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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 9/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 03/05/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 13/04/2018

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 7ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-123/03-05-2018.

Επικύρωση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ».

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΒΔΟΜΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς,
ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» που έχει ως εξής :

2Ο (ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Στοιχεία Διαγωνισμού:

Το παρόν Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών &
Τελικής Κατακύρωσης αφορά στον διαγωνισμό  με τα  κάτωθι στοιχεία:

1 Είδος Διαγωνισμού: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
3 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.

ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ»
4 Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  σε ευρώ (€)

χωρίς ΦΠΑ 24%
59.891,20 €

5 Χρηματοδότηση : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 11.02.02.26
6 Αρ. Πρωτοκ. της  διακήρυξης: 821 / 22-03-2018

ΑΔΑ: ΨΔΗΩΟΛΚ8-0ΤΩ
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7 Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από την
επιχείρηση: «ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»

Ημερομηνία : 27-04-2018

8 Ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης

27/04/2018, ημέρα: Παρασκευή

2. Πρακτικό:

Σήμερα, 27/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς , παρευρέθησαν οι:

1. Παραγιός Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
2. Γιοβανούδης Χρήστος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ Κιλκίς
3. Αποστολίδης Νικόλαος  , ΠΕ Χημικός Μηχανικός  της ΔΕΥΑ Κιλκίς

οι οποίοι αποτελούν μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών
(ΕΔΔΑΠ),

Έχοντας υπόψη:

1. Την Έγγραφη πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη, για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης
(Άρθρα 103, Ν. 4412/16 ), με αριθμό πρωτοκόλλου: 1127/18-04-2018

2. Την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την επιχείρηση: «ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ»  με αριθμό πρωτοκόλλου: 1234/27-04-2018

ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ
Στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και τη σύνταξη Πρακτικού για λήψη Απόφασης
κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ.1 Ν. 4412/2016 για την επιχείρηση:

ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (ΑΦΜ: 043173630)

Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, προέβη στην μονογραφή και στη
δημόσια αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, τα οποία προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα και σε σφραγισμένο φάκελο, προχώρησε στον ουσιαστικό
και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων τους.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκομίστηκαν ήταν τα εξής:

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. με αρ.πρ.:Δ15/4115, ημερομηνία 03-03-2017 και ισχύει μέχρι 02-03-
2020

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Πεϊτσίνη Βασιλείου
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση από Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Κοζάνης με αρ.πρ.:3342/13-02-2018
 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο από την ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64607051/19-03-2018

και ισχύει μέχρι 19-05-2018
 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ με αρ.συστ.:000/Π/29532/2018,

αρ.πρ.:41694/30-01-2018 και ισχύει μέχρι 27-07-2018
 Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ με αρ.πρ.:8556/18-12-2017 και ισχύει μέχρι 18-06-2018
 Υπεύθυνη Δήλωση του Πεϊτσίνη Βασιλείου ότι το πρόσωπο που στελεχώνει το πτυχίο της επιχείρησής

του και έχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ είναι ο Πεϊτσίνης Βασίλειος του Πέτρου
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες από τον ΕΦΚΑ με

αρ.συστ.:000/Π/1946/2018, αρ.πρ.66659/14-02-2018 και ισχύει μέχρι 13-08-2018
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες από τον ΕΦΚΑ με

αρ.συστ.:000/Π/1944/2018, αρ.πρ.66654/14-02-2018 και ισχύει μέχρι 13-08-2018
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες από τον ΕΦΚΑ με

αρ.συστ.:000/Π/1943/2018, αρ.πρ.66650/14-02-2018 και ισχύει μέχρι 13-08-2018
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες από τον ΕΦΚΑ με

αρ.συστ.:000/Π/1942/2018, αρ.πρ.66638/14-02-2018 και ισχύει μέχρι 13-08-2018
 Ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο Θεσ/νίκης με αριθμό 1357/30-03-2018

ΑΔΑ: ΨΔΗΩΟΛΚ8-0ΤΩ
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 Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Τμήμα Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με
αρ.πρ.:3000/27-03-2018

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών από το
Τμήμα Γραμματείας-Πιστοποιητικών-Διαθηκών-Σωματείων-Εταιρικών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με
αρ.πρ.:9879/30-03-2018

 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση από το Τμήμα Γραμματείας-Πιστοποιητικών-
Διαθηκών-Σωματείων-Εταιρικών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:9878/30-03-2018

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99
Ν.3588/2007) από το Τμήμα Γραμματείας-Πιστοποιητικών-Διαθηκών-Σωματείων-Εταιρικών του
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:9880/30-03-2018

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή από το Τμήμα
Γραμματείας-Πιστοποιητικών-Διαθηκών-Σωματείων-Εταιρικών του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με
αρ.πρ.:9882/30-03-2018

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης από το Τμήμα Γραμματείας-Πιστοποιητικών-Διαθηκών-Σωματείων-Εταιρικών του
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:9883/30-03-2018

 Υπεύθυνη Δήλωση του Πεϊτσίνη Βασιλείου ότι α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 18, παρ.2 του Ν.4412/2016, β) δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, γ) δεν έχει συνάψει συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς – εργοληπτικές επιχειρήσεις με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν.4412/2016, ε) δεν προκάλεσε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή των οικονομικών φορέων – εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, στ) δεν έχει
επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, ζ) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που παρέχονται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, η) δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής και θ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του
επιβλήθηκε ποινή που να του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων

 Βεβαίωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αρ.πρ.:1062/51082, ημερομηνία 28-02-2018 και
ισχύει για έξι (6) μήνες

 Υπεύθυνη Δήλωση του Πεϊτσίνη Βασιλείου ότι δεν συντρέχουν σε βάρος του οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005

 Υπεύθυνη Δήλωση του Πεϊτσίνη Βασιλείου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της επιχείρησής του απόφαση
αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016

 Υπεύθυνη Δήλωση του Πεϊτσίνη Βασιλείου για τα υπό εκτέλεση έργα
 Πίνακας υπό εκτέλεση έργων
 Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ.

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ» του Δήμο Αριστοτέλη με αρ.πρ.:7363/03-04-2018
 Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» του Δήμου Αριστοτέλη με αρ.πρ.:7368/03-04-2018
 Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΗΡΟΥ, ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ & ΛΑΧΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» του Δήμου
Λαγκαδά με αρ.πρ.:6124/16-03-2018

 Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» του Δήμου Λαγκαδά με
αρ.πρ.:6123/16-03-2018

Στα πλαίσια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης
και (ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 103).

ΑΔΑ: ΨΔΗΩΟΛΚ8-0ΤΩ
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Κατά συνέπεια η επιτροπή  εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κιλκίς  για την έκδοση της σχετικής
απόφασης κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης με την  κάτωθι επιχείρηση:

Α/Α Επωνυμία Επιχείρησης Αξία σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ (24 %) Αξία με ΦΠΑ

1
ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

(ΑΦΜ: 043173630)
29.346,69 € 7.043,20 € 36.389,89 €

διότι είναι η επιχείρηση που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Τον Φάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι: (i) ο φάκελος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν πλήρης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον συνοπτικό
διαγωνισμό και (ii) όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον
συνοπτικό διαγωνισμό.

 Κατακυρώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», προϋπολογισμού 59.891,20€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.26 (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ) στην εταιρεία: : «ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», με
Α.Φ.Μ.:043173630, Δ.Ο.Υ.: Δ’ Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Φιλίππου 99, Τ.Κ. 54635, με μέση τεκμαρτή
έκπτωση 51% επί του προϋπολογισμού του έργου και συνολική προσφορά 29.346,69 € (χωρίς ΦΠΑ
24%).

 Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.02.02.26 (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ) και του Κ.Α.54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε
σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Να κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. (Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α, Άρθρο 316 -
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 9-123/17-4-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΑΔΑ: ΨΔΗΩΟΛΚ8-0ΤΩ
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Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΔΑ: ΨΔΗΩΟΛΚ8-0ΤΩ
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