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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 18/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 26/10/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 20/10/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Αναπληρωματικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
7) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 3ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-282/26-10-2017 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Έγκριση 2ου πρακτικού Ε.Δ. της δημοπρασίας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4».

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

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ.
Ιωάννη Παραγιό, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τοπρακτικό της Ε.Δ.της Ε.Δ. της
προμήθειαςμε τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4» προϋπολογισμού: 27.000,00 € πλέον
Φ.Π.Α.που έχει ως εξής :

ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 συνεδρίασε η
επιτροπή διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
αποτελούμενη από τους:

1. Αβραμίδη Ηλία Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής λόγω κωλύματος
του τακτικού μέλους Κυριαζίδη Μιχαήλ Οικονομολόγου της ΔΕΥΑ Κιλκίς και του
αναπληρωματικού μέλους Καραγιαννίδου Δήμητρας Υπαλλήλου της Διοικητικής Υπηρεσίας
της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

2. Τριανταφυλλίδου Ελεονώρας, Υπάλληλο της Διοικητικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς με
αναπληρωτή  τον Ξακουστόπουλου Γεωργίου,  Υδρονομέα της ΔΕΥΑ Κιλκίς
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3. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς

όπως είχε ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων που περιείχαν τις τεχνικές προσφορές των
διαγωνιζόμενων που δεν είχαν αποκλειστεί κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού (έλεγχος
δικαιολογητικών συμμετοχής)  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 :

1η   «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»

 Πλαίσιο
 Κινητήρας
 Κιβώτιο ταχυτήτων
 Συσσωρευτής
 Σύστημα διεύθυνσης
 Σύστημα πέδησης
 Σύστημα ανάρτησης
 Ελαστικά
 Επένδυση χώρου φορτίου
 Χρώμα αμαξώματος
 Καμπίνα
 Παρελκόμενα
 Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες
 Φώτα οχήματος
 Αερόσακκοι
 Τιμόνι
 Εγγυήσεις
 Συνολικός εξοπλισμός
 Εγγύηση, συντήρηση, παράδοση
 Εκπαίδευση, έντυπα
 Τεχνικό φυλλάδιο

FAX: 2341041800

2η   «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.»

 1ος Πίνακας: Περιβαλλοντική απόδοση
 2ος Πίνακας: Κινητήρας
 3ος Πίνακας: Επιδόσεις, αναρτήσεις, σύστημα πέδησης
 4ος Πίνακας: Διαστάσεις & Βάρη
 5ος Πίνακας: Εκτός δρόμου
 6ος Πίνακας Ελαστικά & Ζάντες
 Τεχνικό φυλλάδιο

FAX: 2341076282

Κατόπιν η Ε.Δ., έλεγξε τους φακέλους τεχνικών προσφορών των  διαγωνιζόμενων, εάν τα προσφερόμενα
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για την εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» το
προσφερόμενο όχημα δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές στα εξής σημεία

1. Ο κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είναι κατηγορίας EURO 5Β+ αντί για EURO 6 ή νεότερο
όπως ορίζεται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών.

2. Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος είναι 223 χλστ αντί 260 χλστ όπως ορίζεται στο Παράρτημα
Τεχνικών Προδιαγραφών.

3. Ο κυβισμός του οχήματος είναι 2298 κυβικά εκατοστά, ενώ η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί
τουλάχιστον 2300 κυβικά εκατοστά.H επιτροπή διαγωνισμού θεωρεί την παρέκκλιση αυτή
επουσιώδη.

Επομένως η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» δεν γίνεται δεκτή στο επόμενο στάδιο
του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού γίνεται δεκτήη παρακάτω εταιρεία :

1. «ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.»

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2017.

Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στις 12/10/2017 και η ένσταση κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις
13/10/2017.

Για την εξέταση της ένστασης συνεδρίασε η επιτροπή ενστάσεων η οποία συνέταξε το πρακτικό που
ακολουθεί.

ΠΡΩΤΟ (1ο) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 συνεδρίασε η
επιτροπή ενστάσεων για την ένσταση επί της  προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» αποτελούμενη από τους:

1 Παραγιός Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2 Ασλανίδης Χρήστος ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

3 Καπασακαλίδης Παναγιώτης ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

το τακτικό μέλος Κυριαζίδης Μιχαήλ αντικαταστάθηκε με το αναπληρωματικό Παραγιό Ιωάννη
λόγω κωλύματος συμμετοχής στην Ε.Δ.

Η επιτροπή προχώρησε στην ανάγνωση των τευχών δημοπράτησης, των πρακτικών του διαγωνισμού και
της ένστασης της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» επί του 2ου πρακτικού της Ε.Δ.

Επί του παραδεκτού της ένστασης:
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Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στις 12/10/2017 και η ένσταση κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις
13/10/2017.

Η ένσταση δεν συνοδεύεται από το παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1)
επίσης εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η καταβολή του παραβόλου προβλέπεται στο άρθρο 4.3 στην
Διακήρυξη όπου αναφέρεται:

4.3ΕνστάσειςΕνστάσεις υποβάλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή τηςνομιμοτητας	 διενεργειας	 του,	 η	 της	 συμμετοχης	 παροχου	 σ΄αυτον,	 συμφωνα	 με	 το	 αρθρο	 127	 του	Ν.4412/2016, ως εξής :
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση τηςπροσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τηςαναθέτουσας αρχής , η οποία εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ μετά από γνωμοδότηση τηςΕπιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο τηςοποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1) επίσης
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής,
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης για τυπικούς λόγους.

Επί της ουσίας  ένστασης:

 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.» στο φάκελο τεχνικών
προδιαγραφών που προσκόμισε την ημερομηνία του διαγωνισμού όχημα με κινητήρα τεχνολογίας
EURO 5 και όχι EURO6 άλλωστε η ίδια η εταιρεία αποδέχεται το γεγονός αυτό προβάλλοντας το
επιχείρημα ότι εκ παραδρομής προσκόμισε λάθος τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου οχήματος.

Η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης.

 Η επιτροπή διαπίστωσε ότι πράγματι η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος είναι 223 χλστ αντί 260
χλστ όπως ορίζεται στο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών. Ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι η
διαφορά των 4 εκατοστών που βεβαία είναι 6 εκατοστά, είναι επουσιώδης δεν είναι δεκτός αφού
υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από τα οριζόμενα στην μελέτη και επηρεάζουν την λειτουργικότητα
του οχήματος.

Η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ένστασης.

 Τέλος η επιτροπή διαπίστωσε ότι πράγματι κυβισμός του οχήματος είναι 2298 κυβικά εκατοστά, ενώ
η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί τουλάχιστον 2300 κυβικά εκατοστά. Hεπιτροπή διαγωνισμού όμως
θεώρησε την παρέκκλιση αυτή επουσιώδη και επομένως δεν την επικαλέστηκε σαν λόγο
αποκλεισμού.
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Συνοψίζοντας η Επιτροπή Ενστάσεων ομόφωνα αποφασίζει την απόρριψη της ένστασης για τους λόγους
που αναλυτικά αναφέρθηκαν.

Το πρακτικό θα διαβιβαστεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017.

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

Παραγιός Ιωάννης

Ασλανίδης Χρήστος

Καπασακαλίδης Παναγιώτης

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται να γίνει αποδεκτό το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και
να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από
διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
N.4483-2017 (ΦΕΚΑ-107)

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Εγκρίνει  το δεύτερο πρακτικό της Ε.Δ. και το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής ενστάσεων
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4»

 Την συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-282/26-10-2017 – 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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