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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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 10/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 10/07/2014   Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
3) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  
4) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2014 
 
 
 
Επικύρωση πρακτικού δηµοπρασίας του διαγωνισµού «Προµήθεια υλικών 
απολύµανσης πόσιµου νερού».  
 

 

Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΠΡΩΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τον τίτλο του θέµατος. 

 

Ενηµέρωση για το παραπάνω θέµα έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία 
Αβραµίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του ∆.Σ. το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
Προµήθειας  Υλικών Απολύµανσης Πόσιµου Νερού  που έχει ως εξής: 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 04/07/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 
Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τρίτη 03 Ιουνίου 2014 και ώρα 

10:00 λήξης επίδοσης προσφορών.   

Ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αποτελούµενης από: 

1) Αποστολίδη Νικόλαο, Πρόεδρο της Επιτροπής, MSc Χηµικό Μηχανικό της ∆ΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ, µε αναπληρωτή τον Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάµενο Τεχνικής 
Υπηρεσίας ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Πολιτικό Μηχανικό. 

2) Κασκαµανίδου Ουρανία, Οικονοµολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον 
Γιοβανούδη Χρήστο, MSc Πολιτικό Μηχανικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

3) Κυριακίδη Χριστόφορο, υπεύθυνος αποθήκης της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, µε 
αναπληρωτή τον Ασλανίδη Χρήστο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό της ∆ΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ.  

 
παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για την ανάδειξη µειοδότη της προµήθειας: 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
 

Προϋπολογισµού 23.001,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 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 οικείο Επιµελητήριο και 
παρέδωσαν τις προσφορές τους.  
 

1η    INTERCHIM A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 Αριθµός µητρώου Επιµελητηρίου:   54486      Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.: 059198204000 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

1. Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας εκπροσώπου της εταιρίας στον 
διαγωνισµό για την προµήθεια υλικών απολύµανσης πόσιµου νερού. 
2. Πρωτότυπη εξουσιοδότηση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας κ. Μπλιάµπτη Αριστείδη 
στον κ. Κοσµίδη Ματθαίο εκπρόσωπο της εταιρίας στον διαγωνισµό. 
3. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής της Τράπεζας ALPHA BANK (Κατάστηµα 0708) µε αριθµό 
GRZ091694,  ποσού 1.076,25 €. 
4. Πιστοποιητικό Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης µε ηµεροµηνία 
έκδοσης 30/5/2014 µε αριθµ. Πρωτ. 246203 και ισχύ µέχρι 30/11/2014. 
5. Αντίγραφο ποινικού µητρώου νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας κ. Μπλιάµπτη Αριστείδη , 
µε αριθµ. Πρωτ. 5157/2-6-2014. 
6. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Τµήµα Πτωχεύσεων ότι η 
INTERCHIM A.E. Εµπορική εταιρία χηµικών προϊόντων δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση 
εργασιών ή πτωχευτικό συµβιβασµό µε αριθ. 5129/30-5-2014. 
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ , της εταιρείας µε την επωνυµία INTERCHIM A.E. 
Εµπορική εταιρία χηµικών προϊόντων , µε αριθµ. Πρωτ. 107453/18-3-2014 και αριθ. 
συστήµατος 000/Π/71704/2014/18-3-2014 µε ισχύ µέχρι 17/9/2014. 
8. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας του Υπουργείου Οικονοµικών της εταιρείας µε την 
επωνυµία INTERCHIM A.E. Εµπορική εταιρία χηµικών προϊόντων , µε αριθ. πρωτοκόλλου 
50602627/16-5-2014 και ισχύ µέχρι 15/7/2014 της ∆OY ΦΑΕ Θεσ/νικης. 
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9. Υπεύθυνη ∆ήλωση της εταιρίας ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
σχετικών µε αυτήν διατάξεων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 7.2.2 έως 7.2.9 του άρθρου 7 της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
10.Υπεύθυνη ∆ήλωση της εταιρίας ότι δεν θα κάνει ένσταση στις διαδικασίες του διαγωνισµού. 
11.Υπεύθυνη ∆ήλωση της εταιρίας ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.  
12.Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. 

 
FAX: 2310780543 
 

2η   ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 Αριθµός µητρώου στο οικείο επιµελητήριο:   24050      Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.: 057501504000 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη: 

• Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ότι δε θα ασκηθεί ένσταση κατά της 
διαδικασίας του διαγωνισµού. 

• Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του νοµίµου εκπροσώπου. 
• Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου για όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της 

διακήρυξης της προµήθειας (παράγραφοι 7.2.2 έως 7.2.11) – φέρει γνήσιο της 
υπογραφής. 

• Βεβαίωση της εταιρείας ότι το προσφερόµενο υλικό καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης. 

• Πιστοποιητικό της εταιρείας “OLTCHIM S.A” µε αριθµό πιστοποιητικού 12 100/104 8304 
TMS και ισχύ µέχρι 09/09/2014. 

• Πιστοποιητικό της εταιρείας “ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΥΜΕΩΝ” µε αριθµό πιστοποιητικού 
041110097 και ισχύ µέχρι 26/06/2014. 

• Αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση µε αριθµό πρωτοκόλλου 6391-1/10-04-
2014 του Τµήµατος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ/νικης. 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νικης (Τµήµα Πτωχεύσεων) µε αριθµό 4996/23-05-
2014. 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νικης (Τµήµα Γραµµατείας Πιστοποιητικών-∆ιαθηκών-
Σωµατείων) µε αριθµό 16036/02-06-2014. 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νικης (Τµήµα Γραµµατείας Πιστοποιητικών-∆ιαθηκών-
Σωµατείων) µε αριθµό 16037/02-06-2014. 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νικης (Τµήµα Γραµµατείας Πιστοποιητικών-∆ιαθηκών-
Σωµατείων) µε αριθµό 16038/02-06-2014. 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Θεσ/νικης (Τµήµα Γραµµατείας Πιστοποιητικών-∆ιαθηκών-
Σωµατείων) µε αριθµό 16039/02-06-2014. 

• Ένορκη βεβαίωση (πιστό φωτοαντίγραφο) του Ειρηνοδικείου Θεσ/νικης µε αριθµό 
1002/14/31-03-2014 ότι η επωνυµία «ΣΥΜΕΩΝ Π. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΗΜΙΚΑ» δεν τελεί 
υπό εκκαθάριση, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής εκκαθάρισης για συµµετοχή στο διαγωνισµό.   

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ µε αριθ. πρωτοκόλλου 1623/02-05-2014 και 
αριθµό συστήµατος 501/Υ/1372/2014 και ισχύ µέχρι 01/07/2014. 

• Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της ∆OY Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ µε Α/Α 1450/23-05-
2014 και ισχύ µέχρι 23/06/2014. 

• Πρωτότυπη ασφαλιστική ενηµερότητα του Ο.Α.Ε.Ε – Α’ Τοµέας Θεσ/νικης , µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 168392/02-06-2014 και ισχύ µέχρι 31-07-2014. 

• Πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης βάσει του υπ’ 
αριθµ. πρωτοκόλλου 244273/11-02-2014 εγγράφου του οικείου Επιµελητηρίου, που 
ισχύει µέχρι 11/08/2014. 

• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής της ATTICA BANK (Επιχειρηµατικό κέντρο Λέοντος 
Σοφού (466)) µε αριθµό LD1415300008, ποσού 1.076,25 €. 

• Φάκελος Τεχνικής προσφοράς. 
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FAX: 2310531296 
 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών των εταιρειών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό 
διαπιστώθηκε ότι πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης και εποµένως έγιναν δεκτοί. Εν 
συνεχεία αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι τεχνικής προσφοράς και πραγµατοποιήθηκε έλεγχος 
τους. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι τεχνικές προσφορές των δύο 
διαγωνιζοµένων είναι σύµφωνα µε αυτά που ορίζει η διακήρυξη (παράγραφος 6.9.2 
και άρθρο 7). 
 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές εταιρειών, µονογράφτηκαν  
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώθηκαν  επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρηθήκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν 
αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά ανοίγµατος των προσφορών, οποίος έχει ως 
εξής: 
 
 

1) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " INTERCHIM A.E. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ " 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
Υποχλωριώδες 
νάτριο NaClO 

Κg 50000 0,21 10.500,00 

2 

Υποχλωριώδες 
ασβέστιο 

Ca(OCl)2 σε 
µορφή δισκίων 

Κg 300 0 - 

ΣΥΝΟΛΟ 1 10.500,00 

ΦΠΑ (23%) 2.415,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.915,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΜΕΩΝ Π. 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ" 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 
Υποχλωριώδες 
νάτριο NaClO 

Κg 50000 0,245 12.250,00 

2 

Υποχλωριώδες 
ασβέστιο 

Ca(OCl)2 σε 
µορφή δισκίων 

Κg 300 0 - 

ΣΥΝΟΛΟ 2 12.250,00 

ΦΠΑ (23%) 2.817,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.067,50 
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Από τις προσφορές διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε προσφορά από τους 
διαγωνιζόµενους για το είδος υπ’ αριθµ. 2 (Υποχλωριώδες ασβέστιο Ca(OCl)2 σε 
µορφή δισκίων). 
  
Κατόπιν η Ε.∆., έλεγξε την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής 
του στο διαγωνισµό, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε 
τα άρθρα της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η επιτροπή έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών.    

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις 
υποβολής των δικαιολογητικών και εποµένως γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό είναι (κατά 
σειρά µειοδοσίας): 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟ (€) 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

INTERCHIM A.E. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

12.915,00 

2 
ΣΥΜΕΩΝ Π. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
15.067,50 

 

 

Εποµένως προσωρινός µειοδότης και την προµήθεια του υποχλωριώδους νατρίου 
(NaClO) είναι η εταιρεία µε επωνυµία «INTERCHIM A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ενώ για το Υποχλωριώδες ασβέστιο Ca(OCl)2 σε µορφή 
δισκίων δε δόθηκε προσφορά. 
 
 
 
Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της 
επιτροπής διαγωνισµού εντός πέντε ηµερών.   
 
 
To πρακτικό αυτό πήρε αύξοντα αριθµό 1/2014 

 

Μετά τα παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, µε το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο 
στάδιο της δηµοπρασίας και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.   

Αποστολίδης Νικόλαος 
∆ιπλ. Χηµικός Μηχανικός M.Sc  

Κασκαµανίδου Ουρανία 

Οικονοµολόγος ΠΕ 

 

Κυριακίδης Χριστόφορος 

Υδραυλικός ∆Ε 
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Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει  το πρακτικό 1/2014 της προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια  Υλικών Απολύµανσης 
Πόσιµου Νερού» 
2.Κατακυρώνει ως ανάδοχο για την «Προµήθεια Υλικών Απολύµανσης Ποσίµου Νερού» 
την εταιρεία«INTERCHIM A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ,  µε 
Α.Φ.Μ.: 997993538, ∆.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ µε συνολική οικονοµική προσφορά: 
12.915,00€(συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ). 
3. Η δαπάνη της προµήθειας θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 25.05 όπου 
υπάρχει η σχετική πίστωση.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό104/2014 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ 

της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 

 
 

∆ηµήτριος Β. Τσαντάκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 

ΑΔΑ: ΩΛΚΣΟΛΚ8-ΒΞ1


		2014-07-14T13:23:12+0300
	Athens




