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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 6/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 20/04/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 13/04/2017

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) Καραμπίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

Επικύρωση πρακτικού  Ε.Δ. του έργου με τίτλο :«ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΙΩΝ» ΚΑ: 11.02.02.11  προϋπολογισμού:60.000,00 € πλέον
Φ.Π.Α.

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον κ. Ιωάννη Παραγιό Προϊστάμενο της Τ.Υ.
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το πρακτικό της Ε.Δ. του έργου με
τίτλο :« ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΙΩΝ» που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 λήξης

επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, λόγω κωλύματος του Παραγιού
Ιωάννη, Πρόεδρο της Επιτροπής, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς

2. Καπασακαλίδη Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, λόγω κωλύματος του
τακτικού μέλους Αποστολίδη Νικόλαου, Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς

3. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Κορκοτίδη
Κων/νο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς
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παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του έργου:

ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΙΩΝ

Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (πλέον 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), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και
ελέγχθηκε  η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή
κατάλογο της αλλοδαπής.

1η «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 23824 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΑΞΗ: 1η

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, από το ΤΜΕΔΕ (Υποκ/μα Κιλκίς) με
αριθμό 9296 και ποσού 1.200,00 €

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Υπεύθυνη Δήλωση του Παυλίδη Γεράσιμου ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 79

ν.4412/2016 α) δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 22Α της παρούσης,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 22
Β-Ε της παρούσας, γ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το
ένα εκατομμύριο ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ.4 του άρθρου 8 του ν.3310/2005(Α’30)

1. Δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , β) δωροδοκία, γ)
απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

2. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή των φόρων
3. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών

Κοινωνικής Ασφάλισης
4. Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου

5. Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, δεν έχει
κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών

6. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στο άρθρο 21 της
διακήρυξης

7. Δηλώνει με ατομική του ευθύνη ότι η προσφορά που έχει κατατεθεί στον διαγωνισμό
έχει υπογραφεί από τον Παυλίδη Γεράσιμο του Τηλέμαχου ο οποίος είναι νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης

8. Η επιχείρηση  ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» δεν έχει διαπράξει
πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο να της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το
δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων

9. Η επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη σε επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις
10. Όλα τα φωτοαντίγραφα που υποβάλλονται συνημμένα είναι πιστά αντίγραφα των

πρωτοτύπων
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. με αρ.πρ.:Δ15/2113, ημ/νία 03-03-2017 και ισχύει μέχρι 21-

03-2020
 Καταστατικό σύστασης ετερόρρυθμης εταιρίας με ημ/νία 07-11-2008
 1η τροποποίηση καταστατικού σύστασης ετερόρρυθμης εταιρίας με ημ/νία 19-01-2009
 2η τροποποίηση καταστατικού σύστασης ετερόρρυθμης εταιρίας με ημ/νία 10-06-2013
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 3 τροποποίηση καταστατικού σύστασης ετερόρρυθμης εταιρίας με ημ/νία 11-11-2013
 4η τροποποίηση καταστατικού σύστασης ετερόρρυθμης εταιρίας με ημ/νία 18-09-2014
 Αυτοπρόσωπη παρουσία με ταυτότητα (φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας)
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2341029110

2η «ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 26975 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΑΞΗ: 2η

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Εγγύηση Συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης από το ΤΜΕΔΕ (Υποκ/μα Κιλκίς) με
αριθμό 9295 και ποσό 1.200,00 €

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. με αρ.πρ.:Δ15/2816, ημ/νία 17-02-2015 και ισχύει μέχρι 16-
02-2018

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Αυτοπρόσωπη παρουσία με ταυτότητα
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2341029295

3η «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 11282 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΑΞΗ: 1η

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/5101, ημ/νία 14-04-2014 και ισχύει μέχρι 11-
04-2017

 Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 79
ν.4412/2016 α) δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της διακήρυξης,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 22
Β-Ε της παρούσας και γ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει
το ένα εκατομμύριο ευρώ εκτός ΦΠΑ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4
του ν.3310/2005(Α30)

 Εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης, από το ΤΜΕΔΕ (Υποκ/μα Κιλκίς) με
αριθμό 9297 και ποσού 1.200,00€

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 ν.4412/2016 του άρθρου 23.1 της διακήρυξης
 Αυτοπρόσωπη παρουσία με ταυτότητα (φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας)
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2341097557

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δεν διαπίστωσε σφάλματα οπότε όλοι οι
διαγωνιζόμενοι γίνονται δεκτοί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 σημείο γ, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές,
μονογράφτηκαν  από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν  επιμέρους στοιχεία τους για
κάθε διαγωνιζόμενο. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρηθήκαν, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν
αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά, ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Εμ (%)

1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3%

2 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ 2%
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3 ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2%

Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας έλεγξε την
έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το
άρθρο 4.1 σημείο ε της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 24.2 της παρούσας, με βάση
τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 21 και 22 της παρούσας.
Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/16 άρθρα 95 και 98.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι διαγωνιζόμενοι τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των
δικαιολογητικών και επομένως γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό.

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η ατομική επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού του έργου.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017

Το πρακτικό αποστάλθηκε στους οικονομικούς φορείς.
Επί του πρακτικού  δημοπρασίας δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

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

Αποφάσισε και εγκρίνει

 Εγκρίνει  το πρακτικό της Ε.Δ. του έργου με τίτλο: «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΙΩΝ».

 Την ανάθεση του έργου την ατομική επιχείρηση «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με Α.Φ.Μ.: 042880640, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, Διεύθυνση: Δροσάτο Κιλκίς, Τ.Κ.
61003, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού του έργου και συνολική
οικονομική προσφορά : 58.200,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

 Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 Η δαπάνη του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τον
κωδικό Κ.Α. 11.02.02.11 (ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ)
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: 6-86/20-04-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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