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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 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  6/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/04/2014   Ηµέρα: ∆ευτέρα Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 02/04/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 
3) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
4) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 

 

ΘΕΜΑ 3Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 62_2014 
 
Επικύρωση πρακτικού δηµοπρασίας του διαγωνισµού «Μεταφορά λυµατολάσπης 

βιολογικού καθαρισµού ∆ήµου Κιλκίς, έτους 2014». 
  
 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το τρίτο θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε προς συζήτηση τον τίτλο του θέµατος.   
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της επιχείρησης που συµµετέχει µε δικαίωµα γνώµης στο ∆.Σ. 
έθεσε υπόψη του ∆.Σ. το πρακτικό δηµοπρασίας της επιτροπής διαγωνισµού 
λυµατολάσπης βιολογικού καθαρισµού ∆ήµου Κιλκίς για το έτος 2014 που έγινε στις 24 
Mαρτίου 2014. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
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Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τρίτη 24 Mαρτίου 2014 και ώρα 10:00 λήξης 

επίδοσης προσφορών.   

Ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αποτελούµενης από: 

1. Αποστολίδη Νικόλαο, MSc Χηµικό Μηχανικό της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ,  Πρόεδρο της Επιτροπής, 
2. Κασκαµανίδου Ουρανία, Π.Ε Οικονοµολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς,  
3. Κυριακίδη Χριστόφορο, ∆.Ε Υδραυλικό της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για την ανάδειξη µειοδότη του έργου: 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2014 
 

Προϋπολογισµού 18.405,72 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 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 Επιµελητήριο Κιλκίς, και παρέδωσαν τις προσφορές τους: 
 

1η   VAN Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ $ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Αριθµός µητρώου Επιµελητηρίου: 73      Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.: 122617335000 

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

 
• Εγγυητική Συµµετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2229)) µε αριθµό εγγυητικής επιστολής Νο 2917113512 ποσού 920,50 €, 
όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5ο σηµείο ζ). 

• Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία αναφέρεται όσα ορίζει το 
άρθρο 5o σηµείο στ). 

• Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία αναφέρεται όσα ορίζει το 
άρθρο 5o σηµείο η). 

• Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία αναφέρεται όσα ορίζει το 
άρθρο 5o σηµείο ε). 

• Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας µε αριθµό συστήµατος 000/Π/71947/2014 και Α.Π 
107867 της 18/03/2014, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5ο σηµείο θ), καθώς και το άρθρο 
3ο παράγραφος 3.5 σηµείο ε),    ισχύος έξι µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της (µέχρι 
17/09/2014). 

• Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5ο σηµείο θ), 
καθώς και το άρθρο 3o  παράγραφος 3.5 σηµείο στ),  ισχύος δύο (2) µηνών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της . 

• Aντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης µε αριθµό 
4982-1/20.03.2014, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.5 σηµείο 1  α), β), γ). 

• Βεβαίωση του Επιµελητηρίου Κιλκίς µε αριθµό πρωτοκόλλου 734/19-03-2014, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.5 σηµείο 2  α), β), γ). 

• Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κιλκίς µε αριθµό πρωτοκόλλου 13500/19-03-2014 όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.4 σηµείο 1. 

• Γνωστοποίηση καταχώρησης στο Μητρώο ∆ιαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων. 
Αρ.πρ.143039/1650/21-05-2012 όπως  αυτό ορίζεται  στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.4 σηµείο 1. 

• Απόφαση Τροποποίησης της µε αρ.πρ.10930/15-10-10 Αδείας για τη διαχείριση (συλλογή-
µεταφορά) µη επικινδύνων αποβλήτων  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης µε αρ.πρ.9349πε/02-01-14 , όπως  αυτό ορίζεται  στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.4 
σηµείο 1.             

• Ενιαίο κείµενο καταστατικού της εταιρείας µε όλες τις τροποποιήσεις όπως αυτό ορίζεται 
στο άρθρο 5ο σηµείο α). 

• Το υπ’αριθµ. 243/14-03-2014 πρακτικό συνεδριάσεως του ∆.Σ της εταιρείας µε θέµα: 
Συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κιλκίς 
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(∆ΕΥΑΚ) µε αντικείµενο «Μεταφορά λυµατολάσπης βιολογικού καθαρισµού ∆ήµου Κιλκίς 
έτους 2014»   όπως  αυτό ορίζεται  στο άρθρο 5ο  σηµείο β). 

• Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 13ο (Εκτέλεση εργασιών: Περιγραφή τρόπου συλλογής, Συχνότητα συλλογής και 
µέσων µεταφοράς ( Α), Β), Γ)), καθώς και των σηµείων 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

• Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς ( Τιµολόγιο Προσφοράς, Έντυπο Προσφοράς ). 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση Εξουσιοδότησης του Κυριαζή Γεωργίου (φωτοαντίγραφο ∆ελτίου 

Αστυνοµικής Ταυτότητας) ως Εκπροσώπου. 
 
FAX: 2341071551 
ΑΦΜ: 094450176 ∆ΟΥ ΚΙΛΚΙΣ-ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
ΒΙ.ΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Ο.Τ.6 
Τ.Κ.61100 ΚΙΛΚΙΣ 

2η    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Αριθµός µητρώου Επιµελητηρίου:   2573      Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.: 014433235000 

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

 
• Εγγυητική Συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων (Γραφείο Παρ/κων Κιλκίς-

Γουµένισσας) µε αριθµό 25769 ποσού 920,50€,  όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5ο σηµείο 
ζ). 
 

• Το υπ’αριθµ. 593/14-03-2014 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς , όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.5 σηµείο 
1  α), β), γ). 

• Το υπ’αριθµ. 59/2014 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς  όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 3ο παράγραφος 3.5 σηµείο 2  β). 

• Το υπ’αριθµ. 170/14-03-2014 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κιλκίς  όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.5 σηµείο 2  α).  

• Το υπ’αριθµ. 92/14-03-2014 Πιστοποιητικό του Τµήµατος Πιστοποιητικών όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.5 σηµείο 2 α), β). 

• Το υπ’αριθµ. 532/2014 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς Πιστοποιητικό Μη Παραποµπής 
σε ∆ίκη όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.5 σηµείο2 γ). 

• Το υπ’αριθµ. 6/2014 Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς όπως αυτό ορίζεται 
στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.5 σηµείο 2 δ). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Εκπροσώπου, στην οποία αναφέρεται όσα ορίζει το άρθρο 5o σηµείο 
ε). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του εκπροσώπου, στην οποία αναφέρεται όσα ορίζει το άρθρο 5o σηµείο 
στ). 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του εκπροσώπου, στην οποία αναφέρεται όσα ορίζει το άρθρο 5o σηµείο 
η). 

• Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5ο σηµείο θ), 
καθώς και το άρθρο 3ο  παράγραφος 3.5 σηµείο 2 στ),  ισχύος δύο (2) µηνών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της. 

• Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας µε αριθµό συστήµατος 000/Π/68610/2014 και Α.Π 
102330 της 13/03/2014, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5ο σηµείο θ), καθώς και το άρθρο 
3ο  παράγραφος 3.5 σηµείο 2 ε), ισχύος έξι µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της (µέχρι 
12/09/2014). 

• Το υπ’αριθµ. 13479/17-03-2014 Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κιλκίς , όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 3ο παράγραφος 3.4 σηµείο 1. 

• Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς ( Τιµολόγιο Προσφοράς, Έντυπο Προσφοράς ). 
•      Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 13ο (Εκτέλεση εργασιών: Περιγραφή τρόπου συλλογής, Συχνότητα 
συλλογής και µέσων µεταφοράς ( Α), Β), Γ)), καθώς και των σηµείων 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων). 
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ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6937460490 
ΑΦΜ: 072324900 ∆ΟΥ ΚΙΛΚΙΣ-ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 
Τ.Κ.61100 
 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφησαν  από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Ε.∆. και ανακοινώθηκαν  επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο.  
 Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρηθήκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος έχει 
ως εξής: 
 

2) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ (συν 

ΦΠΑ)(€) 

1 
Μεταφορά 

λυµατολάσπης 
34,00 11.832,00€ 14.553,36€ 

     1) VAN (BAN) A.E  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ (συν 

ΦΠΑ)(€) 

1 
Μεταφορά 

λυµατολάσπης 
35,00 12.180,00€ 14.981,40€ 

 
Κατόπιν η Ε.∆., 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 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα 
δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Τέλος 
έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
3669/08 και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών.  

 

Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παράγραφος 4.1 και 4.2 της διακήρυξης και έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών.    

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

Προσωρινός µειοδότης ανακηρύσσεται ο: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για το προσφερόµενο είδος. 
Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού εντός πέντε ηµερών. 
 
Το πρακτικό αυτό πήρε αύξοντα αριθµό 1/2014 

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

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.   

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 
 

Αποστολίδης Νικόλαος  

Κασκαµανίδου Ουρανία  

Κυριακίδης Χριστόφορος  
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1. Εγκρίνει το πρακτικό 1/2014. 

    2.Κατακυρώνει ως ανάδοχο για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2014» τον Αναστασιάδη Μ. Βασίλειο µε συνολική οικονοµική 
προσφορα14.553,36€. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 62/2014 
 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

Ο Α. Πρόεδρος του ∆.Σ 
                                                                                                                               της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 
 
 
 

Τσαντάκης Β.∆ηµήτριος 
Εντεταλµένος ∆ηµοτικός 

                                                    Σύµβουλος Κιλκίς 
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