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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 10/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 10/07/2014   Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 07/07/2014 
 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 

2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  
3) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

4) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  
7) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

 

ΘΕΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2014 
 

Απόφαση επί των ενστάσεων του 1ου Πρακτικού για την εργασία «Καταγραφή 
ενδείξεων υδρομέτρων  2014 ΔΕ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, 

Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς» .  

 

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΟΓΔΟΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος και η ενημέρωση για το παραπάνω 

θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη 
του Δ.Σ. το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού καταγραφής ενδείξεων υδρομέτρων των 

Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2014. Η παρούσα ένσταση εισάγεται για 
συζήτηση πριν από την 108/2014 απόφαση αφού αφορά την συζήτηση ένστασης, λόγω του ότι 
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αναγράφεται στην πρόσκληση σαν έβδομο θέμα. Επιπλέον παρουσιάστηκε η εισήγηση της 
επιτροπής διαγωνισμού της εργασίας του θέματος που έχει ως εξής : 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Στον διαγωνισμό που έγινε στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς την Τρίτη 10 

Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00. 

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από : 

1. Ιωάννη Παραγιό Πολιτικό Μηχανικό Προϊστάμενο Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Α. 
Πρόεδρο της Ε.Δ. 

2. Γιοβανούδη Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 
3. Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς. 

 

Αποκλείστηκε η συμμετέχουσα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ λόγω του ότι η προσκομισθείσα 

εγγυητική επιστολή δεν έγινε δεκτή από την Ε.Δ.  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α 116/18.6.2008 Ν. 3669/2008 Άρθρο 24 Εγγύηση συμμετοχής – Χρόνος 
ισχύος των προσφορών παράγραφος 5 αναφέρεται : 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία, 
να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον 

κύριο του έργου να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας 
παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο  παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο 

ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη. Επιπλέον να περιλαμβάνουν παραίτηση του 
εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή ποσού, εντός 

πέντε (5) το πολύ εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποίησης. 

Η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή του Τ.Π.Δ. δεν πληροί τους παραπάνω όρους, άλλωστε 
αυτό γίνεται εμμέσως δεκτό και στην υποβληθείσα ένσταση όταν αναφέρει «..περιλαμβανόταν 
Υ.Δ. που αναφέρει πως έλαβα πλήρη γνώση για τους όρους της διακήρυξης και της συγγραφής 

υποχρεώσεων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.». Επιπλέον η γνώση της σχετικής 
νομοθεσίας είναι υποχρέωση του κάθε διαγωνιζόμενου και επομένως ο ισχυρισμός της ότι στην 

διακήρυξη δεν αναφερόταν πως θα έπρεπε να συμπληρωθεί η εγγυητική επιστολή στερείται 
βασιμότητας. 

Τέλος η παρούσα ένσταση δεν στρέφεται εναντίον του πρώτου μειοδότη της δημοπρασίας 
ακόμη και στην περίπτωση που η συμμετέχουσα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ είχε αποδεκτή 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής η σειρά κατάταξης των διαγωνιζομένων θα ήταν η εξής : 

1. ¨ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ¨  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  57.197,95 
2. ¨ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ¨  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  61.964,40 

3. ¨ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ¨  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  63.394,40 
 

Συνεπώς η συμμετέχουσα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ δεν θα ανακηρυσσόταν και πάλι 

ανάδοχος του διαγωνισμού. 

Η Ε.Δ. εμμένει στην άποψη της για τον αποκλεισμό της ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ αφού 
όπως αποδεικνύεται οι λόγοι της ένστασης δεν είναι βάσιμοι και επιπλέον σε καμία περίπτωση 

δεν μπορούσε να αναδειχτεί προσωρινός ανάδοχος και δεν προκαλείται καμία ζημία σε αυτή.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.   

Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα 

 

Δεν εγκρίνει την εισήγηση της Ε.Δ. ως προς την αιτιολογία για την απόρριψη της ένστασης και 
δέχεται την ένσταση της Κωστοπούλου Ξανθούλας αφού κατ’ ουσία καλύπτει του όρους της 
διακήρυξης.   

Προχωρά στην συζήτηση του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 110/2014 

 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ 
της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 

 
 

Δημήτριος Β. Τσαντάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 


