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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  20/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 30/11/2017 Ημέρα: Πέκπηε Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημερομηνία: 24/11/2017 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα πένηε (5) 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

(1) Αλαζηαζηάδνπ Ειέλε, Δεκνηηθόο ύκβνπινο,Πξόεδξνο 

(2) Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο 

(3) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

(4) Γεώξγηνο Πεξπεξίδεο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 

(5) Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο  

ΑΠΟΝΣΕ 

(6) Δεκήηξηνο Σζαληάθεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  
(7) νθία Μαπξνπνύινπ, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο 

 

ΘΕΜΑ 1o- Απόθαζη 20-313/30-11-2017. 

Καηακύρωζη ηοσ διαγωνιζμού με ηίηλο: «Προμήθεια οτήμαηος 4Υ4» (Άρθρο316, Ν. 
4412/16). 

Η  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Γ.Δ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο θ. Ηιία Αβξακίδε, ν 

νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ην πξαθηηθό ηεο Ε.Δ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ 
θαηαθύξσζεο , αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ θαη ηειηθήο θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4», πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 

 

1. Στοιχεία Διαγωνιςμού: 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
ΑΔΑ: ΩΖΧΜΟΛΚ8-ΣΣΘ
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Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, Σελικισ Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν & 
Σελικισ Κατακφρωςθσ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Τπθρεςίασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΣΟ 4Χ4 ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε ευρϊ (€) 
χωρίσ ΦΠΑ 24% 

27.000,00 € 

5 Χρθματοδότθςθ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Κωδικός : 13.01  

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

3165 / 11-09-2017 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν 
εταιρεία ΒΙΟΛΙΣΖΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ Ε.Π.Ε   

Ημερομηνία : 21-11-2017 

8 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

24/11/2017, θμζρα: Παραςκευι  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 24/11/2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00 μ.μ., ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ , παρευρζκθςαν οι: 

1. Αβραμίδης Ηλίας , ΠΕ Φημικός Μητανικός Γ. Διεσθσνηής ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

2. Τριανηαθσλλίδοσ Ελεονώρα, ΔΕ Διοικηηικός σπάλληλος ηης Δ.Ο.Υ.  ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

3. Καζκαμανίδοσ Οσρανία, ΠΕ οικονομολόγος, σπάλληλος ηης Δ.Ο.Υ.  ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς. 

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν 
(ΕΔΔΑΠ), για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ: 

 

1. ΒΙΟΛΙΣΖΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ Ε.Π.Ε  (ΑΦΜ: 997960476  ) 

 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και ςτθ 
δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό 
και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου 

.Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

.Φορολογικι ενθμερότθτα. 

.Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

.Πιςτοποιθτικό ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ.  

.Πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ. 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν πλήρησ 
ςφμφωνα με τθν  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν ςφμφωνα με τθν  
διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

ΑΔΑ: ΩΖΧΜΟΛΚ8-ΣΣΘ
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Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:   

 

α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία ςφμβαςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24 %) 

Αξία με ΦΠΑ 

1 

ΒΙΟΛΙΣΖΗ-
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΗ 

Ε.Π.Ε  

(997960476 ) 

25.920,00   € 6220,8 € 32140,8 € 

διότι είναι θ εταιρεία που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 

 
 

 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
 

Αποθάζιζε και εγκρίνει ομόθωνα 
 
 

 Σν πξαθηηθό ηεο Ε.Δ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο , αμηνιόγεζεο 
πξνζθνξώλ θαη ηειηθήο θαηαθύξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηίηιν : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ». 

 

 Σνλ Φάθειν ησλ Δηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο, θαζώο  δηαπηζηώζεθε όηη: (i) ν θάθεινο 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ήηαλ πιήξεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη (ii) όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ήηαλ 

ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 

 Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 4Υ4 ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ», προϋπολογισμού 27.000,00 € τωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 13.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΥΗΜΑΣΩΝ) στην επιτείρηση : «ΒΗΟΛΗΣΕΖ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΩΣΗΓΖ Δ.Π.Δ», με Α.Φ.Μ.: 997960476, 

Δ.Ο.Τ.: Κιλκίς, Διεύθσνση: 1ο τλμ Κιλκίς-Μεταλλικού, Σ.Κ. 61100, με ποσοστό έκπτωσης 4% και σσνολική 

οικονομική προσυορά 25.920,00€.   

 

 Εμνπζηνδνηεί ηελ πξόεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

 Να θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε αληίγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  κε θάζε 

πξόζθνξν ηξόπν, όπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
(Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άξζξν 316 - Καηαθύξσζε - ύλαςε ζύκβαζεο) 

 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη από ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Επηρείξεζεο  θαη ζα βαξύλεη 
ηνλ θσδηθό Κ.Α. 13.01 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ), ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ  νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2017, όπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΖΧΜΟΛΚ8-ΣΣΘ
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Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 20-313/30-11-2017. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 

 
 

Αναζηαζιάδοσ Ελένη  

ΑΔΑ: ΩΖΧΜΟΛΚ8-ΣΣΘ
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