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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 19/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 18/11/2017 Ημέρα: ΤρίτηΏρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 08/11/2017

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-294/14-11-2017.

Επικύρωση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού «Ηλεκτρολογικές εργασίες
επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ
Γαλλικού, Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών».

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

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον από τoν κ. Ηλία Αβραμίδη, Χημικό Μηχανικό
και Γ.Δ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τοπρακτικό Ε.Δ. του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και
συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ Γαλλικού, Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών»,
που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τρίτη 17Οκτωβρίου2017 και ώρα 10:00 λήξης

επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:

1. Παραγιό Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Προέδρο της Επιτροπής, λόγω
κωλύματος του τακτικού μέλους Κυριαζίδη Μιχαήλ, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς
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2. Ασλανίδη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αναπληρωτή τον Αποστολίδη
Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της ΔΕΥΑ Κιλκίς

3. Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους
Καπασακαλίδη Παναγιώτη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΡΙΩΝ

Προϋπολογισμού 21.098,25 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 «ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»

Αρ.πρωτ.:3908/17-10-2017

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016
 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 Υπεύθυνη Δήλωση του Λυμούση Δημητρίου ότι 1)έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης,

2)ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες, 3)παραιτείται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση
του διαγωνισμού, 4)η ηλεκτρονική διεύθυνση για την αλληλογραφία είναι
petrosaga@yahoo.grκαι το νούμερο τηλεομοιοτυπίας είναι 2331075984

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

Fax: 2331075984

2η«ΛΑΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ: 1741 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Η/Μ ΤΑΞΗ: 1η

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά:

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/5691, ημ/νία: 19-04-2016 και ισχύει μέχρι 01-
04-2019

 Υπεύθυνη δήλωση του Λαζούδη Αθανάσιου ότι 1)έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης,
2)η προσφορά ισχύει για επτά (7) μήνες, 3)παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού,
4)ο αριθμός φαξ 2310653051 και η διεύθυνση emailalazoudis@yahoo.grβρίσκονται στη διάθεση
της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την αλληλογραφία

 Αυτοπρόσωπη παρουσία με ταυτότητα (φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας)
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016
 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς

FAX: 2310653051

Κατόπιν η Ε.Δ., και ακολουθώντας τη σειρά έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το
δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό  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.

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπίστωσε ότι η επιχείρηση με την
επωνυμία «ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» δεν προσκόμισε το εργοληπτικό πτυχίο από
το οποίο τεκμαίρατε το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Επί του θέματος τα παρόντα μέλη της Ε.Δ. εξέφρασαν της εξής απόψεις:

ΑΔΑ: 6ΠΔΞΟΛΚ8-0ΥΡ
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Ο αναπληρωτής πρόεδρος
Το φυσικό πρόσωπο   «ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» θα έπρεπε να προσκομίσει
δικαιολογητικό από το  οποίο  θα πιστοποιείται το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ήτοι στην
συγκεκριμένη περίπτωση αντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου. Το γεγονός ότι στην διακήρυξη
δεν αναφέρεται ότι  το αντίγραφο θα πρέπει να προσκομιστεί στο φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής( άρθρο 24.2 ) δεν αναιρεί την υποχρέωση κάθε οικονομικού φορέα να αποδείξει τη
δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ρητά άλλωστε αναφέρεται στην περίληψη
διακήρυξης η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύτηκε και στον τοπικό τύπο
και με βάση την οποία διάφοροι οικονομικοί φορείς αποφάσισαν την συμμετοχή τους στον εν λόγω
διαγωνισμό.   Αυτό άλλωστε προκύπτει από το άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016. Με βάση τα
παραπάνω προτείνεται ο αποκλεισμός του  «ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» από την
συνέχιση του διαγωνισμού.
Επιπλέον ακόμα και αν γίνει δεκτό ότι στην ΤΕΥΔ του άρθρου 79 αναγράφεται ότι είναι κάτοχος
Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 25789 δεν είναι γνωστό στην Ε.Δ. αν μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό
αφού δεν αναγράφεται η τάξη του εργοληπτικού πτυχίου π.χ. Α1 καθώς και οι κατηγορίες έργων
που μπορεί να συμμετάσχει π.χ. Η/Μ, συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν τεκμαίρεται από τα
δικαιολογητικά του φακέλου η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και προτείνεται ο
αποκλεισμός του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.

Τα μέλη της Ε.Δ. Ασλανίδης Χρήστος και Αβραμίδης Ηλίας αποφαίνονται ότι το φυσικό πρόσωπο
«ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» θα πρέπει να γίνει δεκτός στο διαγωνισμό, γιατί
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 24.2 «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» δεν απαιτείται η προσκόμιση του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ. Αναγράφεται το
εργοληπτικό πτυχίο στο αντίστοιχο πεδίο του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) της παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 και θα προσκομισθεί στα δικαιολογητικά του
προσωρινού αναδόχου, εάν προκύψει μετά τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Η Ε.Δ. κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι γίνονται δεκτοί και οι δυο διαγωνιζόμενοι 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:

1) ΛΑΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Α/Α Είδος Εργασιών Αριθμός
Τιμολογίου

Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΣΥΝΟΛΟ

1 Λειτουργία, παρακολούθηση και
ηλεκτρολογικές εργασίες
επιδιόρθωσης βλαβών αντλιοστασίων,
αντλιοστασίων-δεξαμενών  και
δεξαμενών της ΔΕ Γαλλικού, ΔΕ
Πικρολίμνης , ΔΕ Δοιράνης και ΔΕ
Μουριών. Συνολικά 70 σημεία ελέγχου
(45 αντλιοστάσια και 25 δεξαμενές).

1 Ημέρες 180,00 78,60 14.148,00

2 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης Η/Μ
εξοπλισμού ενός αντλιοστασίου είτε
αντλιοστασίου-δεξαμενής

2 τεμ. 135,00 35,85 4.839,75

3 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης Η/Μ
εξοπλισμού μιας δεξαμενής ύδρευσης

3 τεμ. 75,00 22,43 1.682,25

Αθροισμα : 20.670,00
ΦΠΑ 24 % : 4.960,80
Συνολο : 25.630,80
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2) ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Α/Α Είδος Εργασιών Αριθμός
Τιμολογίου

Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΣΥΝΟΛΟ

1 Λειτουργία, παρακολούθηση και
ηλεκτρολογικές εργασίες
επιδιόρθωσης βλαβών αντλιοστασίων,
αντλιοστασίων-δεξαμενών  και
δεξαμενών της ΔΕ Γαλλικού, ΔΕ
Πικρολίμνης , ΔΕ Δοιράνης και ΔΕ
Μουριών. Συνολικά 70 σημεία ελέγχου
(45 αντλιοστάσια και 25 δεξαμενές).

1 Ημέρες 180,00 77,83 14.009,40

2 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης Η/Μ
εξοπλισμού ενός αντλιοστασίου είτε
αντλιοστασίου-δεξαμενής

2 τεμ. 135,00 35,48 4.789,80

3 Ελεγχος λειτουργίας και
ηλεκτρολογικές εργασίες
προγραμματισμένης συντήρησης Η/Μ
εξοπλισμού μιας δεξαμενής ύδρευσης

3 τεμ. 75,00 22,20 1.665,00

Αθροισμα : 20.464,20
ΦΠΑ 24 % : 4.911,41
Συνολο : 25.375,61

Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/16 άρθρα 95 και 98.

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» με συνολική οικονομική προσφορά 20.464,20€ (πλέον ΦΠΑ)

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

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Το πρακτικό της Ε.Δ. του διαγωνισμού με τίτλο: «Ηλεκτρολογικές εργασίες επιδιόρθωσης
βλαβών, ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ Γαλλικού,
Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών».

 Την επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού :«Ηλεκτρολογικές
εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών, ελέγχου και συντήρησης αντλιοστασίων και δεξαμενών ΔΕ
Γαλλικού, Πικρολίμνης, Δοϊράνης και Μουριών», προϋπολογισμού 21.098,25 € χωρίς
ΦΠΑ,/61.93.02 (ΗΛ/ΚΕΣ ΕΡΓ.ΕΠΙΔ/ΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΗΣ Α/Σ ΚΑΙ Δ/Ξ ΔΕ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ,ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ,ΔΟΪΡΑΝΗΣ,ΜΟΥΡΙΩΝ)στην ατομική επιχείρηση : «ΛΥΜΟΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», με Α.Φ.Μ.: 064873844  Δ.Ο.Υ.: Βέροιας, Διεύθυνση:
Αγ. Μαρίνα, Βέροια  Τ.Κ. 59100,με συνολική οικονομική προσφορά 20.464,20€ (πλέον
ΦΠΑ).

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

ΑΔΑ: 6ΠΔΞΟΛΚ8-0ΥΡ
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 Η δαπάνη του έργου θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τον
κωδικό Κ.Α. 61.93.02(ΗΛ/ΚΕΣ ΕΡΓ.ΕΠΙΔ/ΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΗΣ Α/Σ ΚΑΙ
Δ/Ξ ΔΕ ΓΑΛΛΙΚΟΥ,ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ,ΔΟΪΡΑΝΗΣ,ΜΟΥΡΙΩΝ), 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: 19-294/14-11-2017.

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: 6ΠΔΞΟΛΚ8-0ΥΡ
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