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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 6/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/03/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 19/03/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τέσσερα (4)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
2) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
3) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 6-81/22-3-2018

Επικύρωση πρακτικών της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»
προϋπολογισμού 15.900,00€.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της
Δ.Ε.Υ.Α Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 1ο πρακτικό Ε.Δ. της Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00

Οι ενέργειες για την εκτέλεση της προμήθειας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού
της προμήθειας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη.

Για την εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης προηγήθηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ 2-28/30-1-2018 με θέμα:
Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης και έγκριση δαπάνης του διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια Δοσιμετρικών αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων».

Ακολούθησε η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση Γενικών Δικαιολογητικών –
Τεχνικής Προσφοράς και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο και στη συνέχεια Σύνταξη Πρακτικού (Άρθρο 100, Ν. 4412/16),
οι οποίες έχουν ως εξής:
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1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  την Τρίτη 13/2/2018 και ώρα 10:15 συνεδρίασε η επιτροπή

διαγωνισμών προμηθειών  για την  «Προμήθεια Δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων»

αποτελούμενη από τους:

 Κορκοτίδη Κων/νο,  ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,  ΔΕΥΑ Κιλκίς
 Αβραμίδη Ηλία, Γεν. Διευθυντής, ΠΕ Χημικό Μηχανικό,  ΔΕΥΑ Κιλκίς
 Νάσκα Ελισάβετ ΔΕ  Διοικητικός υπάλληλος,  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή παρέλαβε τους σφραγισμένους  φακέλους των   προσφορών από το πρωτόκολλο τους

αρίθμησε με βάση τη σειρά που υποβλήθηκαν και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα προσφορών.

Α/Α Επιχείρηση Αριθμ. πρωτοκόλλου

1 ΧΕΜΟΦΛΟΥΙΝΤ ΟΕ (CHEMOFLUIT) 357/12-2-2018

2 ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (AB WATER) 360/12-2-2018

3 ALSON ΑΕ 377/13-2-2018

Στην συνέχεια αποσφράγισε τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατέγραψε στο πρακτικό

τα έγγραφα που περιέχονται σε κάθε φάκελο.

1η ΧΕΜΟΦΛΟΥΙΝΤ ΟΕ (CHEMOFLUIT)

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου Αδωνη Γεωργίου, σχετικά με
αριθμό τηλεφώνου και FAX για επικοινωνία με ΔΕΥΑ Κιλκίς.

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου Αδωνη Γεωργίου, σχετικά με την
παράδοση του εξοπλισμού στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου Αδωνη Γεωργίου, ότι ο
προσφερόμενος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

4. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με Α/Α 483-25/01/2018.
5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας, Αριθμ πρωτ. 41635-30/01/2018
6. Τεχνικά φυλλάδια συνολικά 59 σελίδες.

2η ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (AB WATER)

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του Μπελέτη Αντωνίου σχετικά με την παράδοση του
εξοπλισμού στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ  και ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι σύμφωνος
με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με Αριθ. πρωτ 64347544 / 20-01-2018
3. Βεβαίωση  ΕΦΚΑ Αριθμ πρωτ. 1674020 / 29-12-2017
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4. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας, ΙΚΑ, Αριθμ πρωτ. 418 / 25-04-2017
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, Αρ. Πρ. 21251/ 26-09-2017
6. Τεχνικά φυλλάδια συνολικά  11 σελίδες.

3η ALSON A.E.

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου Τζάμου Θεόδωρου, σχετικά με
αριθμό τηλεφώνου και FAX για επικοινωνία με ΔΕΥΑ Κιλκίς.

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου Τζάμου Θεόδωρου, σχετικά με την
παράδοση του εξοπλισμού στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κίλκις.

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, του νόμιμου εκπροσώπου Τζάμου Θεόδωρου, ότι ο
προσφερόμενος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

4. Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της ALSON AE, για συμμετοχή στο διαγωνισμό της  ΔΕΥΑΚ.
5. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με ΑΡ. ΠΡΩΤ. 64409135 / 02-02-2018
6. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας, ΕΦΚΑ, Αριθμ πρωτ. 548038 / 30-11-2017.
7. Τεχνικά φυλλάδια συνολικά 42 σελίδες.

Κατά των έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε όλοι οι διαγωνιζόμενοι

γίνονται δεκτοί. Στην συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού δεν προχώρησε στον έλεγχο της τεχνικής

προσφοράς έκαστου διαγωνιζόμενου, εάν δηλαδή ο προσφερόμενος εξοπλισμός  είναι σύμφωνος με τις

τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο έλεγχος θα γίνει τις επόμενες ημέρες και θα

συνταχθεί δεύτερο πρακτικό όπου θα ορίζει ποιες προσφορές γίνονται αποδεκτές για το επόμενο στάδιο

που θα είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Οι οικονομικές προσφορές δεν ανοίχθηκαν, αλλά θα φυλαχθούν από την επιτροπή διαγωνισμού και θα

ορισθεί με  ανακοίνωση της επιτροπής προς τους συμμετέχοντες, η ημερομηνία ανοίγματος των

οικονομικών προσφορών.

Εν συνεχεία τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το 2ο Πρακτικό Ε.Δ. της Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της προμήθειας, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και ώρα
09:00 και αποτυπώνεται στο πρακτικό που ακολουθεί:

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς  την Δευτέρα 5/3/2018 και ώρα 09:00 συνεδρίασε η

επιτροπή διαγωνισμών προμηθειών  για την  «Προμήθεια Δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης και

εξαρτημάτων» αποτελούμενη από τους:

 Κορκοτίδη Κων/νο,  ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,  ΔΕΥΑ Κιλκίς
 Αβραμίδη Ηλία, Γεν. Διευθυντής, ΠΕ Χημικό Μηχανικό,  ΔΕΥΑ Κιλκίς
 Νάσκα Ελισάβετ ΔΕ  Διοικητικός υπάλληλος,  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

ΑΔΑ: 6Δ3ΤΟΛΚ8-ΦΞΜ
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1. Την εισήγηση του Χημικού Μηχανικού της ΔΕΥΑ Κιλκίς Αποστολίδη Νικόλαου, οποίος έλεγξε κατά

πόσο, οι τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια δοσομετρικών

αντλιών χλωρίωσης και εξαρτημάτων», τις οποίες συνέταξε ο Χημικός Μηχανικός της ΔΕΥΑΚ κ.

Αποστολίδης Νικόλαος.

Προτείνει προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς τα παρακάτω:

1. Η τεχνική προσφορά της επιχείρησης CHEMOFLUID γίνετε αποδεκτή.

2. Η τεχνική προσφορά της επιχείρησης ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, δεν γίνετε αποδεκτή, και δεν θα

ανοιχθεί ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς της.

3. Η τεχνική προσφορά της επιχείρησης ALSON S.A. γίνετε αποδεκτή.

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων που γίνονται δεκτοί για το επόμενο στάδιο, θα ανοιχθούν

την ημέρα και ώρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτούς,  με μελλοντική ειδοποίηση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση

της παρούσης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Τέλος τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το 3ο Πρακτικό Ε.Δ. της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
της προμήθειας, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00με το
αποτέλεσμα  να αποτυπώνεται στο πρακτικό που ακολουθεί:

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, σήμερα την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00,
συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Δοσιμετρικών αντλιών χλωρίωσης και

εξαρτημάτων»  αποτελούμενη από τους:

• Αποστολίδη Νικόλαο, ΠΕ Χημικό Μηχανικό, ΔΕΥΑ Κιλκίς (αναπληρωματικό μέλος)

• Αβραμίδη Ηλία, Γεν. Διευθυντή, ΠΕ Χημικό Μηχανικό, ΔΕΥΑ Κιλκίς

• Νάσκα Ελισάβετ ΔΕ Διοικητική υπάλληλο, ΔΕΥΑ Κιλκίς

έπειτα από έγγραφη πρόσκληση, η οποία κοινοποιήθηκε στους οικονομικούς φορείς με τηλεομοιοτυπία

(fax), με αρ. πρωτ. 649/09-03-2018, για την συνέχιση του διαγωνισμού, με την διαδικασία ανοίγματος

οικονομικών προσφορών

ΑΔΑ: 6Δ3ΤΟΛΚ8-ΦΞΜ
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Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικής  προσφοράς των διαγωνιζόμενων  και

κατέγραψε τα περιεχόμενα τους στο πρακτικό τα οποία εκφωνήθηκαν και ακούστηκαν από τους

παρευρισκόμενους.

Η επιτροπή κατέγραψε και εκφώνησε στους παρευρισκομένους τα περιεχόμενα των φακέλων ως εξής :

1. Οικονομική προσφορά της εταιρείας ALSON ΑΕ

ΣΥΝΟΛΟ 13.970,00
ΦΠΑ 24 % 3352,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 17322,80

2. Οικονομική προσφορά της εταιρείας ΧΕΜΟΦΛΟΥΙΝΤ ΟΕ (CHEMOFLUIT)

ΣΥΝΟΛΟ 9.240,00
ΦΠΑ 24 % 2217,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 11457,60

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  και οι  δύο  οικονομικές προσφορές γίνονται δεκτές και προσωρινός
μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΧΕΜΟΦΛΟΥΙΝΤ ΟΕ (CHEMOFLUIT).

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Με βάση το παραπάνω ιστορικό ενεργειών, παρακαλώ για την λήψη απόφασης του ως άνω
θέματος.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Το 1ο πρακτικό της Ε.Δ. της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 15.900,00€.

 Το 2ο πρακτικό της Ε.Δ. της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 15.900,00€.

 Το 3ο πρακτικό της Ε.Δ. της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 15.900,00€.

 Την επικύρωση του αποτελέσματος της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 15.900,00€
χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 12.06 (ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και 3.816,00 του Κ.Α.
54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) στην εταιρεία: «ΧΕΜΟΦΛΟΥΙΝΤ ΟΕ (CHEMOFLUIT)», με Α.Φ.Μ.:
082510660, Δ.Ο.Υ.: Μαρούσι, Διεύθυνση: Γρανίκου 7, Αθήνα, Τ.Κ. 15125, με συνολική
προσφορά 11.457,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
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 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 12.06 (ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του οικονομικού έτους 2018, όπου
προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους, βάσει του Άρθρου 100, του
Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 6-81/22-3-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της έκτακτης 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: 6Δ3ΤΟΛΚ8-ΦΞΜ
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