
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

               ΘΑΟΤ 
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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ν πξαθηθό εο κ αξηζκό 16/27-09-2022 αθηθήο λξίαεο ν Γηνηθεηθνύ

κβνιίν εο Γεκνηθήο Δπηρίξεεο Ύξεο Απνρέεο Θάν. 

 

 

 

                   Αξ. Απόαεο 181/2022 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: «Έγθξηε απζίαο αλάζεο

παξνρήο πεξηώλ πνινγηκνύ ίθε

ηαξξνήο, ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν

άξζξν 328 ν Ν. 4412/2016».

                       

ν Ληκέλα άν ήκξα ηο 27  ν κελόο πκβξίν ν ένο 2022 εκέξα εο βνκάαο

Σξίε  θαη ώξα 13:00 κ.κ. λήιζ  αθηθή λξίαε ν Δηνηθεηθό κβνύιην εο Δ.Ε.Τ.Α..,

ύξα από ελ π’ αξηζκ. 3820/21-09-2022 έγγξαε πξόθιεε ν Πξνέξν ανύ θ. Μαλία

Κσλαλίλν, πν πηόζεθ  όινο νο κβνύινο, ν ειθξνληθό νο αρξνκίν (e-mail), 

ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 4 ν Ν. 1069/80. Η λξίαε πξαγκανπνηήζεθ κέσ

ειηάθςεο, ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 78 ν Ν. 4954/2022. Ανύ ηαπηώζεθ όη

ίααη λόκηκε απαξία, γηαί  ύλνιν έλθα (11) κιώλ κκίραλ θαη α έλθα (11) κέιε,

θεξύρζεθ από νλ Πξόξν ε έλαξμε εο λξίαεο. 

 

Πξόξνο: Μαλίαο Κσλαλίλνο 

Παξόλο: αιαξήο Αξγύξηνο – Βνιίεο Παλαγηώεο - σξγίν Ισάλλεο - θάγθνο

Αιέμαλξνο - Καξαβνύδεο ιηαλόο – Κννκαλήο ώξγηνο – Λακπξηλίεο Λάκπξνο - 

Μαιιηαξόο σήξηνο -   νξίλεο Ισάλλεο- Καδάξαο έξγηνο 

Απόλο: ΚΑΝΔΙ 

Απνρσξήαλο: ΚΑΝΔΙ 

 

ε λξίαε παξαβξέζεθ ρσξίο ηθαίσκα ςήν ε ληθή Γηζύλξηα εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ.         

θ. Μαύξν Αξγξή. 

Ο Πξόξνο ηεγνύκλνο ν ύξν (-2ν-) αθηθό ζέκα εο εκξήηαο ηάαμεο αλαέξη όη ε 

Δ.Ε.Τ.Α.. ν πιαίην εο Πξόθιεεο κ αξηζ. πξσ. 80480/1955 ν ΤΠΕΝ, Γληθή Γξακκαία

Φηθνύ Πξηβάιινλνο θαη Τάσλ κ Κσηθό ΣΑ-01 Σακίν Αλάθακςεο, Αλαγλσξηηθό 16850, πν

γρξεκαννί ξάηο καμύ άιισλ θαη πννκέο παξνρήο λξνύ, πξόθηαη λα θααζέη αίεκα

ρξεκανόεεο γηα ν έξγν κ ίιν : «Εσξηθό ίθν ύξεο Ληκλαξίσλ άν». Αλάκα α
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απαηνύκλα νηρία ν αηήκανο ίλαη θαη ν πνινγηκόο ν κέν ίθε ηαξξνήο πννκήο (ILI). 

Γηα νλ πνινγηκό ν ίθε ρξηάδνλαη νηρία γηα ελ πξηνρή κιέεο (Ληκλάξηα) όπσο

θααλάισε, πιήζνο ξνκξεώλ αλάινγα κ ν ίνο σλ θααλαισώλ, ν κήθνο ν ηθύν θιπ.

Μ βάε α αλσέξσ νηρία ζα πνινγηνύλ νη πξαγκαηθέο απώιηο, όαλ ν ύεκα ίλαη πό

πίε γηα ελ ηάκλε θαη ε λέα θαάαε, ν πννό απσιηώλ σο πξνο ν ηξρόκλν λξό

ν ίθν γηα ελ ηάκλε θαη λέα θαάαε θ.ι.π.  

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΙΜΟ Δ ΔΤΡΩ 

ΠΔΡΙΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΔΤΡΩ ΥΩΡΙ

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ

ΔΤΡΩ 

Τπεξίο πνινγηκνύ ν κέν

ίθε ηαξξνήο πννκήο (ILI)  ΩΡΕ 15 100,00 1.500,00 

          

ΤΝΟΛΟ       1.500,00 

ΦΠΑ24%       360,00 

ΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       1.860,00 

Δνκέλν όη ν ληθηθόο πξνϋπνινγηκόο εο πεξίαο ν ζέκανο αλέξραη ν πνό σλ

1.500,00 € πιένλ Φ.Π.Α., κπνξί λα θιί κ ε ηαηθαία εο απζίαο αλάζεο, ύκσλα κ

ηο ηαάμηο ν άξζξν 328 ν λ. 4412/2016, όπσο ηρύνλ. 

Έρη λαρζί Σρληθή Έθζε από ε Γληθή Δηζύλξηα εο ΔΕΤΑ, ε νπνία θααέζεθ ν κήκα

Πξνκεζηώλ γηα ελ θθίλεε εο ηαηθαίαο. 

Κααέζεθ ν κ αξηζκ. πξσ. 3793/20-09-2022 Σθκεξησκέλν Πξσνγλέο Αίεκα, πν έιαβ ΑΔΑΜ

22REQ011273710. 

Ειήζε ε Απόαε Αλάιεςεο Τπνρξέσεο ΑΑΤ 00285/20-09-2022 γηα έκε πίσεο πννύ

1.500,00 € πιένλ Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: Ψ3ΖΟΕΤ-ΟΛ). 

ν πιαίην αό, ε Δ.Ε.Τ.Α.. κ ελ κ αξηζκ. πξσ. 3794/20-09-2022 πξόθιεε θήισεο

ληαέξνλνο (ΑΔΑΜ: 22PROC011273872) θάι ελ αηξία ΑΦΑΡΘΚΑ ΓΕΩΡΓΘΟ & ΘΑ Ε.Ε., λα

πνβάιιη νηθνλνκηθή πξννξά. 

Κααέζεθ νηθνλνκηθή πξννξά (αξηζκ. πξσ. 3825/21-09-2022) γηα ν πνό σλ 1.500,00 € πιένλ

Φ.Π.Α., ε νπνία θαιύπη ηο Σρληθέο πξνηαγξαέο, θαζώο πίεο θααέζεθαλ θαη όια α

ηθαηνινγεηθά πξνο απόημε εο κε λξνκήο σλ ιόγσλ απνθιηκνύ από ηαηθαίο ύλαςεο

εκνίσλ κβάσλ (παξ. 1 θαη 2 άξζξν 73 ν Ν. 4412/2016) πν δεήζεθαλ, α νπνία ίλαη πιήξε.  

 

Σα κέιε μέξααλ ελ άπνςή νο πί ν παξαπάλσ ζέκανο. 

 

ε λέρηα ν Πξόξνο θάι α κέιε λα ςείνλ ρηθά. 

 
Τπέξ ςήηαλ θαη α έλθα παξόλα κέιε 
 
Σν Δηνηθεηθό κβνύιην ιακβάλνλαο πόςε όια α αλσέξσ, θαζώο θαη ηο ηαάμηο ν άξζξν 5

ν Ν. 1069/80, όπσο ηρύνλ, ύξα από ηαινγηθή δήεε θαη αλαιιαγή απόςσλ
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Α π ν  α  ί δ  η νκόσλα

 

1. Σελ έγθξηε σλ Σρληθώλ Πξνηαγξαώλ, νη νπνίο απνινύλ αλαπόπαν κήκα εο

παξνύαο απόαεο, γηα ελ θέιε εο παξνρήο πεξηώλ πνινγηκνύ ίθε

ηαξξνήο, κ ε ηαηθαία εο απζίαο αλάζεο. 

2. Σελ έγθξηε εο αλάζεο εο παξνρήο πεξηώλ πνινγηκνύ ίθε ηαξξνήο  ελ

αηξία ΑΦΑΡΘΚΑ ΓΕΩΡΓΘΟ & ΘΑ Ε.Ε., κ ΑΦΜ 800385745, ΔΟΤ ξξώλ  θαη νηρία

πηθνηλσλίαο: Δ/λε: Μξαξρίαο 56, έξξο, ει. 2321085300, έλαλη ν πννύ σλ      

1.500,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  

3. Η απάλε πν πξνθαιίαη από ελ γθθξηκέλε αλάζε ζα θαιζί από ίηνο πόξνο

εο Δ.Ε.Τ.Α.. θαη ζα βαξύλη νλ Κ.Α. 61-00-0099  θαη νλ Κ.Α. 54-00 ν Πξνϋπνινγηκνύ

μόσλ εο Επηρίξεεο ν ξέρνλνο ένο, γηα ν πνό σλ 1.500,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

 

Η απόαε αή πήξ αξηζκό 181/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΗ 

                                                                                                    αιαξήο Αξγύξηνο 

          Μαλίαο Κσλαλίλνο Βνιίεο Παλαγηώεο 

                                                                                                    σξγίν Ισάλλεο 

                                                                                                    θάγθνο Αιέμαλξνο  

                                                                                                    Καξαβνύδεο ιηαλόο 

                                                                                                    Κννκαλήο ώξγηνο 

                                                                                                    Λακπξηλίεο Λάκπξνο 

                                                                                                    Μαιιηαξόο σήξηνο  

                                                                                                    Καδάξαο έξγηνο

                                                                                                    νξίλεο Ισάλλεο  

        Αθξηβέο Απόπακα  

          Θάνο 28-09-2022                                                                                                                                                                

Πξόξνο ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν       

       

         Μαλίαο Κσλαλίλνο               
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