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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 5/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 21/03/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 15/03/2017

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 5-74/21-03-2017.

Επικύρωση πρακτικού  Ε.Δ. της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ,
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΑΠΡΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ
ΕΕΛ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ))
Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017» Κωδικός εξόδων:
61.93.22., προϋπολογισμός 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη τοΟΓΔΟΟ 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 υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΑΠΡΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΕΛ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ))  Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε.
ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017» που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 07 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 λήξης
επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

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

Ασλανίδη Χρήστου, Τοπογράφου Μηχανικού της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
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3. Καπασακαλίδη Παναγιώτη, ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΑΠΡΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ
ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΕΛ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ))

Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017»
Προϋπολογισμού 15.000,00 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 «ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:447169 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:137826752000

Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό: 594/07-03-2017 και ώρα: 09:34

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση του Τμήματος Ποινικού Μητρώου της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:20227/21-02-2017

 Βεβαίωση για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Τμήματος Μη Μισθωτών Σερρών με
αρ.πρ.:331478/03-03-2017 και ισχύει μέχρι 17-03-2017

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ με αρ.συστ.:000/Φ/5488/2017,
αρ.πρ.:87897/03-03-2017 και ισχύει μέχρι 01-09-2017

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο από την ΑΑΔΕ με
αρ.πρ.:63028273/06-03-2017 και ισχύει μέχρι 06-05-2017

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Σερρών με αρ.166/01-03-2017
 Ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Σερρών με αριθμό 96/2017 και ημ/νία 03-03-2017
 Υπεύθυνη Δήλωση του Καρασαβίδη Ελευθέριου ότι α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις

που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, β) δεν τελεί υπό
πτώχευση και δεν έχει υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, γ) δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, δ) δεν έχει συνάψει
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του διαγωνισμού, ε)
δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν.44412/2016, στ) δεν υπάρχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την
πρότερη συμμετοχή οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία διαδικασία σύναψης
σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016, ζ) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, η) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών, θ) δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο την διαδικασία λήψης αποφάσεων αναθέτουσας αρχής, ι) δεν έχει διαπράξει
κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

 Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία της Δ.Ο.Υ. Σερρών με
Α/Α δήλωσης:121/05-02-2016

 Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία της Δ.Ο.Υ. Σερρών με
αρ.δήλωσης:3144/01-03-2017

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Σερρών με αρ.πρ.:847/01-03-2017
 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου

Σερρών με αρ.πρ.:346855.490801 και ημ/νία:28-02-2017
 Υπεύθυνη Δήλωση του Καρασαβίδη Ελευθέριου ότι α) έλαβε γνώση για όλες τις ανωτέρω

αναφερθείσες υπηρεσίες εργασίες και δύναται να τις εκτελέσει όπως αυτές περιγράφονται
στην γενική-ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, β) τα όποια μηχανήματα, εξαρτήματα,
αναλώσιμα είναι απαραίτητα για την υλοποίηση τους βαραίνουν τον ίδιο ως ανάδοχο
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Καρασαβίδη Ελευθέριου ότι α) δεν συμμετείχε σε εγκληματική
οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατία, ε) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων

 Υπεύθυνη Δήλωση του Καρασαβίδη Ελευθέριου ότι δεν αποκλείστηκε από τη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Υπεύθυνη Δήλωση του Καρασαββίδη Ελευθέριου ότι είναι ασφαλισμένος και πληρώνει

εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) και αν απασχολήσει προσωπικό θα
ασφαλιστεί στο αρμόδιο ταμείο, δεν έχει και δεν απασχολεί προσωπικό.

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς

email:telis_resident@yahoo.gr

2η «ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Λ. ΖΑΟΥΡΙ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:10684 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:117515735000

Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 596/07-03-2017 και ώρα 09:43

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία με
αρ.δήλωσης:401/18-08-2011 και ημ/νία εκτύπωσης:02-03-2017

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Κιλκίς με αρ.πρ.:16755/22-02-2017 και ισχύει μέχρι 31-12-2017
 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:62976252/21-02-2017
 Υπεύθυνη Δήλωση του Κουρτίδη Ζαούρι ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των άρθρων 21,22 και 23 της διακήρυξης
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό με αρ.πρ.:336891/06-

03-2017 και ισχύει μέχρι 17-03-2017
 Αυτοπρόσωπη παρουσία με ταυτότητα
 Κλειστός Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
 Κλειστός Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

3η «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:2573                ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:014433235000

Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 599/07-03-2017 και ώρα 09:53

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Βεβαίωση ΚΑΔ από το TAXISNET
 Βεβαίωση μεταβολής εργασιών του Τμήματος Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

με αρ.δήλωσης:1193/01-03-2017
 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Κιλκίς με αρ.πρ.:16767/01-03-2017 και ισχύει μέχρι 31-12-2017
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό με αρ.πρ.:313129/01-

03-2017 και ισχύει μέχρι 17-03-13
 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:62996342/24-02-2017 και

ισχύει μέχρι 24-03-2017
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ.συστ.:000/Π/55525/2017, αρ.πρ.:77322/24-02-

2017 και ισχύει μέχρι 23-08-2017
 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναστασιάδη Βασίλειου ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα

προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των άρθρων 21,22 και 23 της διακήρυξης
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Αυτοπρόσωπη παρουσία με αστυνομική ταυτότητα
 Κλειστός Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
 Κλειστός Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
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Email: vmanastasiadis@gmail.com

3η  «ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:24112 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:117515735000

Η προσφορά πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 598/07-03-2017 και ώρα 09:50

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:62970389/20-02-2017 και
ισχύει μέχρι 20-04-2017

 Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ με αρ.συστ.:000/Π/47564/2017,
αρ.πρ.:66441/20-02-2017 και ισχύει μέχρι 18-08-2017

 Βεβαίωση ΚΑΔ από το TAXISNET
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Αυτοπρόσωπη παρουσία με αστυνομική ταυτότητα
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς
 Κλειστός φάκελος τεχνικής προσφοράς

Fax:2310915296

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε όλοι οι
διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία.
Έπειτα η Ε.Δ. προχώρησε στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων που έγιναν δεκτοί
και διαπίστωσε ότι πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Στη συνέχεια, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν επιμέρους στοιχεία τους για τους διαγωνιζόμενους. Οι οικονομικές
προσφορές καταχωρήθηκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα ο
οποίος έχει ως εξής:

1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. Τ. ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Εργασίες κοπής καλαμιών, αφαίρεση
σαπρόφυτων και λοιπών φερτών από
τις κλίνες διύλισης, στην Ε.Ε.Λ.
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
με φυσικά συστήματα (καλάμια)) Δ.Δ
Δροσάτου, Δ.Ε. Δοϊράνης,  Δήμου
Κιλκίς,  Έτους 2017

1.1 ΜΗΝΕΣ 12 865 10.380,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.380,00

Φ.Π.Α. (24%) 2.491,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.871,20

2) ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. Τ. ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Εργασίες κοπής καλαμιών, αφαίρεση
σαπρόφυτων και λοιπών φερτών από 1.1 ΜΗΝΕΣ 12 870,00 10.440,00
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τις κλίνες διύλισης, στην Ε.Ε.Λ.
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
με φυσικά συστήματα (καλάμια)) Δ.Δ
Δροσάτου, Δ.Ε. Δοϊράνης,  Δήμου
Κιλκίς,  Έτους 2017

ΣΥΝΟΛΟ 10.440,00

Φ.Π.Α. (24%) 2.505,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.945,60

3) ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝ.ΧΡΗΣΤΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. Τ. ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Εργασίες κοπής καλαμιών, αφαίρεση
σαπρόφυτων και λοιπών φερτών από
τις κλίνες διύλισης, στην Ε.Ε.Λ.
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
με φυσικά συστήματα (καλάμια)) Δ.Δ
Δροσάτου, Δ.Ε. Δοϊράνης,  Δήμου
Κιλκίς,  Έτους 2017

1.1 ΜΗΝΕΣ 12 1.187,50 14.250,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.250,00

Φ.Π.Α. (24%) 3.420,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.670,00

4) ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Λ.ΖΑΟΥΡΙ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. Τ. ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Εργασίες κοπής καλαμιών, αφαίρεση
σαπρόφυτων και λοιπών φερτών από
τις κλίνες διύλισης, στην Ε.Ε.Λ.
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
με φυσικά συστήματα (καλάμια)) Δ.Δ
Δροσάτου, Δ.Ε. Δοϊράνης,  Δήμου
Κιλκίς,  Έτους 2017

1.1 ΜΗΝΕΣ 12 1.212,50 14.550,00

ΣΥΝΟΛΟ 14.550,00

Φ.Π.Α. (24%) 3.492,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.042,00

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

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΜIΛΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με συνολική οικονομική προσφορά 10.380,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) .
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 υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ,
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΑΠΡΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ,
ΣΤΗΝ ΕΕΛ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(ΚΑΛΑΜΙΑ))  Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017».

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμούμε τίτλο :«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΚΑΛΑΜΙΩΝ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΑΠΡΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ,
ΣΤΗΝ ΕΕΛ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΑΜΙΑ))
Δ.Δ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ, Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2017»[Αρ. μελέτης
7/2017προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 61.93.22] στην ατομική επιχείρηση
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ», με Α.Μ.:2573, Α.Φ.Μ.: 072324900,
Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, Διεύθυνση: Ακροποταμιά Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, με συνολική οικονομική
προσφορά : 10.380,00 € (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.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:5-74/21-03-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

 Η δαπάνη της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει 
τονκωδικό Κ.Α. 61.93.22 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΕΛ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ)του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2017, όπου υπάρχει
εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.
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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

ΑΔΑ: 78ΠΤΟΛΚ8-85Δ


		2017-04-05T10:11:11+0300
	Athens




