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Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  14/2014 

Ρεο κε αξηζκό 14/2014 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 7 Νθησβξίνπ 

2014 θαη ώξα: 13:00 κ.κ., εκέξα Ρξίηε, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   2441/30-09-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

αλαπιεξσηή 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 έμη (6) 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1) ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο , Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξφεδξνο, 

2) ηζκαλίδεο Ισάλλεο , Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο, Μέινο, 
3) Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο, Μέινο, 

4) Καιηζίδεο Παλαγηψηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο, Μέινο 
5) Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ Κηιθίο, Μέινο, 

6) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) Μαπξνπνχινπ νθία, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Κηιθίο, κέινο 

 

ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 133_2014 
 
 
Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ δηαγσληζκνύ «Ξξνκήζεηα ιηπαληηθώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ 
θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΑ Θηιθίο, έηνπο 2014»  
 

 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΥΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  
 
Ο Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ηιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην 

Γ.. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ην πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζε 
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εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε αξηζκφ 124/2014 πξνκήζεηαο ιηπαληηθψλ 
θαη πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2014 πνπ έρεη σο εμήο. 

 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 16ε επηεκβξίνπ 2014 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1) Αποζηολίδη Νικόλαο, ΠΔ Υημικό Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηης Δπιηροπής, με 
αναπληρωηή ηον κ. Καπαζακαλίδη Παναγιώηη, ΣΔ Σοπογράθο Μητανικό ηης ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

2) Κσριακίδη Υριζηόθορο, ΓΔ Δργάηη Αποτέηεσζης ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. Παραγιό 
Ιωάννη, ΠΔ Πολιηικό Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς. 

3) Καζκαμανίδοσ Οσρανία, ΠΔ Οικονομολόγο ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. Κσριαζίδη 
Μιτάλη, ΠΔ Οικονομολόγο ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς. 

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ – ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ ΔΣΟΤ 2014» 

 

Προϋπολογισμού 59.992,00  ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 
 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην,   

θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 

1
ε
   ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   9760 

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ 

νκάδα ηωλ Ληπαληηθώλ): 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη ε εηαηξεία ζύκθωλα κε ην Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο 
ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο θαη ην Άξζξν 26 παξ.1 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 
εγγπεηηθέο ζπκκεηνρήο, αλήθεη ζηηο Μ.Μ.Δ., νπόηε ην πνζνζηό ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο 
κεηώλεηαη ζην κηζό.  

 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ (γξαθείν Παξ/θωλ 
Θεζ/λίθεο) κε αξηζκό 187232, πνζνύ 218,00 €. 

 Τπεύζπλε Γήιωζε όηη ηα επηζπλαπηόκελα είλαη αθξηβή θωηναληίγξαθα ζύκθωλα κε ηνλ 
Ν.2690-199 (ΦΔΚ 45Σ. Α/9) άξζξν 11 παξάγξαθνο 2 πεξί επηθπξώζεωλ θωηναληηγξάθωλ 

 ΦΔΚ Αξ.Φύιινπ 2727/19-05-1999 

 ύζηαζε θαη Καηαζηαηηθό Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο Αξ.2448/1999 

 ΦΔΚ Αξ.Φύιινπ 3560/03-05-2004 

 ΦΔΚ Αξ.Φύιινπ 6292/30-06-2006 

 ΦΔΚ Αξ.Φύιινπ 3833/01-06-2007 

 ΦΔΚ Αξ.Φύιινπ 11597/13-10-2008 

 ΦΔΚ Αξ.Φύιινπ 1644/04-03-2009 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ ππ’ αξηζκόλ 2448/14-05-1999 Καηαζηαηηθνύ πκβνιαίνπ κε Αξηζκό 3322 

 Σξνπνπνίεζε ηεο εηαηξείαο από ην Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηεξίν Θεζζαινλίθεο 
κε Αξ.Πξωη. 2894/27-02-2009 

 Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ δηαρεηξηζηή θαη λόκηκνπ εθπξνζώπνπ όηη εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο 
εηαηξείαο ζηνλ δηαγωληζκό 

 Τπεύζπλε δήιωζε ηεο εηαηξείαο όηη ε πξνζθνξά ηζρύεη γηα εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηνπ δηαγωληζκνύ 



 Τπεύζπλε δήιωζε όηη ε εηαηξεία έιαβε γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηωλ ζρεηηθώλ 
κε απηήλ δηαηάμεωλ θαη απνδέρεηαη απηνύο πιήξωο θαη αλεπηθύιαθηα 

 Τπεύζπλε δήιωζε ηεο εηαηξείαο ΣΟΦΗ ΑΔ(Δηζαγωγέο-Δμαγωγέο ιηπαληηθώλ, κε έδξα 2ν 
ρικ Γηαλληηζώλ – Θεζζαινλίθεο) όηη έιαβε γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηωλ 
ζρεηηθώλ κε απηήλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη απνδέρεηαη απηνύο πιήξωο θαη αλεπηθύιαθηα θαη 
επίζεο απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπηωζε 
θαηαθύξωζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηελ ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 

 Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ από ηελ Δηζαγγειία Πξωηνδηθώλ Θεο/λίθεο κε 
Αξ.Πξωη.11618/10-07-2014 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηεο εηαηξείαο όηη ε πνηλή πνπ αλαθέξεηαη ζην Πνηληθό Μεηξών θαη 
αληίγξαθν ηεο απόθαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη αθνξά παξάβαζε πγεηνλνκηθήο δηαηάμεωο ε 
νπνία θακία ζρέζε δελ έρεη κε ην ζεκεξηλό αληηθείκελν εξγαζηώλ, ελώ ε άιιε πνηλή αθνξά 
παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ ζύκθωλα κε ην λόκν Ν2696/99 ΑΡΘΡΟ 94 

 Καηεγνξεηήξην από ην Πξωηνδηθείν Θεζζαινλίθεο κε Αξ.Πξωη.11820/2004 

 ΦΔΚ Αξ.Φύιινπ 57/23-03-1999 

 Βεβαίωζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξ.πξ.2414/08-09-2014 

 Πηζηνπνηεηηθό  ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθώλ κε αξ.251/29-07-14 

 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξωηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.414/29-07-14 

 Τπεύζπλε Γήιωζε ηεο εηαηξείαο όηη νη θνξείο ηεο θνηλωληθήο αζθάιηζεο είλαη ν ΟΑΔΔ θαη 
ην ΙΚΑ 

 Βεβαίωζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο κε αξ.πξ. 296353/28-07-2014 

 Πίλαθαο Πξνζωπηθνύ ηεο εηαηξείαο 

 Βεβαίωζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγωληζκό από ηνλ ΟΑΔΔ κε 
αξ.πξ. 1140453/25-08-2014 

 Βεβαίωζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγωληζκό κε αξ.πξ. 1140421/25-
08-2014 

 Βεβαίωζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο 

 Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο κε αξ.πξ.14275/15-09-14 θαη ηζρύεη κέρξη 
31-12-2014 

 Τπεύζπλε δήιωζε ηεο εηαηξείαο όηη ζπκθωλεί κε ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν παξάδνζεο πνπ 
νξίδεη ε δηαθήξπμε 

 ύληνκε Παξνπζίαζε ηεο νξγάλωζεο ηεο δνκήο θαη ηεο ππνδνκήο ηεο εηαηξείαο 

 Πίλαθαο Παξαδόζεωλ 

 Ιζνινγηζκόο ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ  

 Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθωζεο aCert (European Organization for Ceertification) 

 Φάθεινο αληηγξάθωλ  

 Τπεύζπλε δήιωζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηεί ηελ Πεηξίδνπ Δηξήλε ηνπ 
Κωλ/λνπ κε Α.Σ. Υ887038 λα παξαδώζεη ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγωληζκνύ πξνο 
ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 Φωηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηεο Πεηξίδνπ Δηξήλεο 

 Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 
 

FAX: 2341041800 
 

2
ε
   ΦΑΛΙΔΡΟΤ Κ. ΚΤΡΙΑΚΗ 

Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   10431 

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζηελ 

νκάδα ηωλ ΚΑΤΙΜΧΝ θαη ζηελ νκάδα ηωλ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ): 

 

 Τπεύζπλε δήιωζε ηεο εηαηξείαο όηη έιαβε γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηωλ 
ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεωλ θαη απνδέρνκαη απηνύο πιήξωο θαη αλεπηθύιαθηα όζν θαη νη 
θαηαζθεπαζηέο ηωλ πξνο πξνκήζεηα πξνϊόληωλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ  

 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Καηάζηεκα Δπηαιόθνπ 221) κε 
αξηζκό 221/7009348, πνζνύ 3.690,00 €. 



 Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Πξωηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξ.497/15-09-14 

 Πηζηνπνηεηηθό από ην Σκήκα Πηζηνπνηεηηθώλ κε αξ.300/15-09-14 

 Βεβαίωζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο κε αξ.πξ. 354408/15-09-14 

 Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο κε αξ.14282/15-09-14 πνπ ηζρύεη κέρξη 31-
12-2014 

 Τπεύζπλε δήιωζε όηη ε εηαηξεία έιαβε γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηωλ ζρεηηθώλ 
κε απηήλ δηαηάμεωλ θαη απνδέρεηαη απηνύο πιήξωο θαη αλεπηθύιαθηα 

 Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ από ηελ Δηζαγγειία Πξωηνδηθώλ Θεζζαινλίθεο κε αξ.πξ. 
21276/15-09-2014 

 Φάθεινο  Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Ληπαληηθώλ θαη Καπζίκωλ 

 Απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην κε Α/Α:3636 θαη εκεξνκελία:16-09-
2014 
 

FAX: 2341041237 
 
Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο «ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ» γίλεηαη 
δεθηή δηφηη πξνζθφκηζε φια ηα απαξαίηεηα γηα ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνινγεηηθά (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
– ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – νηθνλνκηθή πξνζθνξά).  
 
Αληίζεηα ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  ΦΑΛΙΔΡΟΤ Κ. ΚΤΡΙΑΚΗ  δελ πξνζθφκηζε:  
   1. Γήισζε απνδνρήο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί      
   2. Δηεξνρξνληζκέλα θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα (14:00 κ.κ) 
  
ηα νπνία απνηεινχλ αίηην επί πνηλή απνθιεηζκνχ κε βάζε ηα πξνδηαγξαθέληα πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ θαη 
κνλνγξάθηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ.  
 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαηαρσξήζεθε ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

Α/Α ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
ΟΜΑΓΑ Α  
ΚΑΤΙΜΑ 

(ρωξίο ΦΠΑ) 

ΟΜΑΓΑ Β  
ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

(ρωξίο ΦΠΑ) 

1 
ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ 

- 5.220,50€ 

 

Καηόπηλ ε Δ.Γ., έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 
δηαγσληζκφ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο 
δηαθήξπμεο. 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.    

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε επηρείξεζε  ηεξεί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλεηαη δεθηή ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

1.Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α (ΚΑΤΙΜΑ) ν δηαγωληζκόο θεξύζζεηαη ΑΓΟΝΟ. 

 

2.Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β (ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ) πξνζωξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξύζζεηαη ε επηρείξεζε κε ηελ 
επωλπκία «ΓΙΟΤΡΟΚΑΡ ΔΛΛΑ ΔΠΔ». 

 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

 



Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο. 
 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Δγθξίλεη   ην πξαθηηθφ 1/2014 ηεο πξνκήζεηαο µε ηίηιν : «Πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ θαη 
πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, έηνπο 2014». 
 

 Καηαθπξψλεη σο αλάδνρν γηα ηελ Νκάδα Β (Ιηπαληηθά) ηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία 
«ΓΗΝΟΝΘΑΟ ΔΙΙΑΠ Δ.Ξ.Δ.» µε Α.Φ.Μ.: 099380299, Γηεχζπλζε : 30ν ρικ Κηιθίο – 
Θεζζαινλίθεο (Μάλδξεο) ∆.Ο.Τ.: Κηιθίο, µε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 6.421,21 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.) 
 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ Νκάδα Β (Ιηπαληηθά) ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ 64.00 

εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ∆.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 
 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ηεο Οκάδαο Α (Καχζηκα) (κεηά απφ 
δηαπξαγκάηεπζε), ρσξίο κεηαβνιή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ζε 
ηέζζεξηο (4) επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζεθιήζεζαλ θαη πξνζέθεξαλ θαη νη ηέζζεξηο 

πνζνζηφ έθπησζεο 0% (κεδέλ ηνηο εθαηφλ). πνπ είλαη νη εμήο:  
 

1. «ΒΑΦΔΗΑΓΝ ΘΔΝΓ. ΖΠΑΗΑ» µε Α.Φ.Μ.: 114245447, Γηεχζπλζε : Δπθαξπία Κηιθίο,  
∆.Ο.Τ.: Κηιθίο 

2. «ΑΛΡΥΛΗΑΓΝ Γ. ΙΔΦΔΛΑ» µε Α.Φ.Μ.: 054449889, Γηεχζπλζε : Μηθξφθακπνο Κηιθίο, 
∆.Ο.Τ.: Κηιθίο 

3. «ΚΞΑΓΑΛΑΠ ΚΗΙΡ. ΛΗΘΝΙΑΝΠ» µε Α.Φ.Μ.: 120052297, Γηεχζπλζε : 21εο Ινπλίνπ 
282,  ∆.Ο.Τ. : Κηιθίο 

4. «ΦΑΙΗΔΟΝ Θ. ΘΟΗΑΘΖ» µε Α.Φ.Μ.: 055272186, Γηεχζπλζε : Γαιιηθφο Κηιθίο, ∆.Ο.Τ.: 

Κηιθίο 
 

Αλαιπηηθά, θάζε αλάζεζε πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πνζφηεηεο θαη ηηκέο κε βάζε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ: 

 

1. ΒΑΦΔΙΑΓΟΤ ΘΔΟΓ. 
ΗΑΙΑ       

Α/Α ΚΑΤΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
(ιίηξν) 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 

1 Πεηξέιαην 
θίλεζεο  

                                
8.216,73    1,096 € 

    
9.005,00    

2 Βελδίλε 
ακφιπβδε   1,359 € 

               
-      

3 
Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

                                
5.500,00    1,090 € 

    
5.995,00    

  ΤΝΟΛΟ   
  
15.000,00    

     
 
 
 
     



2. ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Γ. 
ΛΔΦΔΝΑ       

Α/Α ΚΑΤΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
(ιίηξν) 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 

1 Πεηξέιαην 
θίλεζεο  

                                
8.216,73    1,096 € 

    
9.005,00    

2 Βελδίλε 
ακφιπβδε   1,359 € 

               
-      

3 Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

                                
5.500,00    1,090 € 

    
5.995,00    

  ΤΝΟΛΟ   
  
15.000,00    

     

3. ΜΠΑΓΑΝΑ ΜΙΛΣ. 
ΝΙΚΟΛΑΟ       

Α/Α ΚΑΤΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
(ιίηξν) 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 

1 Πεηξέιαην 
θίλεζεο  

                                
8.728,49    1,096 € 

    
9.565,85    

2 Βελδίλε 
ακφιπβδε 

                                
4.000,00    1,359 € 

    
5.434,15    

3 Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

                                           
-      1,090 € 

               
-      

  ΤΝΟΛΟ   
  
15.000,00    

     

4. ΦΑΛΙΔΡΟΤ Κ. 
ΚΤΡΙΑΚΗ       

Α/Α ΚΑΤΙΜΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΣΙΜΗ 
(ιίηξν) 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 

1 Πεηξέιαην 
θίλεζεο  

                                
7.238,06    1,096 € 

    
7.932,44    

2 Βελδίλε 
ακφιπβδε 

                                           
-      1,359 € 

               
-      

3 Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

                                           
-      1,090 € 

               
-      

  ΤΝΟΛΟ   
    
7.932,44    

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
  
52.932,44    

 

 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ Νκάδα Α (Θαύζηκα ζέξκαλζεο) επηβαξχλεη ηνλ 

θσδηθφ 64.08.1  θαη γηα ηελ Νκάδα Α (Θαύζηκα θίλεζεο) επηβαξχλεη ηνλ θσδηθφ 64.00 
εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ∆.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 133/2014. 

 

ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 134_2014 
 
Δμνπζηνδόηεζε δηαρείξηζεο ινγαξηαζκώλ ζηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξύκαηα κε ηα 
νπνία ζπλαιιάζζεηαη ε ΓΔΑ Θηιθίο.    



Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 
Ο Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ηιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην 

Γ.. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι, Οηθνλνκνιφγνπ θαη 
Πξντζηάκελνπ Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  γηα ηελ 
εμνπζηνδφηεζε δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ ζηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ηα νπνία 

ζπλαιιάζζεηαη ε επηρείξεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
                                                                                   
                                                                                     Προς ηο                                                                                                                                                                 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
ηης ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΘΔΜΑ:  «Οριζμός διατειριζηή ηραπεζικών λογαριαζμών και ηλεκηρονικής ηραπεζικής » 
 
Η λνκηκνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ πνπ ηεξεί ε ΔΕΤΑ Κηιθίο ζηηο Σξάπεδεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη 
θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απηώλ, έρεη ιήμεη κε ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνύκελνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
Η ΔΕΤΑ Κηιθίο ηεξεί ινγαξηαζκνύο ηακηεπηεξίνπ θαη όςεσο ζηηο ηξάπεδεο ΕΘΝΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΩ. Επίζεο ηεξεί ινγαξηαζκνύο 
όςεσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πνπ εθηειεί όπσο απαηηείηαη εθ ηεο 
λνκνζεζίαο. 
Απηνδηθαίσο θαη ζύκθσλα κε ηνπο ηξαπεδηθνύο θαλνληζκνύο, δηαρεηξηζηήο ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ είλαη ν εθάζηνηε Πξόεδξνο 
ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΔΕΤΑ. Μέρξη ζήκεξα θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ππήξρε εμνπζηνδόηεζε ζε 
εκέλα πξνζσπηθά ζηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.  
ηελ δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο εξγαζίεο:  
1. Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  
2.Μεηαθνξά ρξεκάησλ από ινγαξηαζκό ζε ινγαξηαζκό ,  
3.Πιεξσκή πξνκεζεπηώλ, πηζησηώλ θαη ζπλεξγαηώλ κέζσ εκβαζκάησλ,  
4.Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνύ (απαηηείηαη λένο ινγαξηαζκόο γηα θάζε λέν ζπγρξεκαηνδνηνύκελν έξγν) θαη  
5.Έθδνζε επηηαγώλ.  
ηελ δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πεξηιακβάλνληαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. 
Γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη κε απόθαζε δηθή ζαο λα δνζεί λέα εμνπζηνδόηεζε γηα ηηο 
αλσηέξσ εξγαζίεο. 
 
Με εθηίκεζε  
Ο πξντζηάκελνο Δηνηθεηηθήο & Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
Κπξηαδίδεο Ν. Μηραήι 
Οηθνλνκνιόγνο. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95). 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Κπξηαδίδε Μηραήι. 

 Εξουςιοδοτεί τον  θ. Κπξηαδίδε Μηραήι ηνπ Νηθνιάνπ, Οηθνλνκνιφγν θαη Πξντζηάκελν 

Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ  

ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί ε ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. πγθεθξηκέλα λα ελεξγεί 
ηηο αθφινπζεο πξάμεηο : 

1. Καηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο,  

2. Μεηαθνξά ρξεκάησλ απφ ινγαξηαζκφ ζε ινγαξηαζκφ ,  

3. Πιεξσκή πξνκεζεπηψλ, πηζησηψλ θαη ζπλεξγαηψλ κέζσ εκβαζκάησλ,  

4. Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ, 

5. Έθδνζε επηηαγψλ θαη 

6. Γηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο γηα φιεο ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κέζσ    

δηαδηθηχνπ. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 134/2014. 



ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 135_2014 
 
 
Δμνπζηνδόηεζε δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ ΑΚΔΑ θαη ΙΑΔΘ 55-64 θαη καζεηείαο ζηνλ 

ΝΑΔΓ Θηιθίο θαη θαηάζεζεο εηζθνξώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην ΗΘΑ. 
 

 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 
Ο Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ηιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην 

Γ.. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο, Οηθνλνκνιφγν 
ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ ΑΜΔΑ θαη ΛΑΔΚ 55-64 
θαη καζεηείαο ζηνλ ΟΑΔΓ Κηιθίο θαη θαηάζεζεο εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην ΙΚΑ 

πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΘΔΜΑ: " Δμνπζηνδόηεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο καο ζηνλ ΟΑΔΓ, ΙΚΑ, ΚΔΣΔΚ 
ΜΑΘΗΣΔΊΑ ( ΔΠΑ) ''. 
 
    Η ΓΔΤΑ Κηιθίο θαηαζέηεη πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ 55-64 
εηψλ, γηα ηελ απαζρφιεζε Αηφκσλ κε  Αλαπεξίεο (Α.κε.Α.) θαη απαζρφιεζε καζεηψλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο Κηιθίο θαη 
Ωξαηνθάζηξνπ Θεζζαινλίθεο. 
Η θαηάζεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε κήλα θαη απαηηείηαη πέξαλ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε 
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  
Γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ , κε απφθαζε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα δνζεί εμνπζηνδφηεζε 
ζηελ εξγαδφκελε ηεο επηρείξεζεο Καζθακαλίδνπ Οπξαλία , ππεχζπλε κηζζνδνζίαο ,λα θαηαζέηεη ηηο αηηήζεηο ησλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ,  ΔΠΑ ΜΑΘΗΣΔΙΑ θαζψο επίζεο λα πξνζθνκίδεη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ην 
ΙΚΑ . 
   

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο. 
 Εξουςιοδοτεί τελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  σο πξνο ηελ 

δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ (θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ) ΑΜΔΑ θαη ΛΑΔΚ 55-64 θαη 
καζεηείαο ζηνλ ΟΑΔΓ Κηιθίο θαη θαηάζεζε εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην ΙΚΑ. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 135/2014. 

 

ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 136_2014 
 

Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηαθηνπνίεζε θηηξίνπ δηνίθεζεο ΓΔΑ Θηιθίο. 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  



Ο Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ηιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην 
Γ.. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηαθηνπνίεζε θηηξίνπ δηνίθεζεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε. 

Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηε 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ (Ν.4178/2013), πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη 

ζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πνιενδνκηθή ηαθηνπνίεζε ησλ ππεξβάζεσλ πνπ 
παξαηεξνχληαη ζην θηήξην δηνίθεζεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ζην 1ν ρικ Κηιθίο – Ξεξφβξπζεο. 

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιενδνκηθψλ 

ππεξβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθδνζείζα νηθνδνκηθή άδεηα ησλ απζαίξεησλ αιιαγψλ ρξήζεο 
θαη νηηδήπνηε άιιν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ππαγσγή ζην Ν.4178/2013, πνπ είλαη ζε ηζρχ κέρξη 
28/02/2015. Δπίζεο ην αληηθείκελν ζα είλαη θαη ε εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεδίσλ κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθή ππαγσγή ζην παξαπάλσ λφκν.  

Σν θξηηήξην επηινγήο απφ ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
άπνςε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα έρνπλ νη εηδηθφηεηεο κεραληθψλ πνπ 

έρνπλ  ην θαηά λφκνπ δηθαίσκα δηεθπεξαίσζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δηαδηθαζίαο.  

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

Σν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, επεηδή απαηηνχληαη δηεπθξηλήζεηο 
ιεπηνκεξεηψλ ησλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 136/2014. 

 

ΘΔΜΑ 5Ο - ΑΠΟΦΑΗ 137_2014 
 
Απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάηωλ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο»  
 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  
 
Ο Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ηιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ, ην πξψην πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο 
αληαιιαθηηθψλ επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. Ο δηαγσληζκφο έγηλε ζηηο 30/07/2014 φπνπ  
θαηά ηελ εκεξνκελία απηή δελ πξνζήιζε θαλέλαο δηαγσληδφκελνο θαη ζπληάρζεθε ην παξαθάησ πξαθηηθφ 
δεκνπξαζίαο. 

 
 

1
ν
 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 30 Ινπιίνπ 2014 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   



Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Κορκοηίδη Κων/νο, ΠΔ Ηλεκηρολόγο Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς  με αναπληρωηή ηον κ. 
Αζλανίδη Υρήζηο , ΠΔ Σοπογράθο  Μητανικό. 

2. Κσριαζίδη Μιτάλη , οικονομολόγο ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον Αποζηολίδη 
Νικόλαο, ΠΔ Υημικό Μητανικό  ηης ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

3. Καπαζακαλίδη Παναγιώηη , Πολιηικό μητανικό ΣΔ ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 
Παραγιό Ιωάννη,  ΠΔ Πολιηικό  Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ : 

 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάηωλ  
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 19.127,73 Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), 
 

Γελ παξνπζηάζζεθε θαλείο  ζηνλ δηαγσληζκφ. 
 

Καηφπηλ ε Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίιεςε δηαθήξπμεο απνθάζηζε ηελ επαλάιεςε ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζηηο 6-8-2014 εκέξα Σεηάξηε. 
 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ     1/2014 

 

1. Σο Δ.. εγκρίνει το πρακτικό 1/2014. 

Ο επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο έγηλε ζηηο 6-8-2014 θαηά ηελ εκεξνκελία απηή δελ πξνζήιζε επίζεο θαλέλαο 

δηαγσληδφκελνο θαη ζπληάρζεθε ην παξαθάησ πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο. 

 
2

ν
 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 6 Απγνχζηνπ 2014 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Κορκοηίδη Κων/νο, ΠΔ Ηλεκηρολόγο Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς  με αναπληρωηή ηον κ. 
Αζλανίδη Υρήζηο , ΠΔ Σοπογράθο  Μητανικό. 

2. Κσριαζίδη Μιτάλη , οικονομολόγο ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον Αποζηολίδη 
Νικόλαο, ΠΔ Υημικό Μητανικό  ηης ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ. 

3. Καπαζακαλίδη Παναγιώηη , Πολιηικό μητανικό ΣΔ ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 
Παραγιό Ιωάννη,  ΠΔ Πολιηικό  Μητανικό ηης ΓΔΤΑ Κιλκίς 

 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ : 

 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ επαγγεικαηηθώλ νρεκάηωλ  
 

Πξνϋπνινγηζκνύ 19.127,73 Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), 
 

 

Γελ παξνπζηάζζεθε θαλείο  ζηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ 
 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ     2  /2014 



Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε θαη έρνληαο ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ θαη Έθηαθηεο 
βιάβεο θαη επηζθεπέο, κπνξεί ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ή 
επηζθεπή ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ, λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 3373/390/75 (ΦΔΚ 349-Β) απφθαζε 
Τπ.Πξ.Κπβ. «Πεξί θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθψλ θιπ ησλ 
απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ θαη ελ γέλεη ΝΠΓΓ θιπ» φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ηελ απφθαζε 4993/745/75 (ΦΔΚ 489/Β). 

Η απφθαζε απηή πξνβιέπεη ιεηηνπξγία Δπηηξνπήο Δπηζθεπήο-πληήξεζεο θαη Πξνκήζεηαο 
Αληαιιαθηηθώλ (ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζύκθωλα κε ηελ Τ.Α 3373/390/75, ΦΔΚ 349-Β, κεηά από 
εηδηθή θιήξωζε), ε νπνία έρεη ηελ επζχλε αλάζεζεο θαη πξέπεη λα ειέγρεη εάλ νη επηζθεπέο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία έρνπλ γίλεη ζσζηά θαη έρεη επηηεπρζεί ε άξζε ησλ πξνβιεκάησλ, 
ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ 
αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ. 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη φπσο αλαθέξεηαη ζε έθηαθηεο αλάγθεο πξνκήζεηαο πιηθψλ ή 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ, γηαηί ιφγσ ηνπ άπεηξνπ αξηζκνχ ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ πηζαλψλ εξγαζηψλ 
επηζθεπήο, είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ θαη λα πξνυπνινγηζζνχλ φιεο νη αλάγθεο θαη λα γίλνπλ 
δηαγσληζκνί κε δηαδηθαζία ΔΚΠΟΣΑ (γηα πξνκήζεηεο) ή Ν. 28/80 (γηα εξγαζίεο). 

ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ απφθαζεο κε πξσηνβνπιία ηνπ Γ. Γηεπζπληή έγηλε θιήξσξσζε κεηαμχ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ΑΥ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα εμήο κέιε ηεο επηηξνπήο Δπηζθεπήο-
πληήξεζεο θαη Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α 3373/390/75, ΦΔΚ 349-Β. 

Α) Κπξηαθίδε Υξηηζηφθνξν, Τδξαπιηθφ ΓΔ, απνζεθάξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ΑΥ 

Β) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ΠΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ΑΥ 

Γ) Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε, Πνιηηηθφ κεραληθφ ΣΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ΑΥ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φπσο γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο έηζη θαη θέηνο ςεθίζηεθε ζπλνιηθή πίζησζε 
(20.000,00 €), γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο αλάζεζεο εθηάθησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη 
πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ή επηζθεπή ησλ νρεκάησλ-
κεραλεκάησλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζχκθσλα κε ηελ ππ. Αξηζκ. 3373/390/75 (ΦΔΚ 349/Β) Τπνπξγηθή 
Απφθαζε ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ απφθαζε 4993/745/75 
(ΦΔΚ 489/Β).  

Σν πνζφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν αλ πξνθχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο πξνκήζεηαο πιηθψλ ή αλάζεζεο 
εξγαζηψλ απφ ηελ παξαπάλσ επηηξνπή ε αλάζεζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεη φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη Τ.Α. 
3373/390/75 (δει. κε Δληνιή Σερληθήο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπήο νρήκαηνο, αλάζεζε απφ ηελ Δπηηξνπή, 
πκθσλεηηθφ αλ απαηηείηαη, Πξαθηηθφ θαη Πξσηφθνιια Παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ΔΚΠΟΣΑ ή 
28/80 θιπ). 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-
95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 2/2014. 
2. Οξίδεη επηηξνπή Δπηζθεπήο-πληήξεζεο θαη Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ, ηελ ζπγθξνηεζείζα  

ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α 3373/390/75, ΦΔΚ 349-Β, κεηά απφ εηδηθή θιήξσζε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ΑΥ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

Α) Κπξηαθίδε Υξηηζηφθνξν, Τδξαπιηθφ ΓΔ, απνζεθάξην ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ΑΥ 

Β) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ΠΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ΑΥ 



Γ) Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε, Πνιηηηθφ κεραληθφ ΣΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ζρέζε εξγαζίαο ΑΥ 

3. Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο χζηεξα απφ ηελ ζρεηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε παξαπάλσ επηηξνπή. 

4. Γηα ηνλ ιφγν φηη νη θσδηθνί εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηνπ έηνπο 2014 ησλ 
αληαιιαθηηθψλ ηεο πξνκήζεηαο είλαη πνιινί θαη νη βιάβεο ησλ νρεκάησλ είλαη απξφβιεπηεο ζα 
γίλεηαη ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη θαηφπηλ εμεηάζεσο ησλ αλαγθψλ απφ ην 
αξκφδην ζπλεξγείν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ νρεκάησλ. 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 137/2014. 

 

ΘΔΚΑ 6Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 138_2014 
 
 
Αηηήκαηα δεκνηώλ.   
 
Αίηεκα : 1ν – ΑΞΝΦΑΠΖ : 13 

 
Σνξήγεζε αληηγξάθσλ δεηγκαηνιεςίαο πόζηκνπ λεξνύ γηα ηελ πεξηνρή Γίβνπλν ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Θξνπζζώλ ηνπ Γήκνπ Θηιθίο. 
 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 
Ο Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ηιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην 
Γ.. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ αίηεζε ηνπ θ. Παπαδφπνπινπ Αζαλαζίνπ, ζηηο 03-10-2014  

κε Α.Π. 2499 πξνο ρνξήγεζε αληηγξάθσλ δεηγκαηνιεςίαο πφζηκνπ λεξνχ γηα ηελ πεξηνρή 
Γίβνπλν – Κξνπζζψλ απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2013 έσο θαη ηηο 03/10/2014. 

 
Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 
 Σελ ρνξήγεζε αληηγξάθσλ δεηγκαηνιεςίαο πφζηκνπ λεξνχ γηα ηελ πεξηνρή Γίβνπλν ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κξνπζζψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 138/2014. 

 

Αίηεκα : 2ν – ΑΞΝΦΑΠΖ  138.1 
 

Σνξήγεζε έθπησζεο ζηα ηηκνιόγηα ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ιόγσ ρακεινύ εηζνδήκαηνο 
θαη πνζνζηνύ αλαπεξίαο 67%. 

 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  



 
Ο Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ηιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην 

Γ.. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηελ αίηεζε ηεο θ. Βαβνπιίδνπ Αιεμάλδξαο πξνο ρνξήγεζε 
έθπησζεο ζηα ηηκνιφγηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη πνζνζηνχ 

αλαπεξίαο 67%.  
 
Πην αλαιπηηθά, κε ηελ έθδνζε ηνπ 2014/1 ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο πνπ εθδφζεθε ηνλ Ινχιην 

ηνπ έηνπο 2014,  ην πιεξσηέν πνζφ πνπ έπξεπε λα θαηαβάιεη ήηαλ 155,00€.  ηελ ζπλέρεηα 
πξνέβε ζε  έιεγρν απφ πδξαπιηθφ θαη δηαπηζηψζεθε πσο δελ ππάξρεη πεξίπησζε δηαξξνήο. Με 

ηελ έθδνζε λένπ ινγαξηαζκνχ 2014/2 πνπ εθδφζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 ην πνζφ αλήιζε 
ζηα 221,00 €. Λφγσ ηνπ ρακεινχ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο (320,00 €), θαη κε απφθαζε 
Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο  πνζνζηνχ αλαπεξίαο 67%, ηελ νπνία θαη θαηέζεζε ζηελ Δπηρείξεζε, 

αηηείηαη έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Σελ κε ρνξήγεζε έθπησζεο ζηα ηηκνιφγηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 138.1/2014. 

 

ΘΔΚΑ 1ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 140_2014 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Δπηθύξσζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ εθζθαθέα κάξθαο JCB κε 
αξηζκό ME 40592.  

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΟΥΡΝ ζέκα εθηόο  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 ΓΔΤΑ Κηιθίο ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην Πξαθηηθφ εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο  γηα ηελ επηζθεπή ηνπ εθζθαθέα κάξθαο JCB κε αξηζκφ ME 4592 πνπ έρεη σο 
εμήο : 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 1 Οθησβξίνπ 2014 θαη ψξα 
10:00   ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2356, 
γηα ηελ  «πληήξεζε ζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο έξγνπ JCB ME 40592» απνηεινχκελε απφ ηνπο : 

 Κσλζηαληίλν Κνξθνηίδε  Π.Δ. Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο    

 Κπξηαδίδεο Μηράιεο Π.Δ. Οηθνλνκνιφγνο 

 Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο Σ.Δ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο 

 



Η επηηξνπή έιεγμε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ  θαη ηηο ηαμηλφκεζε θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 

1. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο Π. ΓΟΣΙΟ Θ. ΜΑΓΟ Ο.Δ. 

Δίδνο εξγαζίαο Σερληθή 
Πεξηγξαθή 

Πνζόηεηα 

 

Δλδεηθηηθή 
ηηκή κνλάδνο 

ύλνιν 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ζηεγαλψλ 
ζηηο δχν κπνπθάιεο ησλ πνδαξηθψλ 

Α1 1 400,00 400,00 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ζηεγαλψλ 
ζηηο δχν κπνπθάιεο πεξηζηξνθήο ηεο 
ηζάπαο. 

Α2 1 400,00 400,00 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ζηεγαλψλ 
ζηηο δχν θεληξηθέο  κπνπθάιεο αλχςσζεο 
ηεο κπξνζηηλήο κπνχκαο. 

Α3 1 350,00 350,00 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ηνπο 4 
πχξνπο , ηα 4 εζσηεξηθά δαθηπιίδηα θαη ηηο 
4 έδξεο ζηνλ κπξνζηηλφ θνπβά 

Α4 1 650,00 650,00 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ηνπο 5 
πχξνπο, ηα 5 εζσηεξηθά δαθηπιίδηα θαη ηηο 
5 έδξεο ζην πίζσ ςαιίδη θαη θνπβά ηζάπαο 

Α5 1 700,00 700,00 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 2500,00 

   ΦΠΑ 23% 575,00 

   ΤΝΟΛΟ 3075,00 

 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ΑΡΗΓΙΑΝΝΙΓΗ ΔΤΣΑΘΙΟ 

Δίδνο εξγαζίαο Σερληθή 
Πεξηγξαθή 

Πνζόηεηα 

 

Δλδεηθηηθή 
ηηκή κνλάδνο 

ύλνιν 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ζηεγαλψλ 
ζηηο δχν κπνπθάιεο ησλ πνδαξηθψλ 

Α1 1 320,00 320,00 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ζηεγαλψλ 
ζηηο δχν κπνπθάιεο πεξηζηξνθήο ηεο 
ηζάπαο. 

Α2 1 480,00 480,00 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ζηεγαλψλ 
ζηηο δχν θεληξηθέο  κπνπθάιεο αλχςσζεο 
ηεο κπξνζηηλήο κπνχκαο. 

Α3 1 300,00 300,00 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ηνπο 4 
πχξνπο , ηα 4 εζσηεξηθά δαθηπιίδηα θαη ηηο 
4 έδξεο ζηνλ κπξνζηηλφ θνπβά 

Α4 1 680,00 680,00 

Πξνκήζεηα θαη εξγαζία αιιαγήο ηνπο 5 
πχξνπο, ηα 5 εζσηεξηθά δαθηπιίδηα θαη ηηο 
5 έδξεο ζην πίζσ ςαιίδη θαη θνπβά ηζάπαο 

Α5 1 880,00 880,00 

   ΑΘΡΟΙΜΑ 2660,00 

   ΦΠΑ 23% 611,80 

   ΤΝΟΛΟ 3271,80 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη  θαη νη δχν νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο. 

Μεηνδφηεο αλαθεξχρζεθε ε επηρείξεζε   Π. ΓΟΣΙΟ Θ. ΜΑΓΟ Ο.Δ. 

πληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο  

Κπξηαδίδεο Μηράιεο   

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο  

 



Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 

 

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή ηνπ εθζθαθέα 
κάξθαο JCB κε αξηζκφ ME 40592».  

 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εηαηξεία Π. ΓΟΣΙΟ Θ. ΜΑΓΟ Ο.Δ. κε έδξα: Παιηά 
πκκαρηθή Οδφο Ισλίαο - Ωξαηνθάζηξνπ, κε Α.Φ.Μ.: 082498920, Γ.Ο.Τ.: Ν. Ισλία, ζην 

πνζφ ησλ 2500,00€ (πιένλ Φ.Ξ.Α.). 
 

 Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 62.07.1.1 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 140_2014.  
 
 

ΘΔΚΑ 2ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 141_2014 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Ρξόπνο εθηέιεζεο κηθξνύ ηερληθνύ έξγνπ δηέιεπζεο Γαιιηθνύ πνηακνύ γηα ζύλδεζε 
γεώηξεζεο κε ην Θεληξηθό Αληιηνζηάζην Δπηαιόθνπ. 

 

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα εθηόο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ελεκέξσζε 
γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Κνξθνηίδε 
Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Σερληθή Έθζεζε απφ 09/10/2014 ηνπ έξγνπ 

δηέιεπζεο Γαιιηθνχ πνηακνχ γηα ζχλδεζε γεψηξεζεο κε ην Κεληξηθφ Αληιηνζηάζην Δπηαιφθνπ 
θαη έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΡΓΟΤ 
 

 
Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή  αθνξά  εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη λα πινπνηεζνχλ κεηά απφ ζενκελία πνπ 
πξνθάιεζε ππεξρείιηζε ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ θαη μήισζε ην πδξαπιηθφ δίθηπν ζχλδεζεο ηεο γεψηξεζεο 
Δπηαιφθνπ κε ην θεληξηθφ αληιηνζηάζην θαζψο θαη ηα θαιψδηα ζχλδεζεο ηεο γεψηξεζεο.  Απνηέιεζκα 
είλαη λα έρνπκε πιένλ κφλν κία απφ ηηο δχν γεσηξήζεηο ζε ιεηηνπξγία.  Λφγσ ηνπ φηη ην αληιηνζηάζην 
Δπηαιφθνπ πδξνδνηεί ηνπο νηθηζκνχο Δπηάινθν, Κνξσλνχδα, Αλαβξπηφ θαη Πιαγηνρψξη θαη ε κία 
γεψηξεζε επαξθεί νξηαθά, ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο νη ελ ιφγσ νηθηζκνί λα κείλνπλ ρσξίο λεξφ. 
Απαηηείηαη ινηπφλ άκεζα λα γίλνπλ νη εξγαζίεο ζχλδεζεο ηεο δεχηεξεο γεψηξεζεο κε ην θεληξηθφ 
αληιηνζηάζην. 
Σν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ είλαη 2300 € πιένλ ΦΠΑ 23%. 
πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ηα εμήο: 

1. Αξρηθά ζα γίλεη θαηαζθεπή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο πξνζσξηλνχ θξάγκαηνο ,  ζε κήθνο 
πεξίπνπ 20 κέηξα , ζπγθξάηεζεο πδάησλ  θαη εθηξνπή ηεο ξνήο ηνπ πνηακνχ.  

2. Δθβάζπλζε – δηαπιάηπλζε θνίηεο πνηακνχ ζε κήθνο πεξίπνπ 30 κέηξα 
3. Δθζθαθή ηάθξνπ ζε βάζνο 2,5 κέηξα θαη κήθνπο 70 κέηξα 
4. Σνπνζέηεζε ηζηκεληνζσιήλσλ Φ300 ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ ζε κήθνο 20 κέηξα. 



5. Σνπνζέηεζε αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ Φ110 γηα ην λεξφ θαη Φ63 γηα ηα θαιψδηα ηεο γεψηξεζεο. 
6. Δπίρσζε ηεο ηάθξνπ κε ηα πξντφληα εθζθαθήο 
7. Απνθαηάζηαζε ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνχ ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. 

 
Όια ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ, φπσο ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ Φ110, ζσιήλαο Φ63 γηα ηα θαιψδηα, 
ηζηκεληνζσιήλεο πξνζηαζίαο ζα ηα πξνκεζεχζεη ε ΓΔΤΑΚ. Η δαπάλε ησλ 2300€ πιένλ ΦΠΑ αθνξά κφλν 
ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο.  
Μεηά απφ ηξεηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ ΓΔΤΑΚ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ε 
ρακειφηεξε ήηαλ ηεο Αζιαλίδνπ Μαδιέλαο θαη ζηελ νπνία ζα αλαηεζνχλ νη ελ ιφγσ εξγαζίεο. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή κε ηίηιν : «ΠΛΓΔΠΖ ΓΔΥΡΟΖΠΖΠ  ΚΔ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΔΞΡΑΙΝΦΝ».  

 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηελ ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΙΑΕ. ΚΑΓΙΔΛΑ κε έδξα : 

Πνληνθεξαζηά Κηιθίο, Α.Φ.Μ. 046945560, Γ.Ο.Τ. Κηιθίο, ζην πνζφ ησλ  2,300 €(πιένλ 
Φ.Ξ.Α.). 

 

 Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 11.02.2 *ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ)]    ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 141_2014.  

 

 

ΘΔΚΑ 3ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 142_2014 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 

Θαζαξηζκόο αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ Θξεζηώλεο, ζηξαηνπέδνπ Θακπάλε,[Γπηηθήο 
Ξεξηθεξεηαθήο (ζην ζθπξόδεκα)].  

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΟΗΡΝ ζέκα εθηόο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. 
Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Σερληθή Έθζεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαζαξηζκνχ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ Κξεζηψλεο, ζηξαηνπέδνπ Κακπάλε, Γπηηθήο 
Πεξηθεξεηαθήο (ζην ζθπξφδεκα) θαη έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΙΚΗ   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΡΓΑΙΧΝ 
 

 
Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή  αθνξά  εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη λα πινπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
παξαθάησ αληιηνζηαζίσλ : 



 
1. Καζαξηζκφο ηεο δεμακελήο ζπιινγήο ιπκάησλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ιπκάησλ νηθηζκνχ Κξεζηψλαο. Η 

δεμακελή ζπιινγήο έρεη γεκίζεη απφ ιάζπεο, θαη θεξηά πιηθά ηα νπνία βνπιψλνπλ ηηο αληιίεο 
ιπκάησλ κε απνηέιεζκα νη αληιίεο λα θξαθάξνπλ ζπρλά θαη ην αληιηνζηάζην λα ππεξρεηιίδεη. 
Απαηηείηαη απνθξαθηηθφ κεράλεκα θαη δχν άηνκα κε θαηάιιειεο ζηνιέο θαη κάζθα λα εηζέιζνπλ 
εληφο ηεο δεμακελήο  ιπκάησλ , λα ηελ θαζαξίζνπλ απφ ηα θεξηά πιηθά θαη λα ηελ πιέλνπλ κε 
πίεζε. 

2. Καζαξηζκφο θαλαιηνχ εζράξσζεο ζην αληιηνζηάζην ιπκάησλ Κακπάλε. Υψκαηα θαη θεξηά πιηθά 
θξάζζνπλ ην θαλάιη εζράξσζεο κε απνηέιεζκα  λα ππεξρεηιίδεη. Απαηηείηαη εηδηθφ απνθξαθηηθφ 
κεράλεκα λα ξνπθήμεη ηα θεξηά πιηθά θαη λα πιέλεη ην θαλάιη εζράξσζεο. 

3. Καζαξηζκφο θαλαιηνχ εζράξσζεο ζην αληιηνζηάζην ιπκάησλ πεξηθεξεηαθνχ (δίπια ζην 
ζθπξφδεκα). Υψκαηα θαη θεξηά πιηθά θξάζζνπλ ην θαλάιη εζράξσζεο κε απνηέιεζκα  λα 
ππεξρεηιίδεη. Απαηηείηαη εηδηθφ απνθξαθηηθφ κεράλεκα λα ξνπθήμεη ηα θεξηά πιηθά θαη λα πιέλεη ην 
θαλάιη εζράξσζεο 

Μεηά απφ επηηφπνπ έιεγρν ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ θαη ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο απφ ηελ επηρείξεζε 
Κνπξζνπλίδεο Γ. Υξήζηνο (ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΗ Β. ΔΛΛΛΑΓΟ)  απνθαζίζζεθε ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ 
εξγαζηψλ ζηελ εηαηξεία Κνπξζνπλίδεο Γ. Υξήζηνο κε θφζηνο : 
 

Α/Α Δξγαζίεο 
ΜΟΝ . 
ΜΔΣΡ. ΠΟ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Καζαξηζκφο ηεο δεμακελήο ζπιινγήο 
ιπκάησλ ζην αληιηνζηάζην ιπκάησλ 
Κξεζηψλαο  κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ 
απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο θαη 

πξνζσπηθφ ηξηψλ αηφκσλ. ηεκ 1 800,00 800,00 

2 

Καζαξηζκφο θαλάιη εζράξσζεο  ιπκάησλ 
ζην αληιηνζηάζην ιπκάησλ ζηξαηφπεδν 

Κακπάλε  κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ 
απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο. ηεκ 1 250,00 250,00 

3 

Καζαξηζκφο θαλάιη εζράξσζεο  ιπκάησλ 
ζην αληιηνζηάζην ιπκάησλ Πεξηθεξεηαθνχ  

κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ απνθξαθηηθνχ 
κεραλήκαηνο. ηεκ 1 250,00 250,00 

ΤΝΟΛΟ 1300,00 

     Φ.Π.Α. 23 % 299,00 

ΤΝΟΛΟ 1599,00 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 

 Δγθξίλεη  ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή κε ηίηιν : «Θαζαξηζκόο αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ 
Θξεζηώλεο, ζηξαηνπέδνπ Θακκπάλε, Γπηηθήο Ξεξηθεξεηαθήο (ζην ζθπξόδεκα)».  

 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εηαηξεία Θνπξζνπλίδεο Γ. Σξήζηνο κε έδξα : 
Μηθξφθακπνο Κηιθίο, Α.Φ.Μ. 033805654, Γ.Ο.Τ. Κηιθίο, ζην πνζφ ησλ  1300,00€ (πιένλ 

Φ.Ξ.Α.). 
 

 Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 61.93  γηα ηα  αληιηνζηάζηα ιπκάησλ Κηιθίο θαη 

Κακπάλε θαη 61.93.2 γηα ην αληιηνζηάζην ιπκάησλ Κξεζηψλεο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 142_2014.  



ΘΔΚΑ 4ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 143_2014 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Πύλδεζε εθεδξηθνύ Α/Π ζην θεληξηθό Α/Π Δπηαιόθνπ – Θνξσλνπδαο, Αλαβξπηνύ – 
Ξιαγηνρσξίνπ.  

Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα εθηόο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο θαη ε ελεκέξσζε 
γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. Κνξθνηίδε 

Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ Σερληθή Έθζεζε απφ 09/10/2014 ηνπ έξγνπ 
ζχλδεζεο εθεδξηθνχ Α/ ζην θεληξηθφ Α/ Δπηαιφθνπ – Κνξσλνπδαο, Αλαβξπηνχ – 

Πιαγηνρσξίνπ θαη έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΙΚΗ   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   ΔΡΓΟΤ 
 

Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή  αθνξά  εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη λα πινπνηεζνχλ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ 
εθεδξηθνχ ππνβξπρίνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ην πδξαπιηθφ δίθηπν ζην θεληξηθφ αληιηνζηάζην Δπηαιφθνπ. Σν 
ελ ιφγσ εθεδξηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπνζεηήζεθε πεξίπνπ πξηλ πέληε ρξφληα απφ ηνλ Καπνδηζηξηαθφ 
Γήκν Κξνπζζψλ θαη παξέκελε αλελεξγφ. 
Πξψηνλ ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ εθεδξηθνχ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ιφγσ αθηλεζίαο θαη 
δεχηεξνλ ην θπξίσο αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα παξνπζηάδεη ζφξπβν θαηά ηελ ιεηηνπξγία πνπ ζεκαίλεη φηη 
απαηηείηαη επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε. 
Δπεηδή ην αληιηνζηάζην Δπηαιφθνπ ηξνθνδνηεί ηνπο νηθηζκνχο Δπηαιφθνπ, Κνξσλνχδαο, Αλαβξπηνχ θαη 
Πιαγηνρσξίνπ απαηηείηαη ε ζχλδεζε ηνπ εθεδξηθνχ ππνβξπρίνπ κε ην πδξαπιηθφ δίθηπν ψζηε λα ππάξρεη 
εθεδξηθή ιχζε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θχξηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 
πγθεθξηκέλα νη πδξαπιηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη : 

1. Καηαζθεπή πδξαπιηθνχ δηθηχνπ εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε ραιπβδνζσιήλα mannesman αθαλνχο 
ξαθήο δηαηνκήο Φ100, κήθνπο πεξίπνπ 12 κέηξα κε ηα εηδηθά ηεκάρηα φπσο θακπχιεο, θιάληδεο 
θιπ. 

2. Σνπνζέηεζε κηαο βάλαο Φ100 θαη κηαο βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο Φ100 θαη ελφο ηαθ Φ100. 
3. Βάςηκν ησλ ραιπβδνζσιήλσλ κε δχν ζηξψζεηο κίλην γηα αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. 

 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ απαηηνχληαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο απφ έλα ζπλεξγείν 
πδξαπιηθψλ δχν αηφκσλ (ηερλίηεο θαη βνεζφο) 
Μεηά ηελ θαηάζεζε δχν πξνζθνξψλ  νη εξγαζίεο αλαηέζεθαλ ζηελ επηρείξεζε ΒΑΡΓΟΠΟΤΛΟ Ν. & ΙΑ 
Δ.Δ. κε δαπάλε 680 € πιένλ ΦΠΑ 23% 
Όια ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη δαπάλε ηεο ΓΔΤΑΚ θαη ππνρξενχηαη λα ηα παξαιάβεη ν εξγνιάβνο 
απφ ηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑΚ. 
 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 

 Δγθξίλεη  ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή κε ηίηιν : «Πύλδεζε εθεδξηθνύ Α/Π ζην θεληξηθό 
Α/Π Δπηαιόθνπ – Θνξσλνπδαο, Αλαβξπηνύ – Ξιαγηνρσξίνπ».  

 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηελ επιχείρηςη  ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟ Ν. & ΙΑ Ε.Ε. κε έδξα : 

Μνλαζηεξίνπ 322 Θεζζαινλίθε, κε Α.Φ.Μ.: 091385610, Γ.Ο.Τ. Κηιθίο, ζην πνζφ ησλ  
680,00 €(πιένλ Φ.Ξ.Α.). 

 

 Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ εμφδσλ 11.02.2 *ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ)]    ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 143_2014.  



ΘΔΚΑ 5ν - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ - Απόθαζε 144/2014 

Αθχξσζε θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα Ηιεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 
γηα θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ έηνπο 2014.»  

Ο  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ  ζέκα εθηόο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ηιία 
Αβξακίδε, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηα δηνηθεηηθά έγγξαθα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ηίηινπ, ιφγσ ιαζψλ πνπ εκθηινρψξεζαλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ππάξρεη ζρεηηθή βεβαηφηεηα φηη ν πξνεγνχκελνο 
δηαγσληζκφο δελ ζα "πεξάζεη" απφ ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε 

αθχξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ θαη ε πξνθήξπμε λένπ. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθσλα 
 

 Δγθξίλεη  ηελ αθχξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα 
Ηιεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ   έηνπο 
2014.» 

 Δπαλαπξνθεξχζζεη  πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
πεξίιεςε δηαθήξπμεο. 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

 

ΘΔΚΑ:  «Πξνκήζεηα Ηιεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ   
έηνπο 2014.» 

 

1. Η ΓΔΤΑ Κηιθίο αλαθνηλψλεη φηη θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ   144 /2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ δηελεξγείηαη  αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά γηα 

ηελ «Πξνκήζεηα Ηιεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ έηνπο 
2014.», κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο  29 Νθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2014 
εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο – Ξεξφβξπζε, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη θαλέλαο δηαγσληδφκελνο ηελ παξαπάλσ  εκεξνκελία ν δηαγσληζκφο 

ζα επαλαιεθζεί ζηηο 5 Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2014, εκέξα  Σεηάξηε θαη ψξα 10.00 π.κ. 
2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 59.991,77 Δπξψ, κε ηνλ ΦΠΑ 23%. Η 
δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο εμφδσλ 25.05.10, 25.05.11, 25.05.12 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο θαη έρεη ςεθηζηεί ε ζρεηηθή πίζησζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο. 

3. Γεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην νηθείν 
Δπηκειεηήξην κε επάγγεικα  ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
4.Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ ηε δηαθήξπμε, απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ.  

 

   

 Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο εμφδσλ 25.05.10, 25.05.11, 25.05.12 ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο γηα ην έηνο 2014 θαη ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο. 
 



Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 144_2014. 

 

 
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. 

 
 

 

 
7 Οθησβξίνπ 2014 
 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 
ηζκαλίδεο Ισάλλεο , 

Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 

 

 
 

 
Σζαληάθεο Γεκήηξηνο, 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο, 

Μέινο 

 
 

 

ηζκαλίδεο Γεκήηξηνο, 

Γήκαξρνο Κηιθίο, Πξφεδξνο  

Καιηζίδεο Παλαγηψηεο, 
Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο, 

Μέινο 
 

 

 

 
Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ Κηιθίο, 

Μέινο 

 

 

Μαπξνπνχινπ νθία, 

Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ 
πιιφγνπ Κηιθίο, κέινο 

 

 
 

 

 

 
Οπξαλία Καζθακαλίδνπ 

Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  
Μέινο 

 

 

 
 

 


