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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 10/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20/06/2017 Ημέρα: ΤρίτηΏρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 13/06/2017

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) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 3ο- Απόφαση10-160/20-6-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση πρακτικού της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο : «Επισκευή αντλιών λυμάτων και
ηλεκτροκινητήρων έτους 2017». Κωδικός εξόδων: 62.07.01.06, προϋπολογισμού
38.770,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΤΡΙΤΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ.
Κορκοτίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τοπρακτικό της Ε.Δ. της εργασίας με
τίτλο: «Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων, έτους  2017» προϋπολογισμού:
38.770,00 € πλέον Φ.Π.Α.που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 λήξης

επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. Κυριαζίδη Μιχάλη, οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς,
2. Ασλανίδη Χρήστο τοπογράφο μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς
3. Αβραμίδη Ηλία Χημικό μηχανικό, Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς
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παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού :

Επισκευή αντλιών λυμάτων και ηλεκτροκινητήρων έτους 2017

Προϋπολογισμού 38770,00 Ευρώ (ανευ 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)  και παρέδωσαν τις  οικονομικές προσφορές
τους.

1η Πέτρος Κουγεβετόπουλος του Χρήστου

Αριθμός ΜΕΕΠ : 28045

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

1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – ΤΕΥΔ (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) του
οικονομικού φορέα Πέτρου Κουγεβετόπουλου

2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης – ΤΕΥΔ (άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016) του
υπεργολάβου Ν. Νενδόπουλος – Γ. Μποτσίδης Ο.Ε.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του κ. Πέτρου Κουγεβετόπουλου ότι έλαβε γνώση των
όρων του διαγωνισμού, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 6 μήνες, και ότι παραιτείται από
κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για ακύρωση του διαγωνισμού.

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

FAX  Αλληλογραφίας με την ΔΕΥΑΚ : 23920 73262

Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο διαγωνιζόμενο και ακολουθώντας τη σειρά κατάθεσης των
προσφορών  έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό (σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, και 24  της διακήρυξης).

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  οι επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό είναι οι παρακάτω:

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1 Κουγεβετόπουλος Πέτρος του Χρήστου

Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής η  επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των
φακέλων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων  και κατέγραψε τα περιεχόμενα τους στο
πρακτικό τα οποία εκφωνήθηκαν και ακούστηκαν από τους παρευρισκομένους.

1. Οικονομική προσφορά Κουγεβετόπουλου Πέτρου του Χρήστου
ΣΥΝΟΛΟ 32432,00
ΦΠΑ 24 % 7783,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 40215,68

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  η οικονομική προσφορά γίνεται δεκτή και προσωρινός μειοδότης
ανακηρύχθηκε ο Κουγεβετόπουλος Πέτρος του Χρήστου με συνολική έκπτωση 16,34% επί του συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Εγκρίνει  το πρακτικό της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή αντλιών λυμάτων και
ηλεκτροκινητήρων, έτους  2017».

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Ε.Δ. της εργασίας με τίτλο : «Επισκευή αντλιών λυμάτων
και ηλεκτροκινητήρων, έτους  2017» προϋπολογισμού 38.770,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ
62.07.01.06  (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΕΕΛ)στηνεπιχείρηση : «Κουγεβετόπουλος Πέτρος του Χρήστου», με Α.Φ.Μ. :
015541292, Δ.Ο.Υ. : Κιλκίς,  Διεύθυνση : Ν. Μάνου 4,Τ.Κ. 61100, με συνολική
οικονομική προσφορά 32.432,00€.

 Έως την υπογραφή της σύμβασης, για κάλυψη των αναγκών επισκευής αντλιών λυμάτων
και ηλεκτροκινητήρων θα γίνεται απευθείας ανάθεση στον προσωρινό μειοδότη
«Κουγεβετόπουλο Πέτρος του Χρήστου», με τις τιμές που προσέφερε στο διαγωνισμό,
έως το 20% του ποσού της σύμβασης, όπως η σχετική νομοθεσία ορίζει.

 Η παραπάνω προσφορά κρίνεται συμφέρουσα, και είναι σύμφωνη με τους λοιπούς όρους
του Διαγωνισμού.

 Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η δαπάνη των εργασιών θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει
τον κωδικό Κ.Α. 62.07.01.06  (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΕΛ)του προϋπολογισμού του  οικονομικού έτους 2017, όπου
υπάρχει εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10-160/20-6-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

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
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