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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 14/11/2017 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 19-301/14-11-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 3ουπρακτικού Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 49.869,60 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΥΤΕΡΟ 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. το3ο 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.

Από το δεύτερο πρακτικό προέκυψαν τα εξής:

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

ΑΔΑ: ΩΧΦΟΟΛΚ8-Μ4Η



2

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.

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.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2017.

Ακολούθησε τρίτο πρακτικό στο οποίο έγινε κλήρωση το οποίο έχει ως εξής:

Το αποτέλεσμα του προσωρινού μειοδότη της Ομάδας Β’ που αναδείχτηκε μετά απόκλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές αποτυπώνεται στο
πρακτικό που ακολουθεί:

ΤΡΙΤΟ (3ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη31 Οκτωβρίου 2017και ώρα 10:00πμ
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

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.

Θέμα:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να παρευρεθούν με την με ΑΠ 4107/30-10-2017 πρόσκληση της ΔΕΥΑ Κιλκίς
και οι δύο οικονομικοί φορείς (ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑκαιΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε) με τις ισότιμες προσφορές στην
ομάδα Β΄ του διαγωνισμού.

Η διαδικασία κλήρωσης έγινε όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω έγινε η προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία αποτυπώνεται στη
συνέχεια

1.Προετοιμασία τηςκλήρωσης µε την αναγραφή των ονοματεπωνύμων επί
ομοιόμορφων τεµαχίων, τυποποιημένου αδιαφανούς χάρτου, των δύο οικονομικών
φορέων

2. Τα ανωτέρω ομοιόμορφα τεµάχια χάρτου διπλώθηκαν ομοιόμορφα σε μέγεθος και
τοποθετήθηκαν εντός αδιαφανούς ευρύχωρης σακούλας.

Από την αδιαφανή σακούλα ανασύρεται το ένα τεμάχιο το οποίο περιέχει το ονοματεπώνυμο του ενός των
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Το ανασυρθέν ονοματεπώνυμο θεωρείται το προτασσόμενο και ορίζεται ως προσωρινός μειοδότης.

Από την εκφώνηση του ονοματεπωνύμου του οικονομικού φορέα διαπιστώθηκε ότι το ονοματεπώνυμο
που προτάθηκε είναι του οικονομικού φορέα «ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.».

Επομένως, προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας «ΑΛΚΗ - ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.».
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2017.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Το 3οπρακτικό της Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την Ομάδα Α’ του
διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού
49.869,60 € χωρίς ΦΠΑ,/25.05.05 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΕΞΑΡ/ΤΩΝ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
ΕΞΑΡ/ΤΑ-TUBORAMA ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 1/2")στην επιχείρηση : «ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.»,
με Α.Φ.Μ.: 094258268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: 20ο χλμ Θεσσαλονίκης -
Σερρών, Άσσηρος Τ.Κ. 57200, με ποσοστό έκπτωσης 41% και συνολική οικονομική
προσφορά 13.525,75€.

 Την επικύρωση του αποτελέσματος της κλήρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 49.869,60 € χωρίς
ΦΠΑ,/25.05.05 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΕΞΑΡ/ΤΩΝ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡ/ΤΑ-TUBORAMA
ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 1/2")μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές για την επιλογή του προσωρινού μειοδότη της Ομάδας Β’ στην επιχείρηση :
«ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 999991240, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά, Διεύθυνση:
Χατζηανέστη 17, Αγ. Ιωάμμης Ρέντης, Τ.Κ. 18233, με ποσοστό έκπτωσης 42% και
συνολική οικονομική προσφορά 15.627,87€.

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην υπογραφή της σχετικής
σύμβασης για την Ομάδα Α’ του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς να προβεί στην υπογραφή της σχετικής
σύμβασης για την Ομάδα Β’ του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».

 Η δαπάνη της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει
τον κωδικό Κ.Α. 25.05.05 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΕΞΑΡ/ΤΩΝ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
ΕΞΑΡ/ΤΑ-TUBORAMA ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 1/2") 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: 19-301/14-11-2017 – 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:
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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