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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 14ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 17-273/10-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 1ου πρακτικού Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 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. Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διευθυντή της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το 1ο πρακτικό Ε.Δ. της
δημοπρασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».

Η προμήθεια των υδραυλικών εξαρτημάτων θα πραγματοποιηθεί για την άμεση κάλυψη των
αναγκών της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

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:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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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 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμού 49.869,60 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.),

Παραλήφθηκαν οι φάκελοι  που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Επιτροπή, και
καταγράφηκαν 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 «Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.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
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 περί χρονικής δέσμευσης της προσφοράς
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2531022886

2η «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.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 την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΑΤ/ΜΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (721), Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ με αριθμό 721/704675-8 και ποσού 538,90 €
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2106000110

3η «ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟΣ Α.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 την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΑΤ/ΜΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α' (190), ΛΕΩΦ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3, ΠΕΙΡΑΙΑΣ με αριθμό 190/705764-4 και
ποσού 538,90 €

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς
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 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2104256855

4η «ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.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 την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΤ/ΜΑ

ΛΑΓΚΑΔΑ (2268), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με αριθμό 917ILG1741468 και ποσού 997.40 €
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2394061615

5η «ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Ι.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»

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 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.,

Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5, ΑΘΗΝΑ με αριθμό e-1565 και ποσού 997.40 €
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2341025393

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπίστωσε σφάλμα στα δικαιολογητικά
συμμετοχής της διαγωνιζόμενης εταιρίας «Σ.ΜΙΧ.ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και δη ότι αυτή δεν
προσκόμισε Εγγυητική Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης και ως εκ τούτου
εκπίπτει της συμμετοχής της στην συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους δεν διαπιστώθηκαν σφάλματα και  γίνονται δεκτοί για τα
επόμενα στάδια 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 10:00 π.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: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».

 Την συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα Τεχνικών Προσφορών την Τετάρτη 4
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ..
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 17-273/10-10-2017 – 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
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