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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 4Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2014 
 
Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού «Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού και 
αναλωσίµων Η/Υ για το έτος 2014».  
 
Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΤΕΤΑΡΤΟ 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 
προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού και αναλωσίµων Η/Υ για το έτος 2014 που έγινε 
στις 16 Απριλίου 2014 και ζήτησε την επικύρωσή του. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
 

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήµερα την Τετάρτη 16η Απριλίου 2014 και ώρα 10:00 λήξης επίδοσης 

προσφορών.   

Ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής αποτελούµενης από: 

ΑΔΑ: Ψ6Α3ΟΛΚ8-ΥΣΑ
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1) Κασκαµανίδου Ουρανία, Οικονοµολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρωτή 
τον κ. Σιδηρόπουλο Παναγιώτη, ∆Ε Υδρονοµέα της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

2) Τριανταφυλλίδου Ελεονόρα, Υπάλληλο ∆ιοικητικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον 
κ. Χαραλαµπίδη Χαράλαµπο, Ηλεκτρολόγο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

3) Καραγιαννίδου ∆ήµητρα, Υπάλληλο ∆ιοικητικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, µε αναπληρωτή τον κ. 
Παραγιό Ιωάννη, Προϊστάµενο Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, Πολιτικό Μηχανικό.  

 
παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι για την ανάδειξη µειοδότη της προµήθειας: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 
 

Προϋπολογισµού 9.301,88 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του 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 οικείο Επιµελητήριο,   

και παρέδωσαν τις προσφορές τους. 
 

1η   ΣΥΓΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

 Αριθµός µητρώου στο οικείο επιµελητήριο:   3345 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συµµετοχή αφορά και σε ΟΜΑ∆Α 

Α & ΟΜΑ∆Α Β): 

• Εγγυητική Συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (γραφείο Παρ/κων Κιλκίς) µε αριθµό 
25837, ποσού 254,70 €. 

• Εγγυητική Συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (γραφείο Παρ/κων Κιλκίς) µε αριθµό 
25838, ποσού 210,30 €. 

• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Κιλκίς βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 13469/13-03-
2014 εγγράφου του οικείου Επιµελητηρίου, που ισχύει µέχρι 31/12/2014. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (φέρει γνήσιο υπογραφής). 

 Α) ∆εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα. 

Β) ∆εν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. 

Γ) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε 
γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

∆) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται 
από την υπηρεσία. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (φέρει γνήσιο υπογραφής). 
Α) Ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 
Β) Ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 
Γ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς περί αναβολής 
ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
∆) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να διενεργήσει την δηµοπρατούµενη 
προµήθεια, σύµφωνα µε την παρούσα. 

• Αντίγραφο βεβαίωσης φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµό πρωτοκόλλου 50467075/02-04-2014 και 
µε ισχύ µέχρι 02/06/2014. 

• Αντίγραφο βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ µε αριθµό συστήµατος 000/Π/51122/2014/26-
02-2014 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 76228 και µε ισχύ µέχρι 25/08/2014. 

• Πρωτότυπη βεβαίωση Ε.Τ.Ε.Α µε αριθµό πρωτοκόλλου 7623/25-02-2014 µε ισχύ µέχρι 25/04/2014. 
• Πρωτότυπη βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό του Ο.Α.Ε.Ε. 

(Τµήµα Κιλκίς) µε αριθµό πρωτοκόλλου 545933/10-04-2014 µε ισχύ µέχρι 31/05/2014. 
• Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. 
• ∆είγµατα για τα προσφερόµενα είδη που αφορούν στο Α3 και Α4 χαρτί. 

FAX: 2341024547  
 

2η   ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Αριθµός µητρώου στο οικείο επιµελητήριο:   8611 

ΑΔΑ: Ψ6Α3ΟΛΚ8-ΥΣΑ
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Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συµµετοχή αφορά στην ΟΜΑ∆Α 

Β): 

• Εγγυητική Συµµετοχής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστηµα Κιλκίς: 376) µε αριθµό 
376/702322-7, ποσού 210,30 €. 

• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Κιλκίς βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 13649/14-04-
2014 εγγράφου του οικείου Επιµελητηρίου, που ισχύει µέχρι 31/12/2014. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (φέρει γνήσιο υπογραφής). 

 Α) ∆εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα. 

Β) ∆εν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. 

Γ) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε 
γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

∆) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται 
από την υπηρεσία. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (φέρει γνήσιο υπογραφής). 
Α) Ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 
Β) Ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 
Γ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς περί αναβολής 
ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
∆) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να διενεργήσει την δηµοπρατούµενη 
προµήθεια, σύµφωνα µε την παρούσα. 

• Αντίγραφο βεβαίωσης φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµό πρωτοκόλλου 50356342/26-02-2014 και 
µε ισχύ µέχρι 26/04/2014. 

• Πρωτότυπη βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό του Ο.Α.Ε.Ε. 
(Τµήµα Κιλκίς) µε αριθµό πρωτοκόλλου 552400/11-04-2014 µε ισχύ µέχρι 31/05/2014. 

• Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. 
FAX: 2341076222  
 

3η   ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  

Αριθµός µητρώου στο οικείο επιµελητήριο:   8155 

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συµµετοχή αφορά και σε ΟΜΑ∆Α 

Α & ΟΜΑ∆Α Β): 

• Εγγυητική Συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (γραφείο Παρ/κων Κιλκίς) µε αριθµό 
25847, ποσού 254,70 €. 

• Εγγυητική Συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (γραφείο Παρ/κων Κιλκίς) µε αριθµό 
25846, ποσού 210,30 €. 

• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Κιλκίς βάσει του υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 12870/07-01-
2014 εγγράφου του οικείου Επιµελητηρίου, που ισχύει µέχρι 31/12/2014. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (φέρει γνήσιο υπογραφής). 

 Α) ∆εν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα. 

Β) ∆εν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. 

Γ) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε 
γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

∆) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται 
από την υπηρεσία. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (φέρει γνήσιο υπογραφής). 
Α) Ότι τα προσφερόµενα είδη θα είναι καλής ποιότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 
Β) Ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 
Γ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς περί αναβολής 
ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
∆) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να διενεργήσει την δηµοπρατούµενη 
προµήθεια, σύµφωνα µε την παρούσα. 

• Αντίγραφο βεβαίωσης φορολογικής ενηµερότητας µε αριθµό πρωτοκόλλου 50483288/07-04-2014 και 
µε ισχύ µέχρι 07/06/2014. 

ΑΔΑ: Ψ6Α3ΟΛΚ8-ΥΣΑ
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• Αντίγραφο βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ µε αριθµό συστήµατος 000/Π/47342/2014/24-
02-2014 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 70805 και µε ισχύ µέχρι 22/08/2014. 

• Πρωτότυπη βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό του Ο.Α.Ε.Ε. 
(Τµήµα Κιλκίς) µε αριθµό πρωτοκόλλου 572965/16-04-2014 µε ισχύ µέχρι 31/05/2014. 

• Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. 
FAX: 2341023283  
 
 
Από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό η προσφορά των επιχειρήσεων µε επωνυµία «ΣΥΓΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» και «ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» αφορά και στις δύο οµάδες (ΟΜΑ∆Α Α και ΟΜΑ∆Α 
Β), ενώ η προσφορά της επιχείρησης µε επωνυµία «ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» αφορά στην 
ΟΜΑ∆Α Β. Από αυτές που η προσφορά τους αφορά στην ΟΜΑ∆Α Α η επιχείρηση «ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» δεν προσκόµισε δείγµα χαρτιού Α3 και Α4. Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
αποφασίστηκε να αποκλειστεί από τη διαδικασία η προαναφερθείσα επιχείρηση και να µην ληφθεί υπόψη η 
προσφορά της σχετικά µε την ΟΜΑ∆Α Α κατά το στάδιο ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, λόγω της 
µη προσκόµισης δείγµατος και βάσει του άρθρου 2 της διακήρυξης που αναφέρει µεταξύ άλλων «Το χαρτί Α3 και Α4 
να είναι λευκό µε βάρος 80 gr και πρέπει να προσκοµισθεί δείγµα, επί ποινής αποκλεισµού».  
 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφτηκαν  από τον Πρόεδρο και τα µέλη της 
Ε.∆. και ανακοινώθηκαν  επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσφορά 
για την ΟΜΑ∆Α Α της επιχείρησης µε επωνυµία «ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ». 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: 
 

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΑ∆Α Α 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΟΜΑ∆Α Β (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 
ΣΥΓΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2.150,85 € 2.441,82 € 

2 
ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
∆ΕΝ 

ΚΑΤΕΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

3.006,16 € 

3 
ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
∆ΕΝ 

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΥΠΟΨΗ 

3.356,45 € 

 
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, 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 κατά σειρά µειοδοσίας είναι: 

 

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΑ∆Α Α 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΟΜΑ∆Α Β (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 
ΣΥΓΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2.150,85 € 2.441,82 € 

2 
ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
∆ΕΝ 

ΚΑΤΕΘΕΣΕ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

3.006,16 € 

3 
ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
∆ΕΝ 

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΥΠΟΨΗ 

3.356,45 € 

 

Προσωρινός µειοδότης και για τις δύο οµάδες (ΟΜΑ∆Α Α & ΟΜΑ∆Α Β) ανακηρύσσεται η 
επιχείρηση µε επωνυµία «ΣΥΓΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ». 
Οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού εντός πέντε ηµερών.   
 

ΑΔΑ: Ψ6Α3ΟΛΚ8-ΥΣΑ



 

5 

 
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: 

 

ΚΑΣΚΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ  

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 της Ε∆ της προµήθειας. 

2. Κατακυρώνει την προµήθεια του διαγωνισµού Προµήθεια γραφικής ύλης, 

χαρτιού και αναλωσίµων Η/Υ για το έτος 2014 και για τις δύο οµάδες (ΟΜΑ∆Α Α 

& ΟΜΑ∆Α Β) στην επιχείρηση µε επωνυµία «ΣΥΓΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» µε συνολική οικονοµική προσφορά 5.648,98 € µε το Φ.Π.Α. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 76/2014 
 
 
 
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 ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

 

 
Τσαντάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
 

ΑΔΑ: Ψ6Α3ΟΛΚ8-ΥΣΑ
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