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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 19/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 18/11/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 08/11/2017

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-292/14-11-2017.

Επικύρωση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού «Ηλεκτρολογικές εργασίες
επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ
Κιλκίς και Χέρσου».

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον από τoν κ. Ηλία Αβραμίδη, Χημικό Μηχανικό
και Γ.Δ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό Ε.Δ. του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και
συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ Κιλκίς και Χέρσου».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00
λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής, λόγω
κωλύματος του τακτικού μέλους Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς

2. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Αποστολίδη
Νικόλαο Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς
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3. Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους
Καπασακαλίδη Παναγιώτη Τ.Ε. Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΥ

Προϋπολογισμού 22.694,94 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 «ΛΑΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 1741 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Η/Μ ΤΑΞΗ: 1η

Αρ.πρ.:3948/19-10-2017

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Υπεύθυνη δήλωση του Λαζούδη Αθανάσιου ότι 1)έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης,
2)η προσφορά ισχύει για επτά (7) μήνες, 3)παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού,
4)ο αριθμός φαξ 2310653051 και η διεύθυνση email alazoudis@yahoo.gr βρίσκονται στη
διάθεση της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την αλληλογραφία

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. με αρ.πρ.Δ15/5691, ημερομηνία 19-04-2016 και ισχύει μέχρι
01/04/2019

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2310653051

2η «ΤΟΜΗ Ο.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 22685 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Η/Μ ΤΑΞΗ: 2η

Αρ.πρ.:3949/19-10-2017

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/8630, ημ/νία:19-04-2016 και ισχύει μέχρι 18-

04-2019
 Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρίας με ημερομηνία 31/01/2007
 Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης ομόρρυθμης εταιρίας με ημερομηνία 10-12-2010
 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ.πρ.:462051.656369/05-10-2017
 Απόφαση της εταιρίας για συμμετοχή στο διαγωνισμό με αρ.πρ.:3573/02-10-2017
 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου Τομόσογλου Κυριάκου ότι 1) α. η εταιρεία δεν

βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και β. πληροί τα σχετικά
κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77, 2) έλαβε
γνώση των όρων της διακήρυξης, 3) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης και θα ισχύει για 6 μήνες, 4) παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του
διαγωνισμού, 5) η έδρα της εταιρείας είναι στην Έδεσσα, οδός Π.Μελά 16-Τ.Κ.58200,
τηλ.:2381022199 – fax:2381022179 – email:+2381022179@gmail.com, 6) είναι ομόρρυθμο
μέλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για την οποία υπογράφει την οικονομική
προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα
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εκπροσώπησης της εταιρείας στον διαγωνισμό, 7) τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτονται
είναι αληθή και ακριβή

 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου Μήτσου Θεοφάνη ότι 1) α. η εταιρεία δεν
βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και β. πληροί τα σχετικά
κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77, 2) έλαβε
γνώση των όρων της διακήρυξης, 3) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης και θα ισχύει για 6 μήνες, 4) παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του
διαγωνισμού, 5) η έδρα της εταιρείας είναι στην Έδεσσα, οδός Π.Μελά 16-Τ.Κ.58200,
τηλ.:2381022199 – fax:2381022179 – email:+2381022179@gmail.com, 6) είναι ομόρρυθμο
μέλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για την οποία υπογράφει την οικονομική
προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα
εκπροσώπησης της εταιρείας στον διαγωνισμό, 7) τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτονται
είναι αληθή και ακριβή

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2381022179

3η «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 14952 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Η/Μ ΤΑΞΗ: 1η

Αρ.πρ.:3950/19-10-2017

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.Δ15/24728, ημερομηνία 03/02/2015 και ισχύει
μέχρι 02/02/2018

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016
 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2341022628

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε όλοι οι
διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
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
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:

1) ΤΟΜΗ Ο.Ε.

Α/Α Είδος Εργασιών Αριθμός
Τιμολογίου

Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΣΥΝΟΛΟ

1 Λειτουργία, παρακολούθηση και
ηλεκτρολογικές εργασίες
επιδιόρθωσης βλαβών
αντλιοστασίων, αντλιοστασίων-
δεξαμενών  και δεξαμενών της ΔΕ
Κιλκίς και ΔΕ Χέρσου. Συνολικά
75 σημεία ελέγχου (51
αντλιοστάσια και 24 δεξαμενές).

1 Ημέρες 180,00 85,50 15.390,00

2 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης
Η/Μ εξοπλισμού ενός
αντλιοστασίου είτε αντλιοστασίου-

2 τεμ. 153,00 36,58 5.596,74
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δεξαμενής

3 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης
Η/Μ εξοπλισμού μιας δεξαμενής
ύδρευσης

3 τεμ. 72,00 23,60 1.699,20

Αθροισμα : 22.685,94
ΦΠΑ 24 % : 5.444,63
Συνολο : 28.130,57

2) ΛΑΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Α/Α Είδος Εργασιών Αριθμός
Τιμολογίου

Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΣΥΝΟΛΟ

1 Λειτουργία, παρακολούθηση και
ηλεκτρολογικές εργασίες
επιδιόρθωσης βλαβών
αντλιοστασίων, αντλιοστασίων-
δεξαμενών  και δεξαμενών της ΔΕ
Κιλκίς και ΔΕ Χέρσου. Συνολικά
75 σημεία ελέγχου (51
αντλιοστάσια και 24 δεξαμενές).

1 Ημέρες 180,00 84,50 15.210,00

2 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης
Η/Μ εξοπλισμού ενός
αντλιοστασίου είτε αντλιοστασίου-
δεξαμενής

2 τεμ. 153,00 36,00 5.508,00

3 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης
Η/Μ εξοπλισμού μιας δεξαμενής
ύδρευσης

3 τεμ. 72,00 23,30 1.677,60

Αθροισμα : 22.395,60
ΦΠΑ 24 % : 5.374,94
Συνολο : 27.770,54

3)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α/Α Είδος Εργασιών Αριθμός
Τιμολογίου

Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΣΥΝΟΛΟ

1 Λειτουργία, παρακολούθηση και
ηλεκτρολογικές εργασίες
επιδιόρθωσης βλαβών
αντλιοστασίων, αντλιοστασίων-
δεξαμενών  και δεξαμενών της ΔΕ
Κιλκίς και ΔΕ Χέρσου. Συνολικά
75 σημεία ελέγχου (51
αντλιοστάσια και 24 δεξαμενές).

1 Ημέρες 180,00 83 14.940,00

2 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης
Η/Μ εξοπλισμού ενός
αντλιοστασίου είτε αντλιοστασίου-
δεξαμενής

2 τεμ. 153,00 35,50 5.431,50
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3 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης
Η/Μ εξοπλισμού μιας δεξαμενής
ύδρευσης

3 τεμ. 72,00 23 1.656,00

Αθροισμα : 22.027,50
ΦΠΑ 24 % : 5.286,60
Συνολο : 27.314,10

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 και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 24.2 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το
περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 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 ότι όλες οι διαγωνιζόμενοι τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των
δικαιολογητικών και επομένως γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό.

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η ατομική επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με συνολική οικονομική προσφορά 22.027,50€ (πλέον ΦΠΑ)
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 πρακτικό της Ε.Δ. του διαγωνισμού με τίτλο :«Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών, ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ Κιλκίς και Χέρσου».

 Την επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού :«Ηλεκτρολογικές
εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ
Κιλκίς και Χέρσου», προϋπολογισμού 22.694,94 € χωρίς ΦΠΑ,/ 61.93.03 (ΗΛ/ΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔ/ΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΗΣ Α/Σ ΚΑΙ Δ/Ξ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ-ΧΕΡΣΟΥ)
στην ατομική επιχείρηση : «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με Α.Φ.Μ.
: 046042807, Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς,  Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 100, Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, με
συνολική οικονομική προσφορά 22.027,50€ (πλέον ΦΠΑ).

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

 Η δαπάνη του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τον
κωδικό Κ.Α. 61.93.03 (ΗΛ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔ/ΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΗΣ Α/Σ
ΚΑΙ Δ/Ξ ΔΕ ΚΙΛΚΙΣ-ΧΕΡΣΟΥ), του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2017, όπου
υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-292/14-11-2017.

ΑΔΑ: 7ΓΑΣΟΛΚ8-ΞΜΒ
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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: 7ΓΑΣΟΛΚ8-ΞΜΒ
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