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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 17/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/10/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 06/10/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 15ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-274/10-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 1ου πρακτικού Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4»

Η Πρόεδρος της Δ. Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ θέμα εκτός της
ημερήσιας έκτακτης διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάμενο Τ.Υ της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το 1ο πρακτικό Ε.Δ. της
δημοπρασίας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4».

Η προμήθεια οχήματος 4Χ4 θα πραγματοποιηθεί για να καλύψει τις μετακινήσεις του
προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς σε αντλιοστάσια και δεξαμενές που
βρίσκονται σε δύσβατα σημεία και πολλές φορές δεν υπάρχουν ανοιγόμενοι δρόμοι.

Οι ενέργειες για την εκτέλεση της προμήθειας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού
της προμήθειας και την διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη.

Το αποτέλεσμα δικαιολογητικών συμμετοχής της δημοπρασίας της προμήθειας αποτυπώνεται
στο πρακτικό που ακολουθεί:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00
λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από τους:

1. Κυριαζίδη Μιχαήλ, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή
την Καραγιαννίδου Δήμητρα, Υπάλληλο της Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς

2. Τριανταφυλλίδου Ελεονώρας, Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς με
αναπληρωτή  τον Ξακουστόπουλου Γεωργίου,  Υδρονομέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς

3. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Αβραμίδη Ηλία
Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπολογισμού 27.000,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.),

Παραλήφτηκαν οι φάκελοι  που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και
καταγράφθηκαν στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς
ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και
ελέγχθηκε  η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή
κατάλογο της αλλοδαπής.

1η «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΑΝΕΙΩΝ (Γραφείο Παρ/κών 141 - ΚΙΛΚΙΣ) με αριθμό 691 και ποσού 540,00€
 Πίνακας παραδόσεων
 Σύντομη παρουσίασης της επιχείρησης
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2341041800

2η «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ – ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΠΕ»

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &

ΔΑΝΕΙΩΝ (Γραφείο Παρ/κών 141 - Κιλκίς) με αριθμό 674 και ποσού 540,00€
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2341076282
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Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα για τις ως άνω
εταιρείες οπότε γίνονται δεκτές για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Η Ε.Δ. εξαιτίας υπερβολικού φόρτου υπηρεσιακής εργασίας διακόπτει στο σημείο αυτό την συνέχιση της
διαδικασίας, η οποία θα συνεχιστεί με το άνοιγμα των Τεχνικών Προσφορών την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου
2017 και ώρα 13:00 μ.μ.
Αμέσως μετά το άνοιγμα των Τεχνικών Προσφορών θα ακολουθήσει το άνοιγμα των Οικονομικών
Προσφορών.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Το 1ο πρακτικό της Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4».

 Την συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα Τεχνικών Προσφορών την Τετάρτη 4
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-274/10-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΔΑ: ΩΦ09ΟΛΚ8-ΥΤΛ
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