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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  19/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23/08/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 17/08/2018 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) 
 

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος 
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος  
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος  

 
ΘΕΜΑ 4ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-283/23-08-2018 
 
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ» , προϋπολογισμού 19.045,02 (προ 
ΦΠΑ).   
 
Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος. 

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αβραμίδη Ηλία, Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ο οποίος 
έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την απευθείας ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ» , προϋπολογισμού 
19.045,02 (προ ΦΠΑ)., σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που έχει ως εξής: 

Στην με αριθμό 18-275/07-08-2018  Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς με θέμα Έγκριση Μελέτης, έγκριση 
δαπάνης και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ». Προϋπολογισμού 
19.045,02€ (πλέον ΦΠΑ)., αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η εκτέλεση της προμήθειας με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης βάσει των άρθρων 326 & 328 του Ν. 4412/2016, στα οποία προβλέπονται ότι για 
συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 327 και 328, καθώς επίσης και ότι η απευθείας ανάθεση διενεργείται από 
την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού 
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό. 

Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη επείγουσα προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.045,02 Ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Κιλκίς. 

mailto:info@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Η προμήθεια περιλαμβάνει τα είδη που αναγράφονται στο προϋπολογισμό της προμήθειας. Στις τιμές 
συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

(ΑΡΙΘΜΗ

ΤΙΚΑ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Πυροσβεστικός κρουνός νερού με δύο 

υδροστόμια 2 ½’’, 16atm, 

κατασκευασμένος κατά UNI 70 από 

χάλυβα υψηλής αντοχής, με φλάντζα 

συνδέσεως κατά DIN διαστάσεων 3”, 

ολικού ύψους τουλάχιστον 1,400mm με 

ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης της 

ροής νερού και εκκένωσης  λαιμού 

Τεμ. 33 235 7.755,00   

2 
Καμπύλη χυτήφλαντζωτή εδραζόμενη    

Φ80  90o 
Τεμ. 33,00 50,00 1.650,00   

3 
Βάνες ελαστικής εμφράξεις Φ80 

φλαντζωτή F4 
Τεμ. 33,00 80,00 2.640,00   

4 Συστολή φλαντζωτή Φ80Χ50/65  Τεμ. 33,00 25,00 825,00   

5 Ενωτικό Φ63 θηλυκό με λάστιχο  Τεμ. 33,00 14,00 462,00   

6 Ενωτικό Φ90 θηλυκό με λάστιχο  Τεμ. 33,00 18,00 594,00   

7 Λάστιχο φλάντζα Φ50  Τεμ. 33,00 0,50 16,50   

8 Λάστιχο φλάντζα Φ80  Τεμ. 99,00 0,68 67,32   

9 Μπουλόνια  Μ14Χ60 Γαλβανιζε  Τεμ. 396,00 0,33 130,68   

10 Παξιμάδια Μ14 Γαλβανιζε  Τεμ. 396,00 0,12 47,52   

11 Φρεάτια βανών Φ235Χ180 Τεμ. 33,00 29,00 957,00   

12 
Εργασία τοποθέτησης πυροσβεστικού 

κρουνού 
Τεμ. 25,00 140,00 3.500,00   

13 
Εργασία αντικατάστασης πυροσβεστικού 

κρουνού 
Τεμ. 8,00 50,00 400,00   

ΣΥΝΟΛΟ  : 19.045,02   

Φ.Π.Α. 24 % : 4.570,80   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 23.615,82   

 
 
Οι ενέργειες για την εκτέλεση της επείγουσας προμήθειας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, 
την Μελέτη και την Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη. 
 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΔΕΥΑ Κιλκίς προχώρησε σε Πρόσκληση υποβολής προσφορών με το 
παρακάτω αποδεικτικό: 
 
Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑΣ με ΑΠ 2680/14-08-2018 προς τις εταιρίες: 

1. «Nova Ceramica Αφοί Β. Αθανασιάδη» 
2. «Αβραμίδης Παύλος» 
3. «Δημητριάδης Γεώργιος» 
4. «ΜΗΤΣΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 
5. «Αναστασιάδης Νικόλαος» 
6. «Χατζηλασκαράκης Ελευθέριος» 

 
Όλοι οι παραπάνω είναι γνωστοί οικονομικοί φορείς του Κιλκίς, έχουν κατά καιρούς συμβληθεί με 
τη ΔΕΥΑ Κιλκίς στην εκτέλεση προμηθειών και έργων και έχουν την ικανότητα άμεσης εκτέλεσης 
της παραπάνω προμήθειας  

http://www.nova-ceramica.gr/
https://www.vrisko.gr/details/a255b76k0h4f5d1g7h4ec_2hb2a225b2
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Εν συνεχεία υποβλήθηκαν οι εξής προσφορές: 

1. Η με αρ. πρωτ.: 2779/22-08-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα «Μεταλλινός Αθανάσιος» με 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Μεταλλινού Αθανάσιου ότι α) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης τις 
οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχει 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, γ) δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, δ) έχει 
εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, ε) είναι εγγεγραμμένος σ’ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, 
στ) δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ζ) κατέχει τα προσόντα που 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση, θ) παρέχει την συγκατάθεσή του ειδικώς 
και ελευθέρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/24633, ημερομηνία 19-12-2017 και ισχύει μέχρι 09-02-2018  

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:65456694/20-08-2018 και ισχύει μέχρι 20-09-2018 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ.συστ.:000/Π/84032/2018, αρ.πρ.:125149/19-03-2018 και ισχύει μέχρι 18-
09-2018 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση με αρ.πρ.:73562/14-06-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως με αρ.:5818/08-06-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή με αρ.:18490/11-06-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης με 
αρ.:18493/11-06-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης με αρ.:18495/11-06-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης με αρ.:18489/11-06-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με αρ.:18488/11-06-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών με αρ.:18503/11-06-
2018 

 Πιστοποιητικό περί μη λύσεως εταιρείας με αρ.:18485/11-06-2018 

 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση με αρ.:18483/11-06-2018 

 Ασφαλιστική ενημερότητα με αρ.:1202/19-03-2018 και ισχύει μέχρι 19-09-2018 

 Ασφαλιστική ενημερότητα με αρ.2250/08-06-2018 και ισχύει μέχρι 08-12-2018 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Μεταλλινού Αθανάσιου 

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς 

2. Η με αρ. πρωτ.: 2780/22-08-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα «Χατζηλασκαράκης 
Ελευθέριος» με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Χατζηλασκαράκη Ελευθέριου 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση με αρ.πρ.:3407/31-05-2018 

 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:65278964/09-07-2018 και ισχύει μέχρι 09-09-2018 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ.συστ.:000/Π/58903/2018, αρ.πρ.:84945/26-02-2018 και ισχύει μέχρι 24-
08-2018 

 Ασφαλιστική ενημερότητα με αρ.πρ.:33/01-03-2018 και ισχύει μέχρι 01-09-2018 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:17335/09-01-2018 και ισχύει μέχρι 31-12-2018 

 Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. με αρ.πρ.:01/09-01-2018 

 Βεβαίωση αναγγελίας με αρ.πρ.:3166/29-10-2014 

 Βεβαίωση αναγγελίας με αρ.πρ.:3167/29-10-2014 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Χατζηλασκαράκη Ελευθέριου ότι α) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της 
μελέτης τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και 
δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, γ) δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, 
δ) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, ε) είναι εγγεγραμμένος σ’ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά 
μητρώα, στ) δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ζ) κατέχει τα προσόντα που 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση, θ) παρέχει την συγκατάθεσή του ειδικώς 
και ελευθέρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς 

3. Η με αρ. πρωτ.: 2790/22-08-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα «Παπαδόπουλος Ευθύμιος» 
με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:17728/22-08-2018 και ισχύει μέχρι 31-12-2018 

 Οικονομική Προσφορά  

 Ασφαλιστική Ενημερότητα με αρ.:55/25-05-2018 και ισχύει μέχρι 25-11-2018 

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:65408643/03-08-2018 και ισχύει μέχρι 03-09-2018 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση με αρ.πρ.:115964/08-05-2018 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Παπαδόπουλου Ευθύμιου ότι α) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 
τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχει 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, γ) δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, δ) έχει 
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εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, ε) είναι εγγεγραμμένος σ’ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, 
στ) δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ζ) κατέχει τα προσόντα που 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση, θ) παρέχει την συγκατάθεσή του ειδικώς 
και ελευθέρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς 

4. Η με αρ. πρωτ.: 2793/22-08-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα «Χαραλαμπίδης Χρήστος» με 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Χαραλαμπίδη Χρήστου ότι α) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης τις 
οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχει 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, γ) δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, δ) έχει 
εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, ε) είναι εγγεγραμμένος σ’ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, 
στ) δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ζ) κατέχει τα προσόντα που 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση, θ) παρέχει την συγκατάθεσή του ειδικώς 
και ελευθέρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/8662, ημερομηνία 05-09-2017 και ισχύει μέχρι 04-09-2020 

 Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. με αρ.πρ.:119665/49943, ημερομηνία 11-01-2018 και ισχύει μέχρι 31-12-2018 

 Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. με αρ.πρ.:8914/49943 και ημερομηνία 28-03-2018 

 Αποδεικτικό Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρ.:65457468/21-08-2018 και ισχύει μέχρι 21-10-2018 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς με αρ.:153/29-03-2018 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς με αρ.:61/29-03-2018 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση με αρ.πρ.:37140/26-03-2018 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) με αρ.συστ.:519/Υ/31/2018, αρ.πρ.:31/28-03-
2018 και ισχύει μέχρι 27-09-2018 

 Κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς 

5. Η με αρ. πρωτ.: 2795/22-08-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα «Αμανατίδης Σολομών-
Γεώργιος» με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Αμανατίδη Σολομώντα - Γεώργιου ότι α) έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της 
μελέτης τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα, β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς/αναθέσεις και 
δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, γ) δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, 
δ) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, ε) είναι εγγεγραμμένος σ’ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά 
μητρώα, στ) δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ζ) κατέχει τα προσόντα που 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών που θα ζητηθούν για την ανάθεση, θ) παρέχει την συγκατάθεσή του ειδικώς 
και ελευθέρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. με αρ.πρ.:Δ15/2481 και ημερομηνία 28-06-2016 και ισχύει μέχρι 27-06-2019 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αμανατίδη Σολομώντα – Γεώργιου 

 Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. με αρ.πρ.:130159/106647, ημερομηνία 20-08-2018 και ισχύει μέχρι 31-12-2018 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση με αρ.πρ.:75807/19-06-2018 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς με αρ.:408/22-08-2018 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς με αρ.:177/22-08-2018 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς με αρ.: 209/07-06-2018 

 Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. με αρ.πρ.:9681/106647 και ημερομηνία 13-04-2017 

 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας με αρ.συστ.:519/Υ/377/2018, αρ.πρ.:405/06-06-2018 και ισχύει μέχρι 05-12-
2018 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα με αρ.πρ.:38/13-03-2018 και ισχύει μέχρι 13-09-2018 

 Κλειστός Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Οι ανωτέρω οικονομικές προσφορές λήφθηκαν στις 22-08-2018 και κατά την έναρξη της ημερήσιας 
διάταξης του ΔΣ, μονογράφτηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. που ανέλαβαν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και 
καταχωρήθηκαν, κατά σειρά ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 

Μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος 
έχει ως εξής: 

1η   «Αμανατίδης Σολομών» 

προσφορά 14.722,30 € (Πλέον Φ.Π.Α.)  

 
fax: 23410 26148 

 

2η   «Χαραλαμπίδης Χρήστος» 
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 προσφορά 16.195,73 € (Πλέον Φ.Π.Α.) 

 
fax: 23410 97557 
 

3η   «Παπαδόπουλος Ευθύμιος» 

 προσφορά 18.965,02 € (Πλέον Φ.Π.Α.) 

 
fax: 23410 22628 
 

4η   «Χατζηλασκαράκης Ελευθέριος» 

 προσφορά 16.736,73 € (Πλέον Φ.Π.Α.) 

 
fax: 2310 300299 
 

5η   «Μεταλλινός Αθανάσιος» 

 προσφορά 18.128,60 € (Πλέον Φ.Π.Α.) 

 
fax: 2310 922835 

 

Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρία: «Αμανατίδης Σολομών- Γεώργιος» με  συνολική 
οικονομική προσφορά 14.722,30 € (πλέον Φ.Π.Α.). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2018. 

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρία «Αμανατίδης 
Σολομών- Γεώργιος» με συνολική οικονομική προσφορά 14.722,30 (πλέον ΦΠΑ). 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ για την λήψη απόφασης του ως άνω θέματος. 

 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από διαλογική 
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 

- την 18-275/07-08-2018  Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς Έγκρισης Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και 

έγκριση δαπάνης της προμήθειας  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 

ΚΡΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ». Προϋπολογισμού 19.045,02€ 

(πλέον ΦΠΑ)., 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 330 παράγραφος 3, 

- τις προσφορές των οικονομικών φορέων της Πρόσκλησης, 

- την ανωτέρω εισήγηση, 

 

 

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 

 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία με την επωνυμία: «Αμανατίδης Σολομών- 
Γεώργιος», με Α.Φ.Μ. : 062952970, Δ.Ο.Υ.: Κιλκίς, Έδρα: Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 58, Κιλκίς, με συνολική 
οικονομική προσφορά: 14.722,30 €  (πλέον Φ.Π.Α), επειδή έχει τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης 
εκτέλεσης της προμήθειας και επειδή έχει την χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 328 του νόμου 4412/2016. 
 

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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 Την δέσμευση πίστωσης ποσού 18.255,652 € σε βάρος του Κ.Α. 11.02.02.03 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ Κιλκίς.. 
 

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει την  

πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 11.02.02.03 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) 
και του Κ.Α. 54.00.28 (ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018, όπου 
προβλέφθηκε σχετική δαπάνη. 
 

 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική πίστωση 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-283/23-08-2018. 

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 
 

ΑΔΑ: 65ΖΧΟΛΚ8-ΛΝΚ


		2018-08-28T12:47:22+0300
	Athens




