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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 12/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 12/06/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 08/06/2018

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

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) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
7) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος

ΘΕΜΑ 6ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 12-202/12-6-2018 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ  Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ,
ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2018».

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

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από τον Αποστολίδη Νικόλαο, Χημικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το πρακτικό επικύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της
προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ  Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2018», που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018  και ώρα 10:00.

Οι ενέργειες για την εκτέλεση της προμήθειας περιελάμβαναν την σύνταξη προϋπολογισμού, τα τεύχη και
την διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη.

Το αποτέλεσμα επικύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αποτυπώνεται στο πρακτικό
που ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς  σήμερα την εικοστή Τετάρτη  Μαΐου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο χώρο που διεξάγονται οι διαγωνισμοί, η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 9/16-01-
2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ.
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ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2018» Αριθμός Μελέτης
Διακήρυξης: Π18/2018 και ΑΔΑΜ_18PROC003053599.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1)Γιοβανούδης Χρήστος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ Κιλκίς αναπληρωματικό   μέλος, λόγω
κωλύματος του Κυριαζίδη Μιχαήλ Π.Ε. Οικονομολόγου της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
2) Παραγιός Ιωάννης Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός της ΔΕΥΑ Κιλκίς
3) Κασκαμανίδου Ουρανία Π.Ε. Οικονομολόγος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00  την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι
ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει
δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π).
Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η
διακήρυξη στο άρθρο 3 Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία
υποβολής

προσφοράς

Ώρα υποβολής
προσφοράς

Αριθμός
Πρωτοκόλλου

1 ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ-
Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ 16-05-2018 10:30 1486

2 ΤΕΧΝΕ Α.Ε. 22-05-2018 10:55 1559
3 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α.

ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. 23-05-2018 09:10 1566

4 FERI TRI 23-05-2018 09:55 1571
5 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 23-05-2018 11:57 1582

6 ΙΝΤΕΡΚΑΠΑ Ε.Π.Ε. 23-05-2018 11:59 1583
7 ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. 23-05-2018 12:44 1586

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

1η «ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ-Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ»

 Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 από  ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΧΙΛΛΕΥΣ.
 Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 από ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
 Ανακοίνωση καταχώρισης  στο ΓΕΜΗ  Πειραιώς με αρ.πρ.: 5246/16-12-2015, τροποποίησης του

καταστατικού αριθμός 8931/07-12-2015.
 Γενικό Πιστοποιητικό από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Πειραιά με αρ.πρ.:563274.801873/23-03-2018.
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτεχνικού

Επιμελητηρίου Πειραιά με αρ.πρ:455013.646308/18-09-2017.
 Πρακτικό Συνεδριάσεως Δ.Σ. με αριθμό 178/11-05-2018 περί Συμμετοχή στον διαγωνισμό,

εξουσιοδότηση υπογράφοντος την προσφορά και ορισμό αντικλήτου.
 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από Τσάκαλη Εμμανουήλ Δημητρίου νόμιμο

εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμό  Π18/2018
μελέτης που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα
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ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να
είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες  προσμετρούμενες από την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή,
ματαίωση, ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Τον αριθμό του FAX και  την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία.

 Κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

FAX: 2105571712 – Email: info@lubrico.gr

2η «ΤΕΧΝΕ Α.Ε.»

 Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 από ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.

 Γενικό Πιστοποιητικό από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ.πρ.:568191.809009/11-04-2018.

 Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ.πρ.:568191.809011/11-04-2018.

 Ανακοίνωση καταχώρισης  στο ΓΕΜΗ Αθηνών με αρ.πρ.: 568191.809009/11-04-2018, τροποποίησης
του καταστατικού αριθμός 8783/04-08-2008.

 ΦΕΚ με αρ.φύλλου:1853/16-03-2006.
 ΦΕΚ με αρ.φύλλου:75/15-01-2016.
 Πρακτικό Συνεδριάσεως Δ.Σ. με αριθμό 86/17-05-2018 περί Συμμετοχή στον διαγωνισμό,

εξουσιοδότηση υπογράφοντος την προσφορά και ορισμό αντικλήτου.
 Πρακτικό Συνεδριάσεως Δ.Σ. με αριθμό 01-07-2013 περί εξουσιοδότηση και ορισμού νόμιμου

εκπροσώπου.
 Σύμβαση μετατροπής Ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) αριθμός 8957/06-02-2006.
 Πράξη διόρθωσης και συμπλήρωσης καταστατικού Ανώνυμου Εταιρίας αριθμός 8974/28-02-2006.
 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από Σαράντο Φοίβο Μεγαλόπουλο νόμιμο εκπρόσωπο

της εταιρείας, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμό  Π18/2018 μελέτης που
συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και
ανεπιφύλακτα. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από
έξι (6) μήνες  προσμετρούμενες από την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή,
ματαίωση, ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Τον αριθμό του FAX και  την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία.

 Κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

FAX: 2106430871 – Email: fmegalopoulos@texne.gr

3η      «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.»

 Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 από Νικολέτα Χατζοπούλου.
 Γενικό Πιστοποιητικό από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Θες/νίκης  με αρ.πρ.:570645.812617/10-04-2018.
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και

βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θες/νίκης με αρ.πρ.:570645.812618/11-04-2018.
 ΦΕΚ καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της απόφασης σύστασης αρ φύλλου 2505/30-04-

2008.
 ΦΕΚ καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της απόφασης σύστασης αρ φύλλου 14551/20-12-

2012.
 Πρακτικό Συνεδριάσεως Δ.Σ. την 18-05-2018  περί εξουσιοδότηση υπογραφής  και ορισμού αντικλήτου.
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 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από Νικολέτα Χατζοπούλου  νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμό  Π18/2018  μελέτης που
συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και
ανεπιφύλακτα. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από
έξι (6) μήνες  προσμετρούμενες από την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή,
ματαίωση, ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Τον αριθμό του FAX και  την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία.

 Κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

FAX: 2310752985 – Email: info@chemaflo.gr

4η      «FERI TRI»

 Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 από Παυλίδου Αναστασία.
 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από Βιοτεχνικό επιμελητήριο Θες/νίκης τμήμα Μητρώου

ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ.:564796.804074/28-03-2018.
 Κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο από ΓΕΜΗ.
 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από Παυλίδου Αναστασία νόμιμο εκπρόσωπο της

εταιρείας, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμό  Π18/2018  μελέτης που
συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και
ανεπιφύλακτα. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από
έξι (6) μήνες  προσμετρούμενες από την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή,
ματαίωση, ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Τον αριθμό του FAX και  την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία.

 Κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

FAX: 2310797488 – Email: info@feri-tri.gr

5η «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

 Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 από ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
 Καταστατικό της εταιρίας.
 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από Υπηρεσία ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ:568707.809747/03-04-

2018.
 Τροποποίηση καταστατικού αρ φύλλου 6502/10-07-2012.
 Γενικό Πιστοποιητικό από Γενική Γραμματεία εμπορίου και προστασίας καταναλωτή περί καταχώρησης

στο ΓΕΜΗ με αρ πρωτ:568707.809744/04-04-2018.
 Ανακοίνωση από Γενική Γραμματεία εμπορίου και προστασίας καταναλωτή περί καταχώρησης και

τροποποίησης καταστατικού στο ΓΕΜΗ με αρ πρωτ:78786/25-07-2016.
 Ανακοίνωση από Γενική Γραμματεία εμπορίου και προστασίας καταναλωτή περί καταχώρησης και

τροποποίησης καταστατικού στο ΓΕΜΗ με αρ πρωτ:844048/12-07-2017.
 ΦΕΚ καταστατικού αρ. φύλλου 3958/13-11-1981.
 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από Νέστωρ Παπαθανασίου  νόμιμο εκπρόσωπο της

εταιρείας, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμό  Π18/2018  μελέτης που
συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και
ανεπιφύλακτα. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από
έξι (6) μήνες  προσμετρούμενες από την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
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Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή,
ματαίωση, ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Τον αριθμό του FAX και  την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία.

 Κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

FAX: 2310799840 – Email: info.thessaloniki@elton-group.com

6η « ΙΝΤΕΡΚΑΠΑ Ε.Π.Ε.»

 Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 από ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
 Τροποποίηση καταστατικού εταιρίας με αριθμό 2784/04-03-2015
 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από Παναγιώτη Χατζημηχαήλ  νόμιμο εκπρόσωπο της

εταιρείας, για την χώρα παραγωγής και εργοστάσιο παραγωγής, ότι  έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και της υπ’ αριθμό  Π18/2018  μελέτης που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με
αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. Τον χρόνο ισχύος της
προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από έξι (6) μήνες  προσμετρούμενες από
την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή,
ματαίωση, ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Τον αριθμό του FAX και  την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία.

 Κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

FAX: 2310716181 – Email: info@interkapa.gr

7η « ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.»

 Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 από ΓΙΟΡΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού από εμπορικό & Βιομηχανικό

επιμελητήριο Θες/νικης με αρ.πρωτ:11779.920819/06-09-2017.
 Τροποποίηση όρου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και κωδικοποίηση καταστατικού με αριθμό

19664/04-09-2017.
 Γενικό πιστοποιητικό από  εμπορικό & Βιομηχανικό επιμελητήριο Θεσ/νικης, Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ περί

καταχώρησης  της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 ΦΕΚ αρ. φύλλου 9091/03-10-2000 περί Σύστασης Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.
 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από ΓΙΟΡΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ νόμιμο εκπρόσωπο της

εταιρείας, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της υπ’ αριθμό  Π18/2018  μελέτης που
συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και
ανεπιφύλακτα. Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από
έξι (6) μήνες  προσμετρούμενες από την επομένη της  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για αναβολή,
ματαίωση, ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Τον αριθμό του FAX και  την ηλεκτρονική διεύθυνση email για την αλληλογραφία.

 Κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
 Κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς

FAX: 2310783856 – Email: info@giormanis.gr

Η Ε.Δ. κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής δε διαπίστωσε σφάλματα, οπότε όλες οι εταιρίες
γίνονται δεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Ακολούθως, η Ε.Δ. προχώρησε στο άνοιγμα των
τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και διαπίστωσε ότι πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης.
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Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα
παραπάνω. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες
διορθώσεις και έχουν ως εξής:

1η «ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ-Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ»

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜH

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

(€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

3 Kατιονικός πολυηλεκτρολύτης kg 2.800 2,00 5.600,00 1.344,00 6.944,00

4 Χλωριούχο πολυαργίλιο kg 40.000 0,25 10.000,00 2.400,00 12.400,00

2η «ΤΕΧΝΕ Α.Ε.»

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜH

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

(€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

3 Kατιονικός πολυηλεκτρολύτης kg 2.800 1,95 5.460,00 1.310,40 6.770,40

3η «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.»

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜH

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

(€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

3 Kατιονικός πολυηλεκτρολύτης kg 2.800 1,84 5.152,00 1.236,48 6.388,48

4η «FERI TRI»

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜH

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ
24%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

1 Υποχλωριώδες νάτριο kg 45.000 0,182 8.190,00 1965,60 10.155,60

5η «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜH

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ 24%

(€)
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

1 Υποχλωριώδες νάτριο kg 45.000 0,18 8.100,00 1.944,00 10.044,00

2 Υποχλωριώδες ασβέστιο kg 200 4,00 800,00 192,00 992,00

3 Kατιονικός πολυηλεκτρολύτης kg 2.800 2,05 5.740,00 1.377,60 7.177,60

4 Χλωριούχο πολυαργίλιο kg 40.000 0,27 10.800,00 2.592,00 13.392,00

6η «ΙΝΤΕΡΚΑΠΑ Ε.Π.Ε.»
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ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜH

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ 24%

(€)
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

1 Υποχλωριώδες νάτριο kg 45.000 0,143 6.435,00 1.544,40 7.979,40

7η «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.»

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜH

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ ΦΠΑ

(€)

ΦΠΑ 24%
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

1 Υποχλωριώδες νάτριο kg 45.000 0,155 6.975,00 1.674,00 8.649,00

4 Χλωριούχο πολυαργίλιο kg 40.000 0,238 9.520,00 2.284,80 11.804,80

Οι συνολικές τιμές των προσφορών σε ευρώ, προ ΦΠΑ, συνοψίζονται ως εξής:

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Υποχλωριώδες
νάτριο

ΤΜΗΜΑ 2
Υποχλωριώδες

ασβέστιο

ΤΜΗΜΑ 3
Kατιονικός

πολυηλεκτρολύτης

ΤΜΗΜΑ 4
Χλωριούχο
πολυαργίλιο

1 ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ-
Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ 5.600,00

2 ΤΕΧΝΕ Α.Ε. 5.460,00

3 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α.
ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. 5.152,00

4 FERI TRI 8.190,00

5 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 8.100,00 800,00 5.740,00 10,800,00

6 ΙΝΤΕΡΚΑΠΑ Ε.Π.Ε. 6.435,00

7 ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. 6.975,00 9.520,00

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. την υπ’ αριθ. 088/30-04-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω  ανάληψης υποχρέωσης, για
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού.

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

Την ανάδειξη των εταιρειών:

1. ΙΝΤΕΡΚΑΠΑ Ε.Π.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου (ΤΜΗΜΑ
1), με συνολική προσφερόμενη τιμή 6.435,00 ευρώ προ ΦΠΑ

2. ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας
υποχλωριώδους ασβεστίου (ΤΜΗΜΑ 2), με συνολική προσφερόμενη τιμή 800,00 ευρώ προ ΦΠΑ

3. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας κατιονικού
πολυηλεκτρολύτη (ΤΜΗΜΑ 3), με συνολική προσφερόμενη τιμή 5.152,00 ευρώ προ ΦΠΑ

4. ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας χλωριούχου πολυαργιλίου
(ΤΜΗΜΑ 4), με συνολική προσφερόμενη τιμή 9.520,00 ευρώ προ ΦΠΑ

διότι οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή.
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, με αύξοντα αριθμό 1/2018, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

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

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 συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ  Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ, Ν.
ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2018» προϋπολογισμού 27.750,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

 Την επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρολογικών  υλικών για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων έτους 2018», προϋπολογισμού
27.750,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 25.05.01 (ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ) για το ΤΜΗΜΑ 1 στην εταιρεία: «ΙΝΤΕΡΚΑΠΑ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 800050890, Διεύθυνση:
ΒΙ.ΠΑ. Θεσσαλονίκη – Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ.: Ιωνίας (Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003, με
συνολική προσφορά 6.435,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%).

 Την επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρολογικών  υλικών για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων έτους 2018», προϋπολογισμού
27.750,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 25.05.01 (ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ) για το ΤΜΗΜΑ 2 στην εταιρεία: «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» με Α.Φ.Μ.:
094106501, Διεύθυνση: Αυλώνα Αττικής – Θέση Ντρασέζα (ΒΙ.ΠΑ.), Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, Τ.Κ.
19011, με συνολική προσφορά 800,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%).

 Την επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρολογικών  υλικών για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων έτους 2018», προϋπολογισμού
27.750,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 25.05.01 (ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ) για το ΤΜΗΜΑ 3 στην εταιρεία: «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.:
998306790, Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου Τέρμα, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
Τ.Κ. 57009, με συνολική προσφορά 5.152,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%).

 Την επικύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρολογικών  υλικών για  συντήρηση ηλεκτρικών  πινάκων έτους 2018», προϋπολογισμού
27.750,00€ χωρίς ΦΠΑ,/ΚΑΕ 25.05.01 (ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ) για το ΤΜΗΜΑ 4 στην εταιρεία: «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 099436607 , Διεύθυνση:
9ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, Δ.Ο.Υ.: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008, με συνολική προσφορά
6.435,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%).

 Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα Τακτικά έσοδα της Επιχείρησης  και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού Κ.Α. 25.05.01 (ΧΗΜΙΚΑ Ε.Ε.Λ. & ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ) και του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ) του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε
σχετική δαπάνη.

 Το Δ.Σ. ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους, βάσει του Άρθρου 100, του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12-202/12-6-2018 - ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

ΑΔΑ: 6ΨΥΑΟΛΚ8-ΑΘ4



9

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη

ΑΔΑ: 6ΨΥΑΟΛΚ8-ΑΘ4
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