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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 2/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31/01/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 25/01/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Δημήτριος Σισμανίδης, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Ιωάννης Σισμανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
5) Παναγιώτης Καλτσίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 2-18/31-1-2017.

Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου : «Λειτουργία και Συντήρηση
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κιλκίς»  ΚΑ: 61.93.19, 61.93.20, 61.93.21,
61.93.22, προϋπολογισμού: 52.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. του έργου με
τίτλο : «Λειτουργία και Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κιλκίς» που έχει
ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Πέμπτη 05 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:00
λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:
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1. Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πολιτικό Μηχανικό,
Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της
ΔΕΥΑ Κιλκίς

2. Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Καπασακαλίδη
Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

3. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Κορκοτίδη
Κων/νο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του έργου:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Προϋπολογισμού 64.480,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 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 ΟΡ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με
δ.τ. «ΟΡ.ΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 21733 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΞΗ: 3η

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 ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (Κατ/μα

Θεσ/νίκης) με αριθμό 556856 και ποσού 1.040,00€
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Αυτοπρόσωπη παρουσία με ταυτότητα
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2310264130

2η ΤΟΜΗ Ο.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 22685 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΞΗ: 2η

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 88-Έδεσσας) με αριθμό 223 και ποσού 1.040,00 €
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Αυτοπρόσωπη παρουσία με ταυτότητα
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2381022179

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα επομένως
όλες οι εταιρείες γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό.
Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 σημείο γ, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές,
μονογράφτηκαν  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν  επιμέρους στοιχεία τους για
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κάθε διαγωνιζόμενο. 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Εμ (%)

1 ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. 3%

2 ΤΟΜΗ Ο.Ε. 1%

Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το
άρθρο 4.1 σημείο ε της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 24.2 της παρούσας, με βάση
τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 21 και 22 της παρούσας.
Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/16 άρθρα 95 και 98.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε όλες οι εταιρείες τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των
δικαιολογητικών και επομένως γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό.

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η επιχείρηση «ΟΡΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3%
επί του προϋπολογισμού του έργου.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της
δημοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Παραγιός Ιωάννης

Γιοβανούδης Χρήστος

Αποστολίδης Νικόλαος

Το πρακτικό αποστάλθηκε στους οικονομικούς φορείς.
Επί του πρακτικού δημοπρασίας δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Εγκρίνει  το πρακτικό της Ε.Δ. του έργου με τίτλο: «Λειτουργία και Συντήρηση
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κιλκίς, προϋπολογισμού 64.480,00 ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)».

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού «Λειτουργία και
Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κιλκίς» προϋπολογισμού 52.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 61.93.19, 61.93.20, 61.93.21, 61.93.22] στην εταιρία : «ΟΡ.ΚΑ
Α.Τ.Ε.Ε.», με αρ. πτυχίου ΜΕΕΠ:  21733 Α.Φ.Μ. : 093897751, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ
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Θεσσαλονίκης,  Διεύθυνση : Κ. Παλαιολόγου 19, Τ.Κ. 54522, με μέση τεκμαρτή έκπτωση
3% επί του προϋπολογισμού του έργου.

 Η παραπάνω προσφορά κρίνεται συμφέρουσα, τεχνικά αποδεκτή και είναι σύμφωνη με
τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού.

 Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η δαπάνη των εργασιών  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει
τους κωδικούς Κ.Α. 61.93.19 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ
Δ.Ε.ΚΙΛΚΙΣ), 61.93.20 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ
Δ.Ε.ΧΕΡΣΟΥ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ & ΜΟΥΡΙΩΝ), 61.93.21(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΟΥ & ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ), 61.93.22 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΣΥΝΤΗΡ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ) του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2016, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2-18/31-1-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς
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