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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 7/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 04/05/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 28/04/2017

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

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) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 8ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 7-112/4-5-2017

Επικύρωση πρακτικού  Ε.Δ. του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών» ΚΑ:
62.07.01.01  προϋπολογισμού: 7760,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΟΓΔΟΟ 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
διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών» που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00
λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. Κυριαζίδη Μιχαήλ, ΠΕ Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής με
αναπληρώτρια την Καραγιαννίδου Δήμητρα ΔΕ Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ
Κιλκίς
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2. Τριανταφυλλίδου Ελεονώρα, ΔΕ Υπάλληλο Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς, με
αναπληρωτή τον Ξακουστόπουλο Γεώργιο ΔΕ Υδρονομέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς

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

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Προϋπολογισμού 7.760,00 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 «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 11789

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 Κιλκίς 141) με αριθμό 333 και ποσού 155,20€
 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

email: sofipapadopoyloy@yahoo.gr

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε η
ατομική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» γίνεται
δεκτή για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Η Ε.Δ. προχώρησε στο άνοιγμα της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, σημείο 1 και
διαπίστωσε ότι πληροί τις προδιαγραφές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά, μονογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη
της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία της για τον διαγωνιζόμενο. Η οικονομική προσφορά
καταχωρήθηκε, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο οποίος έχει ως
εξής:

1)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 Fiat Doblo επιβατικό φορτηγάκι 4
52,00

208,00

2 Fiat Doblo επιβατικό φορτηγάκι 4 52,00 208,00

3 Mercedes φορτηγό ελαστικά εμπρός τιμονιού 2 270,00 540,00
4 Mercedes φορτηγό τριαξονικό εμπρός τιμονιού 2 340,00 680,00

5 Mercedes φορτηγό τριαξονικό διαφορικού 8 345,00 2.760,00
6 Toyota Hilux 4x4 ελαστικά 50-50 4 90,00 360,00
7 Toyota Hilux 4x4 ελαστικά 50-50 4 90,00 360,00
8 Volkswagen επιβατικό φορτηγάκι 4 52,00 208,00
9 JCB 4cx 4 470,00 1.880,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.204,00
Φ.Π.Α. 24% 1.728,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.932,96
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Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την
έγκυρη συμμετοχή της διαγωνιζόμενης εταιρείας, το δικαίωμα συμμετοχής της στο διαγωνισμό (σύμφωνα
με το άρθρο 4.1 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 της οικονομικής προσφοράς κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/16 άρθρα 95 και 98.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών και επομένως
γίνεται δεκτή στον διαγωνισμό.

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η ατομική επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ» με συνολική οικονομική προσφορά 7.204,00 € (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 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 της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Εγκρίνει  το πρακτικό της Ε.Δ. της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών».

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο :« Προμήθεια
ελαστικών» [Αρ. μελέτης Μ11/2017 προϋπολογισμού 7.760,00 € χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ
62.07.01.01] στην ατομική επιχείρηση «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ», με
Α.Φ.Μ.: 143135444, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, Διεύθυνση: 1ο χλμ Κιλκίς Ευκαρπίας, Τ.Κ. 61100, με
συνολική οικονομική προσφορά : 7.204,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

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

 Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει
τον κωδικό Κ.Α. 62.07.01.01 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ)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 : 7-112/4-5-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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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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