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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  8/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 07/05/2014   Ηµέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 30/04/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε (5) 

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  
5) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 

ΘΕΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 79_2014 
 
Έγκριση πρακτικού ∆ηµοπρασίας ,Κατακύρωση µειοδοτών για τις ∆.Ε. Πικρολίµνης και 
Χέρσου και  επαναληπτική δηµοπρασία «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου έτους 2014» για 
τις ∆.Ε ∆οϊράνης, Γαλλικού Κρουσσίων, Μουριών και Πικρολίµνης. 
 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το έβδοµο 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. την κατακύρωση προσωρινών µειοδοτών για τις ∆.Ε. Πικρολίµνης 
και Χέρσου και την  επαναληπτική δηµοπρασία «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου έτους 
2014» για τις ∆.Ε ∆οϊράνης, Γαλλικού Κρουσσίων, Μουριών και Πικρολίµνης. Ο 
διαγωνισµός έγινε στις 30 Απριλίου 2014. 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
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Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τετάρτη 30η Απριλίου 2014 και ώρα 10:00 λήξης 

επίδοσης προσφορών.   

Ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αποτελούµενης από: 

1) Τσαντάκη Β. ∆ηµήτριο, Αναπληρωτή Πρόεδρο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής, µε 
αναπληρωτή τον κ. Πεπερίδη Χριστόφορο, Αντιδήµαρχο Κιλκίς, µέλος του ∆.Σ της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

2) Κασκαµανίδου Ουρανία, Οικονοµολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, εκπρόσωπος εργαζοµένων στο ∆.Σ της ∆ΕΥΑ 
ΚΙΛΚΙΣ, µε αναπληρωτή τον κ. ∆ηµητριάδη Ιωάννη, ∆ηµότη Κιλκίς, µέλος του ∆.Σ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 
Πολιτικό Μηχανικό. 

3) Σισµανίδη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρωτή τον κ. 
Αβραµίδη Ηλία, Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Χηµικό Μηχανικό.  

 
παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για την ανάδειξη µειοδότη του διαγωνισµού: 
 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 
 

Προϋπολογισµού 110.700,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για το σύνολο των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων εξαιρουµένης της ∆.Ε Κιλκίς, του ∆ήµου Κιλκίς, 

 
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 οικείο Επιµελητήριο και παρέδωσαν τις προσφορές τους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
προσφορά των διαγωνιζοµένων για µία ∆ηµοτική Ενότητα και όχι για το σύνολο των ∆.Ε του ∆ήµου Κιλκίς. 
 
 

1η   ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 Αριθµός µητρώου στο οικείο επιµελητήριο:   308 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συµµετοχή αφορά και στη ∆.Ε 

Πικρολίµνης): 

• Φωτοαντίγραφο εγγυητικής συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (γραφείο 
Παρ/κών Κιλκίς) µε αριθµό 25928, ποσού 1.383,75 €. 

• Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας – Χρήσης Μηχανήµατος Έργου (ΜΕ), (αριθµός αδείας: ΜΕ 
114865 – Πραγµατική ισχύς: 87 ΗΡ) µε αριθµό παραστατικού απογραφικού δελτίου 202012. 

• Φωτοαντίγραφο πολυασφαλιστηρίου συµβολαίου αυτοκινήτου µε αριθµό 211959930 για το JCB 
µε αριθµός αδείας ΜΕ 114865, και ισχύει µέχρι 25/4/2015. 

• Πρωτότυπη βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κιλκίς µε αριθ. πρωτ.: 
162671/970/28-4-2014 µε θέµα: «Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης ΜΕ» και ισχύ µέχρι 
31/7/2014. 

• Φωτοαντίγραφο άδειας Μηχανοδηγού – Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων µε 
κινητήρια θερµική µηχανή  της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς - Τµήµα Βιοµηχανίας µε 
αριθ. Μητρώου Φ22.597 του κατ΄χου µε ονοµατεπώνυµο Γιάγκογλου Θεοκλή µε αριθµό αδείας 
259 (τάξη Α) και µε αριθµό αδείας 206 (τάξη Γ). 

• Φωτοαντίγραφο άδειας Μηχανοδηγού – Χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Β’ 
τάξης της Νοµαρχίας Κιλκίς - Τµήµα Βιοµηχανίας µε αριθ. Μητρώου 46.  

• Υπεύθυνες δηλώσεις (τέσσερις) του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986 στις οποίες αναφέρονται: 

 Α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων και αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα αυτούς 

Β) ∆εν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς ή δηµοπρασίες ∆ηµοσίου 

Γ) ∆εν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας  

∆) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων όσον και των 
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου τοµέα καθώς επίσης και ότι δεν έχει υποπέσει στο 
παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από τις υπηρεσίες. 
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• Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ µε αριθ. πρωτοκόλλου 414/25-4-
2014 και αριθµό συστήµατος 519/Υ/383/2014/25-4-2014 και ισχύ µέχρι 24/10/2014. 

• Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης φορολογικής ενηµερότητας του Υπουργείου Οικονοµικών µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 50539374/25/4/2014 και ισχύ µέχρι 25/6/2014. 

• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Κιλκίς βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 13697/25-
4-2014 εγγράφου του οικείου Επιµελητηρίου, που ισχύει µέχρι 31/12/2014. 

• Πρωτότυπο αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση µε αριθµό πρωτοκόλλου 50/30-4-
2014. 

• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς µε αριθµό 249/25-4-2014. 
• Πρωτότυπο Πιστοποιητικό του τµήµατος Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Κιλκίς, µε αριθµό 

149/25-4-2014. 
• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Ι∆ΙΟΧΕΙΡΩΣ  
 

2η  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 

 Αριθµός µητρώου στο οικείο επιµελητήριο:   8711 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συµµετοχή αφορά και στη ∆.Ε 

Πικρολίµνης): 

• Πρωτότυπη Εγγυητική Συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (γραφείο 
Παρ/κων Κιλκίς) µε αριθµό 25929, ποσού 1.384,00 €, καθώς και ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής 
(φέρει θεώρηση του ΚΕΠ – ∆ήµου ΚΙΛΚΙΣ – 732). 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου (φέρει θεώρηση του ΚΕΠ – ∆ήµου ΚΙΛΚΙΣ – 732) 
της Άδειας Κυκλοφορίας – Χρήσης Μηχανήµατος Έργων (ΜΕ) (αριθµός αδείας: ΜΕ 109710 – 
Πραγµατική ισχύς: 86 ΗΡ) µε αριθµό παραστατικού απογραφικού δελτίου 201857. 

• Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συµβολαίου για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 109710 JCB 
(ηµεροµηνία λήξης 03/07/2014 – 12:00 µµ). 

• Πρωτότυπο έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κιλκίς µε αριθµό πρωτοκόλλου 
162671/970/28-04-2014 και µε θέµα: «Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης ΜΕ», καθώς και 
ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου (φέρει θεώρηση του ΚΕΠ – ∆ήµου ΚΙΛΚΙΣ – 732) 
και ισχύ µέχρι 31/7/2014. 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου (φέρει θεώρηση του ΚΕΠ – ∆ήµου ΚΙΛΚΙΣ – 732) 
της Άδειας Μηχανοδηγού – Χειριστή Μηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων µε κινητήρια 
θερµική µηχανή µε αριθµό αδείας Θ 4243 (τάξης ∆’), µε ονοµατεπώνυµο κατόχου «Αντώνιος 
Τσελεπίδης». 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 Ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρεται ότι έλαβε 
γνώση των όρων της διακήρυξης, ότι τους αποδέχεται κτλ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 
της παρούσας διακήρυξης, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής. 

• Βεβαίωση υποβολής αιτήµατος στο ΚΕΠ 0732 του ∆ήµου Κιλκίς για έκδοση χορήγησης 
αντιγράφου ποινικού µητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης. 

• Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου σχετικά µε το ποινικό του µητρώο και 
φωτοαντίγραφο αυτής. 

• Πρωτότυπο πιστοποιητικό του πρωτοδικείου ΚΙΛΚΙΣ µε αριθµό 252/28-04-2014, καθώς και 
φωτοαντίγραφο αυτού. 

• Πρωτότυπο πιστοποιητικό του τµήµατος πιστοποιητικών του πρωτοδικείου ΚΙΛΚΙΣ µε αριθµό 
152/28-04-2014, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού. 

• Πρωτότυπη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. (τµήµα ΚΙΛΚΙΣ), µε αριθµό πρωτοκόλλου 610774/28-04-2014 
µε ισχύ µέχρι 31/05/2014, καθώς και ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής (φέρει θεώρηση του ΚΕΠ – 
∆ήµου ΚΙΛΚΙΣ – 732). 

• Πρωτότυπο αποδεικτικό ενηµερότητας µε Α/Α 1007/28-04-2014 και ισχύ µέχρι 28/06/2014, καθώς 
και φωτοαντίγραφο αυτού. 

• Πρωτότυπο πιστοποιητικό του επιµελητηρίου Κιλκίς µε αριθµό πρωτοκόλλου 13699/28-04-2014 
µε ισχύ µέχρι 31/12/2014, καθώς και ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου (φέρει 
θεώρηση του ΚΕΠ – ∆ήµου ΚΙΛΚΙΣ – 732). 

• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου. 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΣΩ EMAIL: lazos.faganas@gmail.com 
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3η   ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

Αριθµός µητρώου στο οικείο επιµελητήριο:   2361 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συµµετοχή αφορά και στη ∆.Ε 

Χέρσου): 

• Εγγυητική Συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (γραφείο Παρ/κών Κιλκίς) µε 
αριθµό 25930, ποσού 1383,75 €. 

• Πρωτότυπη βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κιλκίς µε αριθ. πρωτ.: 
155560/918/22-4-2014 µε θέµα: «Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης ΜΕ» και ισχύ µέχρι 
31/07/2014. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην 
οποία αναφέρονται: 

 Α) Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων και αποδέχοµαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα αυτούς 

Β) ∆εν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς,  δηµοπρασίες ∆ηµοσίου ή και από οργανισµούς 
Τοπικής αυτοδιοίκησης 

Γ) ∆εν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας  

∆) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων όσον και των 
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου τοµέα καθώς επίσης και ότι δεν έχει υποπέσει στο 
παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από τις υπηρεσίες. 

• Πρωτότυπο Αντίγραφο ποινικού µητρώου για γενική χρήση µε αριθµό πρωτοκόλλου 640/26-3-
2014. 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς µε αριθµό 250/28-4-2014. 
• Πιστοποιητικό του Τµήµατος Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Κιλκίς µε αριθµό 151/28-4-2014. 
• Πρωτότυπη βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό (Ο.Α.Ε.Ε.)  µε 

αριθµό πρωτοκόλλου 479900/31-3-2014 και ισχύ µέχρι 30/4/2014. 
• Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ µε αριθµό πρωτοκόλλου 1354/19-

11-2013 και αριθµό συστήµατος 519/Υ/1238/2013/19-11-2013 και ισχύ µέχρι 16/5/2014. 
• Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο µε Α/Α 732/31-3-2014 και ισχύ µέχρι 

31/5/2014 
• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Κιλκίς βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 13680/22-

4-2014 εγγράφου του οικείου Επιµελητηρίου, που ισχύει µέχρι 31/12/2014. 
• Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας – Χρήσης Μηχανήµατος Έργων (ΜΕ) (αριθµός αδείας: 

ΜΕ 87815 – Πραγµατική ισχύς: 85 ΗΡ) µε αριθµό παραστατικού απογραφικού δελτίου 201162. 
• Φωτοαντίγραφο πολυασφαλιστηρίου συµβολαίου αυτοκινήτου µε αριθµό 209441000 και ισχύει 

µέχρι 6/9/2014 για το JCB ΜΕ 87815. 
• Φωτοαντίγραφο της Άδειας Μηχανοδηγού – Χειριστή Μηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων 

µε κινητήρια θερµική µηχανή µε αριθµό αδείας 199 (τάξης Α’), µε ονοµατεπώνυµο κατόχου 
«Ναούµης Ανδρέας». 

• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου. 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: Ι∆ΙΟΧΕΙΡΩΣ  
 
 
Από την εξέταση των δικαιολογητικών των εταιρειών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό διαπιστώθηκε ότι η 
εγγυητική συµµετοχής της εταιρείας «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που εκδόθηκε από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Γραφείο Παρ/κων ΚΙΛΚΙΣ) µε αριθµό 25928, ποσού 1.383,75 €, αναφέρει 
επωνυµία ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και όχι την επωνυµία αυτής, ενώ αναφέρεται σε άλλο έργο και 
είναι υπέρ του ∆ήµου Κιλκίς. 
Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού αποφασίστηκε να αποκλειστεί από τη διαδικασία η 
προαναφερθείσα επιχείρηση και να µην ληφθεί υπόψη η προσφορά της κατά το στάδιο ανοίγµατος 
των οικονοµικών προσφορών, λόγω των λαθών που παρατηρήθηκαν στην εγγυητική συµµετοχής 
της.  
 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές των υπολοίπων εταιρειών, µονογράφτηκαν  
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώθηκαν  επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο, 
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χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσφορά για την εταιρεία µε επωνυµία «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ». Από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό η προσφορά της εταιρείας µε επωνυµία «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ» αφορά στη ∆.Ε Πικρολίµνης, ενώ αυτή της εταιρείας µε επωνυµία «ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ» αφορά στη ∆.Ε Χέρσου.  
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρηθήκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά ανοίγµατος των προσφορών, οποίος έχει ως εξής: 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑ 

      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑ∆Α Ε: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 
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Φορτωτής-Εκσκαφέας 
ενδεικτικού τύπου JCB, ή 
αναλόγου τύπου, ελάχιστης 
ιπποδύναµης 70 Hp 

ΗΜΕΡΑ 72 150 10800,00 
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Φορτωτής-Εκσκαφέας 
ενδεικτικού τύπου JCB, ή 
αναλόγου τύπου, ελάχιστης 
ιπποδύναµης 70 Hp 

ΗΜΕΡΑ 72     

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε 10800,00 
ΣΥΝΟΛΟ 10800,00 

Φ.Π.Α. (23%) 2484,00   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13284,00 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ∆ΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑ∆Α Ζ: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ 
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Φορτωτής-Εκσκαφέας 
ενδεικτικού τύπου JCB, ή 
αναλόγου τύπου, ελάχιστης 
ιπποδύναµης 70 Hp 

ΗΜΕΡΑ 72 156 11232,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ 11232,00 
ΣΥΝΟΛΟ 11232,00 

Φ.Π.Α. (23%) 2583,36   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13815,36 
 
Κατόπιν η Ε.∆., έλεγξε την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων των µειοδοτών, το δικαίωµα συµµετοχής 
τους στο διαγωνισµό, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα της 
διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η επιτροπή έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών.    

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις  που τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των 
δικαιολογητικών και εποµένως γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό είναι: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΟΣΟ (€) 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ  13.284,00    

2 ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΕΡΣΟ  13.815,36    
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Εποµένως προσωρινός µειοδότης για τη µια θέση της ∆ηµοτικής Ενότητας Πικρολίµνης είναι η 
εταιρεία «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ» και για τη θέση της ∆ηµοτικής Ενότητας Χέρσου είναι 
η εταιρεία µε επωνυµία «ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ». 
Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού 
εντός πέντε ηµερών.   
 
Η απόφαση αυτή 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: 

 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ Β. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΣΚΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  

ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ  

 

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

 

Αποφάσισε και εγκρίνει οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει το πρακτικό 1/2014. 

 

• Κατακυρώνονται µειοδότες οι : 

⇒  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ για την ∆.Ε. Πικρολίµνης και 

⇒  ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ για την ∆.Ε. Χέρσου. 

• Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α Κιλκίς 62.07. όπου υπάρχει 

σχετική πίστωση. 

 

2.Εγκρίνει την  επαναληπτική δηµοπρασία «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου έτους 
2014» για τις ∆.Ε ∆οϊράνης, Γαλλικού Κρουσσίων, Μουριών και Πικρολίµνης. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 79/2014 
 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
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Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ∆.Σ            
                                                                        της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

 

 

 

 
 

              Τσαντάκης ∆ηµήτριος  
Εντεταλµένος ∆ηµοτικός  

Σύµβουλος Κιλκίς 
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