιηα. 

 

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

Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθφλα 

 Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ησλ Ησάλλε Ξαξαγηνχ θαη Ληθνιάνπ Απνζηνιίδε. 

 
 Απνδέρεηαη ηε ζχλαςε Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο θαη ηεο ηε ΓΔΑ 

Γήκνπ Γέιηα. 
 

 Δγθξίλεη ην ζρέδην Πχκβαζεο (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζεο).  
 

 Ζ  παξνχζα  πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη κε ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απφ ην Φνξέα ινπνίεζεο ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη 

εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-85/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

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

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

 



 

 

24 

 

 

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 

Αλαζηαζηάδοσ Διέλε  

 
 

 
ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

(Άξζξν 222-225 Λ. 3463/2006 Γ.Θ.Θ. -Άξζξν 100 Λ. 3852/2010) 

Πηo Θηιθίο , ζήκεξα 33/3/2018 εκέξα Ξέκπηε, νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη:  

1. Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Γήκνπ Γέιηα κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γ.Δ..Α.Γ.Γ.», πνπ 

εδξεχεη ζηελ Σαιάζηξα Θεζζαινλίθεο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ θα Κπαινγηάλλε Διέλε, Ξξφεδξν 

ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο σο «Θχξηνο ηνπ Έξγνπ» 

2. Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θηιθίο κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γ.Δ..Α.Θ.», πνπ εδξεχεη ζην 

Θηιθίο θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ θα Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Ξξφεδξν ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία ζα 

απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ ζπληνκίαο «Φνξέαο ινπνίεζεο» 

 

Έρνληαο ππφςε: 

Ρν Λ.3582/2010 (ΦΔΘ 87Α/2010) «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο-

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 100 απηνχ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Ρν Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114Α/2006) «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Ρελ αξηζκ. …../2018 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε παξνχζα ζχλαςε 

Πχκβαζεο Ππλεξγαζίαο. 

Ρελ αξηζκ. 6-85/22-3-2018 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε παξνχζα ζχλαςε 

Πχκβαζεο Ππλεξγαζίαο. 

ζσμθωνούν, ζσνομολογούν και ζσναποδέτονηαι ηα ακόλοσθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Γεδνκέλνπ φηη έρνπλ πξνθχςεη αλάγθεο γηα επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε έξγσλ θαη φηη ε Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο θαη κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ ζηηο απαηηήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο 
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Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Σαιάζηξαο, ηνπ βαξπηηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ απνρεηεπηηθνχ 

δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο ηεο Σαιάζηξαο, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο ηνπ 

Αλαηνιηθνχ, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο Θπκίλσλ – Καιγάξσλ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

αληιηνζηαζίσλ θελνχ, πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ – πξνκεζεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ε πξνζηαζία ηεο δεκνζίαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Δηδηθφηεξα επεηδή ε Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα δελ δηαζέηεη ηελ αλαγθαία γηα ηελ δεκνπξάηεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

επίβιεςε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, ζηειέρσζε ηεο Ρερληθήο ηεο πεξεζίαο, απεπζχλζεθε ζηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο 

(«Φνξέαο ινπνίεζεο»), ε νπνία δηαζέηεη ζηειέρσζε ηθαλή λα ππνζηεξίμεη ηελ Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ ππεξεζίαο - πξνκεζεηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΟΠΟ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο απνηειεί ε απαζρφιεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

γηα ηε Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα ζηηο αλάγθεο κηθξψλ κειεηψλ γηα βιάβεο εμνπιηζκνχ (αληιίεο θιπ) θαη ε κεηαβίβαζε ηεο 

αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 

Ιπκάησλ (Δ.Δ.Ι.) Σαιάζηξαο, ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο βαξχηεηαο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Σαιάζηξαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Σαιάζηξαο θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Αλαηνιηθνχ θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Θπκίλσλ – Καιγάξσλ θαη αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ 

θελνχ θαη βαξχηεηαο. 

Κε ηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο δηαηίζεηαη ηερληθφ πξνζσπηθφ απφ ηε Γ.Δ..Α Θηιθίο ζηε Γ.Δ..Α Γήκνπ Γέιηα 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 

Ιπκάησλ (Δ.Δ.Ι.) Σαιάζηξαο, ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο βαξχηεηαο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Σαιάζηξαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Σαιάζηξαο θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Αλαηνιηθνχ θαη αληιηνζηαζίσλ θελνχ θαη βαξχηεηαο, ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ κε ζχζηεκα αλαξξφθεζεο (VACCUM) Θπκίλσλ – Καιγάξσλ θαη αληίζηνηρσλ αληιηνζηαζίσλ 

θελνχ θαη βαξχηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ – πξνκεζεηψλ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ν Φνξέαο ινπνίεζεο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ηηο παξαθάησ 

(ελδεηθηηθέο) ελέξγεηεο: 

1. Ωξίκαλζε ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ (έιεγρνο πιεξφηεηαο, ζεψξεζε ή ζχληαμε κειεηψλ) 

2. Νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο 

3. Πχληαμε ή/θαη επηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ 

4. Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

5. Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ 

Νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα: 

2.1. Ν Κύριος ηοσ Έργοσ αναλαμβάνει: 

 Λα δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο ηπρφλ δηαζέζηκν πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν δχλαηαη λα 

ππνζηεξίμεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

 Λα νξίζεη ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Πχκβαζεο.  

 Λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ζηειερψλ ηνπ, πνπ γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη λα δηαζέζεη ζηνλ Φνξέα ινπνίεζεο πξνζσπηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

 Λα παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα ινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο 

αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

 Λα πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ησλ ππεξεζηψλ - 

πξνκεζεηψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα ινπνίεζεο 

 

2.2. Ν Φορέας Τλοποίηζης αναλαμβάνει: 

 Λα απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζφληα, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

 Λα θαηαξηίδεη ηα ηεχρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ. 

 Λα δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 Λα ππνζηεξίδεη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ ησλ ππεξεζηψλ - πξνκεζεηψλ. 

Ν Φνξέαο ινπνίεζεο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ππεξεζίαο, κεξηκλά γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 

παξαζηαηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί κε ζηνηρεία νθεηιέηε απηά ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 
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Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ (Ξεξίπνπ 1.500.000 € ΡΝ ΞΝΠΝ ΘΑ 

ΝΟΗΠΡΗΘΝΞΝΗΖΘΖ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΠΛΡΑΜΖ ΡΩΛ ΠΣΔΡΗΘΩΛ ΚΔΙΔΡΩΛ)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη 

θαιχπηεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

Ρν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί ζχκθσλα κε ππνδείμεηο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

θαηφπηλ απφθαζεο ησλ αληίζηνηρσλ Γ.Π. ηεο θάζε Γ.Δ..Α.. Ν Φνξέαο ινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο 

δεζκεχζεηο έλαληη ηξίησλ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ απφ ην Φνξέα ινπνίεζεο ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ωο φξγαλν παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη ε Ξξντζηακέλε Αξρή ηεο Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα, δειαδή ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απηήο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν θάζε ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο πνπ νξίδνληαη σο αθνινχζσο:  

Α.   Γηα ηελ Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα, ε  Κπαινγηάλλε Διέλε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γεκελεηδή Γεκήηξην  

Β.   Γηα ηελ Γ.Δ..Α. Θηιθίο,  Γ.Γ.  Αβξακίδε Ζιία  κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γ/ληε Ρ.. Ησάλλε Ξαξαγηφ 

 

Πθνπφο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο είλαη:  

 Ζ ξχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο.  

 Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο.  

 Ζ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη ε πηζηνπνίεζε γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηεο.  

 Ν εθπξφζσπνο ηεο Γ.Δ..Α.Γ.Γ. νξίδεηαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ νξγάλνπ έλαληη ηξίησλ 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ 
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 Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο ή ε 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζην 

άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δσθύνη Φορέα Τλοποίηζης 

Ν Φνξέαο ινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ Θπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Έλαληη ησλ ηξίησλ ν Φνξέαο ινπνίεζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν 

απφ θνηλνχ κε ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΚΠΡΟΩΠΗΗ 

Ν Φνξέαο ινπνίεζεο εθπξνζσπεί δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ έλαληη ησλ ηξίησλ θαηά ηελ 

ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έσο ηε ιήμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα 

επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΥΡΗΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ  

Ξξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ησλ ζπκθσλεκέλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ είλαη δπλαηή: 

Α) ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζην Φνξέα ινπνίεζεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ. Ρν πξνζσπηθφ απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ππκθσλείηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ακείβεηαη απφ ηελ ΓΔΑ Γήκνπ Γέιηα ιφγσ ησλ πξφζζεησλ δαπαλψλ δηνίθεζεο. Νη 

πξφζζεηεο δαπάλεο δηνίθεζεο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα πξφθπςε κεηά ηελ ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΔΑ Γ. Γέιηα. 

Β) ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη κέζσλ ηνπ Θπξίνπ Έξγνπ ζην Φνξέα 

ινπνίεζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ εγγξάθσο κε θνηλή 

ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Ζ κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή 

θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε απφδεημε ησλ νπνίσλ 

ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε δχν πξσηφηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ έλα. 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

Γηα ηε Γ.Δ..Α. Γήκνπ Γέιηα  Γηα ηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο 

   

Κπαινγηάλλε Διέλε  Αλαζηαζηάδνπ Διέλε 

Ξξφεδξνο Γ.Π.  Ξξφεδξνο Γ.Π. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
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Ξίλαθαο Πηειερψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κιλκίς πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο  

 

Α/Α 
Νλνκαηεπψλπκν 

ζηειέρνπο 
Δηδηθφηεηα 

πεξεζία απφ ηελ 

νπνία πξνέξρεηαη 

1.    

 

 

Γηα ηε Γ.Δ..Α. Θηιθίο 

 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε 

Ξξφεδξνο Γ.Π. 

 

 
 

 
ΘΔΜΑ 5ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-86/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Αλαλέφζε ζσλδροκής γηα τρήζε ηες δηαδηθησαθής πύιες «ΓΗΜΟ ΝΔΣ ΒΑΗ 
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ.Π.Δ.» 
 

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

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Ξαξαγηφ Ησάλλε Ξνιηηηθφ 

Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνία είπε ηα εμήο: 

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε αλαλέσζε ζπλδξνκήο γηα ρξήζε 
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο «ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ ΒΑΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ Δ.Ξ.Δ.» 

 
Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο ρξήδεη απαξαίηεηε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο ζεµαηηθέο  

ελφηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο  www.dimosnet.gr φζνλ αθνξά ζέκαηα ησλ ΝΡΑ, ηηο λέεο  
πξνθεξχμεηο, ελεκέξσζε γηα φια ηα λέα λνκνζεηήκαηα, ηηο αιιαγέο ζηελ ηξάπεδα 
Ξιεξνθνξηψλ, ηηο λέεο πξνθεξχμεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη απνδειηίσζε 

ΦΔΘ ηεπρψλ Α΄ θαη Β΄. 
 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ πξνζθνξά ηεο ΓΖΚΝΠ ΛΔΡ  Δ.Ξ.Δ., µε  
πξνζθεξφµελε ηηµή  390,00€ µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΞΑ 24%, θαιείηαη ην Γ.Π. λα 
απνθαζίζεη γηα ηελ εηήζηα δαπάλε  

 

http://www.dimosnet.gr/
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Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη θαη ε Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο :  
 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΤΠΖΡΔΗΔ  ΜΔΩ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 
1) 2.ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:  

2)  

3) 3.ΚΟΠΟ:  χκβαζε απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο  ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 

παξερφκελσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή ή ζε ζπλεξγαδφκελα sites. 

4)  

5) 4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ:   Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζχκβαζε  ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα απνθηήζεη ην 

δηθαίσκα ρξήζεο  ηεο ηζηνζειίδαο  ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ παξερφκελσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζε απηή ή ζε ζπλεξγαδφκελα sites. 

Οη ππεξεζίεο  κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαη γηα εηήζηα ρξήζε  παξέρνληαη σο εμήο:  
 
 

α/α Παξερφκελεο ππεξεζίεο Πνζφ εηήζηαο  πξφζβαζεο 

1 Απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο  ηεο 
ηζηνζειίδαο. 

390 € 
(πιένλ ΦΠΑ) 

2 Δλεκέξσζε γηα φια ηα λέα λνκνζεηήκαηα, ηηο αιιαγέο ζηελ 
ηξάπεδα Πιεξνθνξηψλ, ηηο λέεο πξνθεξχμεηο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη απνδειηίσζε ΦΔΚ 
ηεπρψλ Α΄ θαη Β΄ θαη άκεζε ελεκέξσζε κέζσ e-mail. 

6)  

 
 
 5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: H δαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 390,00   
 
Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο  
 
Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   
 
ρεηηθφ CPV: 72400000-4 (Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ) 

 
 
 

Ζ δαπάλε ινγηζκηθνχ παξαηίζεηαη ζηελ θάησζη εηαηξία, κε ην πνζφ πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 
πνπ αθνινπζεί: 
 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔΠΩ ΡΖΠ 

ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 
ΓΖΚΝΠΛΔΡ 390,00 Δηήζηα ζπλδξνκή 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

αποθάζηζε  θαη  εγθρίλεη  

 Ρελ αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο ηεο ππεξεζίαο «ΔΣΗΙΑ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΣΗ 
ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ» ζηελ εηαηξία : «ΓΖΚΝΠΛΔΡ ΒΑΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ Δ.Ξ.Δ.», κε Α.Φ.Κ. 

: 099905999, Έδξα : 1ν ΣΙΚ.ΘΔΟΚΖΠ-ΞΑΛΝΟΑΚΑΡΝΠ,  Γ.Ν.. : Ε’ Θεζζαινλίθεο, κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 390,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.), γηα ην έηνο 2018. 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  390,00€ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 61.93.15 ΛΟΙΠΔ ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΩΝ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 
 Ζ ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ : Κ.Α. Κ.Α. 61.93.15 ΛΟΙΠΔ ΑΜΟΙΒΔ 
ΣΡΙΣΩΝ θαη ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, φπνπ πξνβιέθζεθαλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-86/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 

ΓΙΑΣΑΞΗ. 

 
 

 
ΘΔΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-87/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Γηαλοκή γάιαθηος ζηοσς εργαδόκελοσς αορίζηοσ τρόλοσ γηα ηο τροληθό δηάζηεκα 
από 1-4-2018 έφς 31-12-2018. 
 

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

(Νξζή επαλάιεςε ηεο απφθαζεο γηα ηνλ ιφγν φηη ην Γ.Π. είρε απνθαζίζεη λα γίλεη απφθαζε 
αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ) 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
ηεο Ρ.. γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-4-2018 έσο 31-12-2018, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

1.ΣΗΣΛΟ ΑΗΣΖΜΑΣΟ:  ΓΗΑΝΟΜΖ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ  
                                           ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ  ΑΠΟ   (01/04/2018-31/12/2018). 
 
2 .ΥΔΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:     

 

3. ΚΟΠΟ: Ζ  ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ζχκθσλα κε ηε Κιαδηθή πιινγηθή χκβαζε 

Δξγαζίαο . 
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4.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Ζ ΓΔΤΑ ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 2/13-03-2014 

πξάμε θαηάζεζεο ηεο Κιαδηθήο πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κεηαμχ ηεο Έλσζεο Γεκνηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α) θαη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ ζηηο 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο φιεο ηεο Υψξαο ( Π.Ο.Δ.-Γ.Δ.Τ.Α.) ζηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα γάιαθηνο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

Οη θαλνληζηηθνί φξνη ηεο παξαπάλσ πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κε ηελ λέα 

ππνγξαθείζα Κιαδηθή χκβαζε Δξγαζίαο κε ηελ αξηζκφ πξάμεο θαηάζεζεο  02/16-03-2018 κέρξη ηελ  

31/12/2018.  

Ζ δαπάλε αθνξά ηελ πξνκήζεηα αγλνχ θξέζθνπ αγειαδηλνχ παζηεξησκέλνπ νκνγελνπνηεκέλνπ πιήξνπο 

γάιαθηνο κε φια ηα ιηπαξά ζε πγηεηλή  ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ θαη  ηε ρνξήγεζή ηνπ ζε 16 εξγαδφκελνπο ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα θάζε εξγάζηκε εκέξα. Ζ ηηκή γάιαθηνο ζα παξακείλεη ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ   ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 01-01-2018 ΔΩ 31-03-2018 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *19 εκέξεο- ΑΠΡΗΛΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 304,00 0,72 € 218,88 € 

2 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 
δηθαηνχρνη *21 εκέξεο- ΜΑΪΟ 

2018*0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 336,00 

 
0,72 € 

241,92 

3 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *20 εκέξεο- ΗΟΤΝΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 320,00 

 
0,72 € 

230,40 

4 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *22 εκέξεο- ΗΟΤΛΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
352,00 

 
0,72 € 

253,44 

5 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *22 εκέξεο- ΑΤΓΟΤΣΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
ΣΔΜ 

352,00 

 
0,72 € 

253,44 

6 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *20 εκέξεο-
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
320,00 

 
0,72 € 

230,40 

7 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *23 εκέξεο- ΟΚΣΩΒΡΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
368,00 

 
0,72 € 

264,96 

8 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *22 εκέξεο- ΝΟΔΜΒΡΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
352,00 

 
0,72 € 

253,44 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 2.447,31 Δπξώ          

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 13% θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  

 

Πιένλ ηωλ αλωηέξω, ν ΓΓ επεζήκαλε ηα εμήο: 

ηελ  ΚΛΑΓΗΚΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ έηνπο 2009, Γηα ηελ ξύζκηζε ηωλ όξωλ ακνηβήο 
θαη εξγαζίαο Σωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ AΠOXEΣEYH 
OΛH ΣH ΥΩPA, 

αλαγξάθεη όηη 

ΑΡΘΡΟ 8, Παξνρέο ζε είδνο 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ρνξεγνχληαη ηα αθφινπζα είδε έλδπζεο 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Υεηκεξηλή έλδπζε, πνπ ρνξεγείηαη κέρξη ηελ 1ε Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο: Γχν (2) παληειφληα ηχπνπ ηδηλ, 
δχν (2) ππνθάκηζα ηχπνπ θαλέια, έλα (1) πνπιφβεξ, έλα (1) κπνπθάλ θαη έλα (1) δεπγάξη κπνηάθηα κε 
επέλδπζε. 

Θεξηλή έλδπζε, πνπ ρνξεγείηαη κέρξη 1ε lνπλίνπ εθάζηνπ έηνπο: Γχν (2) παληειφληα ηχπνπ ηδηλ, δχν (2) 
ππνθάκηζα θνληνκάληθα, έλα (1) κπνπθάλ ηχπνπ ηδηλ ζεξηλφ θαη έλα (1) δεπγάξη κπνηάθηα ρσξίο επέλδπζε. 

ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ έλδπζεο ζα ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη Γ.ΔΤ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ρνξήγεζεο ησλ 
εηδψλ έλδπζεο κέζα ζηηο ηαθηέο πξνζεζκίεο, ή γηαηί έηζη ην ζπκθσλήζνπλ κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ εμ 
νινθιήξνπ ηελ αμία ηνπο ζε ρξήκα. 

Οη ππεξεζίεο νθείινπλ λα εθνδηάδνπλ επηπιένλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ εξγαζίαο 
ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 395/1994, θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν απφ ην Π.Γ. 396/1994 είδε αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηελ εξγαζία ηνπο (θφξκεο, πξνεηδνπνηεηηθά γηιέθα, αδηάβξνρα θ.ι.π.) 

Οη εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ φινλ ηνλ παξερφκελν απφ ηηο ππεξεζίεο εμνπιηζκφ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο θακία επζχλε δελ θέξεη ζε νηηδήπνηε ζπκβεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο, είηε 
ζην πξνζσπηθφ, είηε ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

9 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *19 εκέξεο-ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
304,00 

 
0,72 € 

218,88 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
 3.008,00 0,72 2.165,76 € 

    ΤΝΟΛΟ 2.165,76 € 

    Φ.Π.Α. 13%     281,55 € 

    ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   2.447,31 € 
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ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ρνξεγείηαη πνζόηεηα γάιαθηνο ελόο (1) 
ιίηξνπ αλά εκέξα. 

 

Σν άξζξν 5 αλαγξάθεη όηη: 

10. Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο: Υνξεγείηαη επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ζε πνζνζηφ 15% επί ηνπ 
βαζηθνχ κηζζνχ ζε φιν ην πξνζσπηθφ θάζε εηδηθφηεηαο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαηψλ ηεο ηερληθήο 
ππεξεζίαο πνπ απαζρνιείηαη ζε ζπλζήθεο αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπο. Οη ζπλζήθεο απηέο 
εληνπίδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο Β.Κ., ηα αληιηνζηάζηα, δίθηπα, θάζε είδνπο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
γεληθά ηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Σν επίδνκα ρνξεγείηαη θαη ζην ινηπφ ηερληθφ 
πξνζσπηθφ εηδηθνηήησλ, ζηηο θαζαξίζηξηεο-έο θαη ζηνπο ζεκεησηέο πδξνκέηξσλ. Σν επίδνκα δελ ην 
δηθαηνχληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη. 

 

ηελ  ΚΛΑΓΗΚΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ πνύ έγηλε ην έηνο 2014 θαη είρε ηζρύ από 
01.01.2014 έωο 31.12.2016, αλαγξάθεη όηη: 

Άξζξν 6, ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ε φζνπο εξγαδφκελνπο Γ.Δ.Τ.Α. ρνξεγείην έλα ιίηξν γάια εκεξεζίσο έσο ην έηνο 2009 ζπλερίδεηαη λα 
ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο θιαδηθήο ζχκβαζε. 

ηελ  ΚΛΑΓΗΚΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ πνύ έγηλε ην έηνο 2017 θαη είρε ηζρύ από 
01.01.2017 έωο 31.12.2017, αλαγξάθεη όηη: 

Άξζξν 2 

Σα δπν κέξε ζπκθψλεζαλ λα ππνγξάςνπλ ηελ θιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο κε ηνπο φξνπο πνπ 
ίζρπαλ κέρξη 31-12-2016, ρσξίο θακία αιιαγή. 

 

ηελ  ΚΛΑΓΗΚΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ πνύ έγηλε ην έηνο 2018 θαη είρε ηζρύ από 
01.01.2018 έωο 31.12.2018, αλαγξάθεη όηη: 

Άξζξν 2 

Σα δπν κέξε ζπκθψλεζαλ λα ππνγξάςνπλ ηελ θιαδηθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο κε ηνπο φξνπο πνπ 
ίζρπαλ κέρξη 31-12-2017, ρσξίο θακία αιιαγή. 

 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ θιαδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ην γάια ρνξεγείηαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ θάζε 
εηδηθφηεηαο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαηψλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πνπ απαζρνιείηαη ζε ζπλζήθεο 
αλζπγηεηλέο ή επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπο. Οη ζπλζήθεο απηέο εληνπίδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο Β.Κ., ηα 
αληιηνζηάζηα, δίθηπα, θάζε είδνπο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γεληθά ηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο θαη 
απνρέηεπζεο. Σν επίδνκα ρνξεγείηαη θαη ζην ινηπφ ηερληθφ πξνζσπηθφ εηδηθνηήησλ, ζηηο θαζαξίζηξηεο-έο 
θαη ζηνπο ζεκεησηέο πδξνκέηξσλ. Σν επίδνκα δελ ην δηθαηνχληαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη. 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθφλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 

 Δγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Ρ.. έηνπο 2018 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-4-2018 έσο 31-12-2018 ηξηψλ ρηιηάδσλ νθηψ (3.008,00) 

ζπζθεπαζηψλ ελφο (1) ιίηξνπ αγειαδηλφ γάια πιήξεο ιεπθφ γηα ηελ ΓΔΑ Θηιθίο, ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ  Γεληθφ Γηεπζπληή, Αβξακίδε Ζιία λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 

κνλνκεινχο νξγάλνπ ζηελ εηαηξία ΦΑΟΚΑ ΘΝΘΑΘΖ Α.Δ. κε έδξα: Θάησ απφζηνινη Λ. 

Θηιθίο, κε Α.Φ.Κ.: 999811294, Γ.Ν..: Θηιθίο, ζην πνζφ ησλ 2.447,31€  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.). 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *19 εκέξεο- ΑΠΡΗΛΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 304,00 0,72 € 218,88 € 

2 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 
δηθαηνχρνη *21 εκέξεο- ΜΑΪΟ 

2018*0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 336,00 

 
0,72 € 

241,92 

3 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *20 εκέξεο- ΗΟΤΝΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

ΣΔΜ 320,00 

 
0,72 € 

230,40 

4 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *22 εκέξεο- ΗΟΤΛΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
352,00 

 
0,72 € 

253,44 

5 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *22 εκέξεο- ΑΤΓΟΤΣΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
ΣΔΜ 

352,00 

 
0,72 € 

253,44 

6 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *20 εκέξεο-
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
320,00 

 
0,72 € 

230,40 

7 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *23 εκέξεο- ΟΚΣΩΒΡΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
368,00 

 
0,72 € 

264,96 

8 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *22 εκέξεο- ΝΟΔΜΒΡΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
352,00 

 
0,72 € 

253,44 

9 

ΑΓΔΛΑΓΗΝΟ ΓΑΛΑ ΠΛΖΡΔ  
ΛΔΤΚΟ  ΤΚ. 1 ΛΗΣΡΟΤ  (16 

δηθαηνχρνη *19 εκέξεο-ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 
2018*0,72 € /ιηη.) 

 
 

ΣΔΜ 
304,00 

 
0,72 € 

218,88 
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 Γεζκεχεη πίζησζε 2.447,31€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.02.01 

(ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΠΑΡΟΥΔ) θαη Κ.Α. 54.00.29 (ΦΠΑ ΓΑΠΑΝΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

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

βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 60.02.01 (ΙΝΗΞΔΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΔΠ 

ΞΑΟΝΣΔΠ) θαη Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΩΛ-ΔΜΝΓΩΛ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, 

φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 
 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

9)  

10)  

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-87/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ 
ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 

 

 
ΘΔΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΗ 6-88/22-3-2018 – ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ. 
 
Έγθρηζε πρφηοθόιιοσ ορηζηηθής παραιαβής ηκήκαηος σπερεζίας απεσζείας 
αλάζεζες κε ηίηιο: ««ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 
ΤΛΛΟΓΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ», ΚΩΓΙΚΟ 61.93.06, Προϋποιογηζκός: 
20.000,00€. Απόθαζε  6-88/22-3-2018. 
 
 

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

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν 
νπνίνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ην έγγξαθν ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηκήκαηνο 

ηεο ππεξεζίαο: «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΒΑΟΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΠΙΙΝΓΖΠ 
ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΩΛ»: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ (ΓΔΤΑΚ) 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 1
ν
 ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο  

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330 ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΟ: 23410 29320  
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: info@deyak.gr  Ηζηνζειίδα: www.deyak.gr 
                             

    Κηιθίο, 22 Μαξηίνπ 2018  
                                                               Αξηζ. πξση.: 828       

  
ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ : 

 «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΒΑΟΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΠΙΙΝΓΖΠ ΞΝΠΗΚΝ 
ΛΔΟΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΩΛ» 

 
 

Νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: Αζιαλίδεο Υξήζηνο ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο ΣΔ 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο  θαη Γηνβαλνχδεο Υξήζηνο ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, κέιε ηεο επηηξνπήο Ξαξαιαβήο 

πεξεζηψλ – Δξγαζηψλ ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

 

    βεβαιώνοσμε όηι 

         ν αλάδνρνο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΙΑΕ. ΚΑΓΙΔΛΑ»,  εθηέιεζε θαιώο ηελ ππεξεζία 

ηνπ  ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο κε αξηζ. πξση. 692/13-03-2018 φπσο αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο ζην 

Σ.Π.Τ.  106/22-03-2018 γηα ηνλ θαζαξηζκφ δεμακελήο ζπιινγήο πφζηκνπ λεξνχ θαηαλάισζεο γηα Αγ. Αληψλην – Αγ. 

Μάξθν. 

 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο: 

 

 

Πχκθσλα κε ηελ κε ην άξζξν 219 ηνπ λφκνπ  4412/2016, παξάγξαθνο 5, πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο  πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο. 

Ξξνηείλεηαη ε απνδνρή ηνπ θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηελ 

εηζήγεζε ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,  

 

Αποθάζηζε θαη εγθρίλεη οκόθφλα 

Tελ νξηζηηθή παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο: «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΒΑΟΡΖΡΑΠ 
ΘΑΗ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΠΙΙΝΓΖΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΩΛ»: 

Αζιαλίδεο Υξήζηνο  
ΠΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο                   
ΣΔ Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Γηνβαλνύδεο Υξήζηνο 
ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 

 

  

mailto:info@deyak.gr


 

 

39 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 6-88/22-3-2018 – 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: 
 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 
 

22 Καξηίνπ 2018 
 

H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 

 

 
 
 

 Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο  

Πχκβνπινο, Κέινο 
 

 
 

ΑΠΩΝ 
Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 

Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, Κέινο  

 ΑΠΩΝ 

 Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο 
Γεκνηψλ, Κέινο  

 
 
 
 

 Παξαγηφο Ησάλλεο, Δθπξφζσπνο 
πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 
 

 
 
 

 


