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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 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 9-122/03-05-2018.

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

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΚΤΟ 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. ΧΕΡΣΟΥ» 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.

ΧΕΡΣΟΥ»
4 Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη  σε ευρώ (€)

χωρίς ΦΠΑ 24%
59.891,20 €

5 Χρηματοδότηση : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 11.02.02.27

ΑΔΑ: ΩΖΩ3ΟΛΚ8-ΔΦΥ
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6 Αρ. Πρωτοκ. της  διακήρυξης: 872 / 27-03-2018
7 Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης από την

επιχείρηση: «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ημερομηνία : 25-04-2018

8 Ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης

26/04/2018, ημέρα: Πέμπτη

2. Πρακτικό:

Σήμερα, 26/04/2018 ημέρα Πέμπτη 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: 1126/18-04-2018

2. Την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την επιχείρηση: «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με αριθμό πρωτοκόλλου: 1198/25-04-2018

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:

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΦΜ: 062952970)

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.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/2481, ημερομηνία 28-06-2016 και ισχύει μέχρι 27-06-
2019

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αμανατίδη Σολομώντα-Γεωργίου
 Δήλωση ανεκτέλεστου με ημερομηνία 12-04-2018
 Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»

με αρ.πρ.:934/02-04-2018
 Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» με αρ.πρ.:9149/02-04-
2018

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε δημοπρασίες με
αρ.συστ.:519/Υ/149/2017, αρ.πρ.:166/30-11-2017 και ισχύει μέχρι 29-05-2018

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ με αρ.συστ.:519/Υ/740/2017, αρ.πρ.:798/18-12-
2017 και ισχύει μέχρι 15-06-2018

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛ.-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ.» με αρ.συστ.:519/Υ/185/2018, αρ.πρ.:204/02-04-2018 και ισχύει μέχρι 01-10-
2018

ΑΔΑ: ΩΖΩ3ΟΛΚ8-ΔΦΥ
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 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε δημοπρασίες για την
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ» με
αρ.συστ.:519/Υ/2/2018, αρ.πρ.:2/12-01-2018 και ισχύει μέχρι 11-07-2018

 Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ με αρ.πρ.:38/13-03-2018 και ισχύει μέχρι 13-09-2018
 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την ΑΑΔΕ με αρ.πρ.:64680946/03-04-2018 και

ισχύει μέχρι 03-05-2018
 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την ΑΑΔΕ  για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

«ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ» με αρ.πρ.:64603845/19-03-2018
και ισχύει μέχρι 19-05-2018

 Βεβαίωση από το Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών & Πειθαρχικού Ελέγχου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος με αρ.πρ.:9231/106647, ημερομηνία 30-03-2018 και ισχύει για έξι (6) μήνες

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσ/νίκης με αρ.πρ.:39242/28-03-2018

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμό 158/02-04-2018
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμό 63/02-04-2018
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με αριθμό 64/02-04-2018
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ με αριθμό 159/02-04-2018
 Υπεύθυνη Δήλωση του Αμανατίδη Σολομώντα-Γεωργίου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι

οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού για τις περιπτώσεις του άρθρου 22.Α της διακήρυξης για το έργο :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΧΕΡΣΟΥ» με ημερομηνία 10-04-2018

 Υπεύθυνη Δήλωση του Αμανατίδη Σολομώντα-Γεωργίου ότι α) δεν βρίσκεται σε μια από τις
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412-2016, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία
έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412-2016, γ) κατά περίπτωση τηρεί τους
αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.4412-2016
και δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
ευρώ εκτός ΦΠΑ, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.3310/2005(Α’30) με ημερομηνία 10-04-2018

 Υπεύθυνη Δήλωση του Αμανατίδη Σολομώντα- Γεωργίου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού για τις περιπτώσεις του άρθρου 22.Α

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).

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
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΑΦΜ: 062952970 )
25.154,30 € 6.037,03 € 31.191,33 €

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

ΑΔΑ: ΩΖΩ3ΟΛΚ8-ΔΦΥ
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 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.
ΧΕΡΣΟΥ», προϋπολογισμού 59.891,20€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 11.02.02.27 (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ) στην εταιρεία: : «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με Α.Φ.Μ.:
062952970, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, Διεύθυνση: Ν. Παναγιώτου 58, Κιλκίς,  Τ.Κ. 61100, με μέση τεκμαρτή
έκπτωση 58% επί του προϋπολογισμού του έργου και συνολική προσφορά 25.154,30 € (χωρίς ΦΠΑ
24%).

 Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.02.02.27 (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΧΕΡΣΟΥ) 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: 9-122/17-4-2018.

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

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς

ΑΔΑ: ΩΖΩ3ΟΛΚ8-ΔΦΥ
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