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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 18/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 26/10/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 20/10/2017

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 5ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-284/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 2ου πρακτικού Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΠΕΜΠΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας
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 Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ.
Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. της Ε.Δ. του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού: 49.869,60 € πλέον
Φ.Π.Α. που έχει ως εξής :

ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 συνεδρίασε η
επιτροπή διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» αποτελούμενη
από τους:

1. Αβραμίδη Ηλία Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής λόγω κωλύματος
του τακτικού μέλους Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και του
αναπληρωματικού μέλους Καραγιαννίδου Δήμητρας Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της
ΔΕΥΑ Κιλκίς
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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

όπως είχε ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων που περιείχαν τις τεχνικές προσφορές των
διαγωνιζόμενων που δεν είχαν αποκλειστεί κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού (έλεγχος
δικαιολογητικών συμμετοχής)  και κατέγραψε τα περιεχόμενα τους στο πρακτικό τα οποία εκφωνήθηκαν και
ακούστηκαν από τους παρευρισκόμενους.

Η επιτροπή κατέγραψε και εκφώνησε στους παρευρισκομένους τα περιεχόμενα των φακέλων ως εξής :

1η   «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Β

 Πίνακας προσφερόμενων υλικών-κατασκευαστών
 Τεχνικά Φυλλάδια προσφερόμενων εξαρτημάτων
 Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων
 Πιστοποιητικά καταλληλότητας - χημικές αναλύσεις των προσφερόμενων εξαρτημάτων
 Πιστοποιητικό καταλληλόλητας ελαστικών των προσφερόμενων εξαρτημάτων
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 των προσφερόμενων εξαρτημάτων
 Υπεύθυνη Δήλωση περί Δημόσιας Υγείας & Εγγύησης
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.

FAX: 2106000110

2η   «ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.»

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ  Β

 Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων υλικών
 Τεχνικά φυλλάδια της “George Fischer”
 Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης ISO 14001:2004 της κατασκευάστριας εταιρίας “George Fischer”
 Πιστοποιητικά καταλληλότητας εξαρτημάτων για πόσιμο νερό εκδοθέντα από DVGW
 Εγγύηση καλής λειτουργίας της “George Fischer”
 Γενικοί όροι προμήθειας της “George Fischer”
 Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ηλεκτρομουφών και λαιμών φλαντζών PN25
 Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 της προμηθεύτριας εταιρίας
 Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 της κατασκευάστριας εταιρίας
 Πιστοποιητικό προϊόντος εκδοθέν από KIWA
 Εγγύηση καλής λειτουργίας της προμηθεύτριας εταιρίας
 Τεχνικό φυλλάδιο φλαντζών
 Δήλωση εγγύησης φλαντζών ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
 Τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων σφαιρικών βανών
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A
 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκδοθέν από Technicky skusobny
 Εγγύηση VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A
 Τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ορειχάλκινων ρακόρ
 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των υλικών
 Δήλωση εγγύησης ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
 Τεχνικό φυλλάδιο σωλήνων Hydrofas
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 Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 FASO PLAST A.B.E.E.
 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των σωλήνων της ΕΒΕΤΑΜ
 Πιστοποιητικό καταλληλότητας της α’ ύλης της WRAS
 Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή των σωλήνων
 Τεχνικό φυλλάδιο των προσφερόμενων γαλβανιζέ εξαρτημάτων
 Πιστοποιητικά καταλληλότητας εξαρτημάτων για πόσιμο νερό εκδοθέντα από DVGW
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της TUPY S.A.
 Δήλωση εγγύησης γαλβανιζέ εξαρτημάτων ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.
 Δήλωση εγγύησης σωληνομαστών ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
 Τεχνικά φυλλάδια του νήματος στεγανοποίησης σπειρωμάτων
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της HENKEL
 Δήλωση εγγύησης νήματος στεγανοποίησης σπειρωμάτων ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
 Δήλωση εγγύησης ταινίας τεφλόν ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της ΔΡΙΒΑΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.
 Δήλωση εγγύησης πλαστικού φρεατίου ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
 Τεχνικό φυλλάδιο μανσόν πίεσης της F.LLI VALENTI S.r.l
 Δήλωση συμμόρφωσης της F.LLI VALENTI S.r.l
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της F.LLI VALENTI S.r.l
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της COES COMPANY S.r.l
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 της MANTOVA GOMMA S.r.l
 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης των σωλήνων iiP της COES COMPANY S.r.l
 Δήλωση Συμμόρφωσης των ελαστικών δακτυλίων της MANTOVA GOMMA S.r.l
 Έκθεση εργαστηριακών δοκιμών των ελαστικών δακτυλίων της MANTOVA GOMMA S.r.l
 Εγγύηση εξαρτημάτων PVC της F.LLI VALENTI S.r.l
 Τεχνικό φυλλάδιο μανόμετρου WIKA
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 WIKA
 Δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή
 Δήλωση εγγύησης μανομέτρων ΑΛΚΗ-ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.

FAX: 2104256855

3η   «ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.»

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α

 Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας  ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 από την Q-CERT
 Πιστοποιητικά ανάλυσης των προσφερόμενων εξαρτημάτων
 Έκθεση επιθεώρησης ΕΒΕΤΑΜ
 Διαδοχική έγκριση υλικού WRAM
 Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ζιμπώ μακρύλαιμα PN16
 Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ζιμπώ συστολικά PVC αμιαντοσώληνα
 Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων κολάρων υδροληψίας σωλήνων απλά
 Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων κολάρων μακρύλαιμα
 Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων συστολών φλαντζωτών
 Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ενωτικών για PVC
 Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ταφ χυτοσιδηρών
 Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων καλύμματα φρεατίων στρογγυλά από έλατο

χυτοσιδηρό Φ600
 Τεχνική περιγραφή χυτοσιδηρών βάνων συρτου ελαστικής έμφραξης

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Β
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 Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας  ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 από την ΕΒΕΤΑΜ για την
επιχείρηση ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε.

 Τεχνικές προαδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών
(ηλεκτρομούφες, ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροσυστολές, ηλεκτροταφ, λαιμός φλάντζας, φλάντζες
τρελές, φλάντζες τόρνου)

 Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (σφαιρικoί
κρουνοί)

 Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών ( ρακόρ
ορειχάλκινα, γωνίες ορειχάλκινες, ρακόρ σύνδεσης ορειχάλκινα, ταφ ορειχάλκινα, ταφ
σύνδεσης ορειχάλκινα, ρακόρ σιδηροσωλήνα

 Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (σωλήνες τύπου
Tuborama)

 Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (γωνίες
γαλβανιζέ αρσ-θηλ, γωνίες γαλβανιζέ θηλ-θηλ, μούφες γαλβανιζέ, νίπελ γαλβανιζέ, συστολές
Αγγλίας γαλβανιζέ, συστολές Αμερικής γαλβανιζέ, τάπες γαλβανιζέ, ταφ γαλβανιζέ)

 Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (σωληνομαστοί
γαλβανιζέ)

 Τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων υλικών (νήμα
σπειρωμάτων, ταινία τεφλόν, φρεάτιο πλαστικό, μανόμετρο γλυκερίνης)

FAX: 2394061615

4η   «ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Ι.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ Α & Β

 Πιστοποιητικό διαχείρισης ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 της SGS για την F.LLI
VALENTI S.r.l

 Πιστοποιητικό διαχείρισης ISO 9001:2008 της ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΕ για την GEMAK –
H.C.P.

 Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενου υλικού (τεμάχιο εξόρμησης)
 Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενου υλικού (διαφραγματική βαλβίδα ελέγχου διπλού

θαλάμου)
 Δήλωση απόδοσης για την εταιρεία GEMAK
 Πιστοποιητικό βεβαίωσης για την εταιρεία GEMAK
 Πιστοποιητικό από την Artibel
 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης υλικών από την WRAS
 Πιστοποιητικά από την DVGW
 Πιστοποιητικό από την DQS
 Τεχνικό φυλλάδιο προσφερόμενων υλικών (μετρητής πίεσης)
 Πιστοποιητικό των προσφερόμενων υλικών από τηνUKAS
 Τεχνικά φυλλάδια προσφερόμενων υλικών (ορειχάλκινα εξαρτήματα, σφαιρικοί κρουνοί)
 Βεβαίωση για τις προδιαγραφές προϊόντων Η-ΙΤ από την εταιρεία Κ.Τζάνος Α.Ε.Β.Ε
 Έκθεση εργαστηριακών δοκιμών από την MIRTEC
 Πιστοποιητικό ποιότητας από την HIG
 Πιστοποιητικά από την DNV Business Assurance
 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από την Berg Montana Fittings Ead
 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από την ATUSA
 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από την BULGARKONTROL S.A.
 Πιστοποιητικό από την AENOR
 Πιστοποιητικά από την DVGW
 Πιστοποιητικό από την IQNET
 Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενων υλικών
 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015  από την EBETAM
 Πιστοποιητικό ποιότητας από την EWC
 Τεχνικές προδιαγραφές προσφερομένων υλικών
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FAX: 2341025393

Κατόπιν η Ε.Δ., έλεγξε τους φακέλους τεχνικών προσφορών των  διαγωνιζόμενων, εάν τα προσφερόμενα
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της  διακήρυξης.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Συγκεκριμένα στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού γίνονται δεκτές οι παρακάτω εταιρείες :

1. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.
2. ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.
3. ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.
4. ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Ι.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού δηλαδή στην αποσφράγιση
των φακέλων που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές.

Αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και
ανακοινώθηκαν  επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι στην οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΛΚΗ-
ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.»  που αφορά στην ΟΜΑΔΑ Β αναγράφεται η προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (42%) ενώ στη δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση αναγράφεται λανθασμένα
εκ παραδρομής το ποσό 15.124,34 € αντί του ορθού ποσού που είναι 15.627,87€.

Η επιτροπή θα λάβει υπόψη το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης που αναγράφεται ολογράφως
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (42%)

Οι οικονομικές προσφορές καταχωρηθήκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες
διορθώσεις, σε πίνακα αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά, ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1. ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α’

ΟΜΑΔΑ Β’

41%

42%

13.525,75

15.627,87
2. ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. ΟΜΑΔΑ Β’ 42% 15.627,87
3. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β’ 34% 17.783,44
4. ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α’

ΟΜΑΔΑ Β’

16%

41%

19.257,00

15.897,31

Για την ΟΜΑΔΑ Α’ προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ»
με ποσοστό έκπτωσης 41% (ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ) και συνολική οικονομική προσφορά
13.525,75€

Για την ΟΜΑΔΑ Β’ διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των προσφορών που κατέθεσαν οι εταιρείες
με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ» και «ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» .

Συγκεκριμένα και οι δυο εταιρείες υπέβαλαν προσφορά με ποσοστό 42% (ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ)
επί του προϋπολογισμού της προμήθειας.
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Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του προσωρινού μειοδότη θα γίνει με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των Οικονομικών
Φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης με πρόσκληση η
οποία θα οριστεί μετά από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των ενστάσεων.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2017.

Επί του πρακτικού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Προτείνεται να γίνει αποδεκτό το πρακτικό της ΕΔ και να προχωρήσει η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  στην
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων για την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Εγκρίνει  το πρακτικό της Ε.Δ. του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».

 Την συνέχιση της διαδικασίας με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές προς ανάδειξη του μειοδότη.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης 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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-284/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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