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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 16/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22/10/2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 10/10/2014

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Σισμανίδης Δημήτριος , Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος,
2) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος,
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς, Μέλος
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών Κιλκίς, Μέλος,
6) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2014

Απευθείας ανάθεση «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014" για τη
Δημοτική Ενότητα Γαλλικού».

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

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 διαγωνισμού:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» για τη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού.

Ο διαγωνισμός έγινε στις 30 Απριλίου 2014. Κατά την ημερομηνία αυτή δεν προσήλθε κανένας
διαγωνιζόμενος για τη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού και συντάχθηκε το παρακάτω πρακτικό
δημοπρασίας:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Τετάρτη 30η Απριλίου 2014 και ώρα 10:00
λήξης επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:
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1) Τσαντάκη Β. Δημήτριο, Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής, με
αναπληρωτή τον κ. Πεπερίδη Χριστόφορο, Αντιδήμαρχο Κιλκίς, μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.

2) Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ της
ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, με αναπληρωτή τον κ. Δημητριάδη Ιωάννη, Δημότη Κιλκίς, μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ
Κιλκίς, Πολιτικό Μηχανικό.

3) Σισμανίδη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ.
Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ 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
Δημοτικών Ενοτήτων εξαιρουμένης της Δ.Ε Κιλκίς, του Δήμου 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 Δημοτική Ενότητα και όχι για το σύνολο των Δ.Ε
του Δήμου 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 Δ.Ε
Πικρολίμνης):

 Φωτοαντίγραφο εγγυητικής συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (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 Διεύθυνσης 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) Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς ή δημοπρασίες Δημοσίου
Γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας
Δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων όσον και των
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου 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.

 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.
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 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: ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ

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 Δ.Ε
Πικρολίμνης):

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

 Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου (φέρει θεώρηση του ΚΕΠ – Δήμου 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 Δ/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 – Δήμου ΚΙΛΚΙΣ –
732) και ισχύ μέχρι 31/7/2014.

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

 Υπεύθυνη Δήλωση, 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 Δήμου 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 – Δήμου 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 – Δήμου ΚΙΛΚΙΣ – 732).

 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΣΩ EMAIL: lazos.faganas@gmail.com
3η ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Αριθμός μητρώου στο οικείο επιμελητήριο: 2361
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Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη (η συμμετοχή αφορά και στη Δ.Ε
Χέρσου):

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

 Πρωτότυπη βεβαίωση της Διεύθυνσης 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) Δεν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς,  δημοπρασίες Δημοσίου ή και από οργανισμούς
Τοπικής αυτοδιοίκησης
Γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας
Δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων όσον και των
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου 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 Δημόσιο 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: ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ

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 Δανείων (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 Δήμου Κιλκίς.
Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού 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.Δ. και ανακοινώθηκαν  επιμέρους στοιχεία τους για
κάθε διαγωνιζόμενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσφορά για την εταιρεία με επωνυμία
«ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ». Από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό η προσφορά της
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εταιρείας με επωνυμία «ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ» αφορά στη Δ.Ε Πικρολίμνης, ενώ αυτή
της εταιρείας με επωνυμία «ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ» αφορά στη Δ.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 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Ε: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

6
Φορτωτής-Εκσκαφέας
ενδεικτικού τύπου JCB, ή
αναλόγου τύπου, ελάχιστης
ιπποδύναμης 70 Hp

ΗΜΕΡΑ 72 150 10800,00

7
Φορτωτής-Εκσκαφέας
ενδεικτικού τύπου JCB, ή
αναλόγου τύπου, ελάχιστης
ιπποδύναμης 70 Hp

ΗΜΕΡΑ 72

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 10800,00
ΣΥΝΟΛΟ 10800,00

Φ.Π.Α. (23%) 2484,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13284,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΜΗΣ ΝΙΚ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ

8
Φορτωτής-Εκσκαφέας
ενδεικτικού τύπου JCB, ή
αναλόγου τύπου, ελάχιστης
ιπποδύναμης 70 Hp

ΗΜΕΡΑ 72 156 11232,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 11232,00
ΣΥΝΟΛΟ 11232,00

Φ.Π.Α. (23%) 2583,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13815,36

Κατόπιν η Ε.Δ., 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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΣΟ (€)
ΜΕ ΦΠΑ

1 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 13.284,00

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2014

1. Εγκρίνει το πρακτικό 1/2014.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός έγινε στις 19 Μάιου 2014 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό
105/2014 απόφαση του Δ.Σ. δεν προσήλθε επίσης κανένας διαγωνιζόμενος για την Δ.Ε.
Γαλλικού και συντάχθηκε το παρακάτω πρακτικό δημοπρασίας :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2

Στο Κιλκίς και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σήμερα την Δευτέρα 19η Μαϊου 2014 και ώρα 10:00 λήξης
επίδοσης προσφορών.

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποτελούμενης από:
4) Τσαντάκη Β. Δημήτριο, Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο της Επιτροπής, με

αναπληρωτή τον κ. Πεπερίδη Χριστόφορο, Αντιδήμαρχο Κιλκίς, μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ.
5) Κασκαμανίδου Ουρανία, Οικονομολόγο της ΔΕΥΑ Κιλκίς, εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ της

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, με αναπληρωτή τον κ. Δημητριάδη Ιωάννη, Δημότη Κιλκίς, μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ
Κιλκίς, Πολιτικό Μηχανικό.

6) Σισμανίδη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή τον κ.
Αβραμίδη Ηλία, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, Χημικό Μηχανικό.

παρουσιάστηκαν οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι για την ανάδειξη μειοδότη του διαγωνισμού:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Προϋπολογισμού 83.025,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για το Δημοτικές
Ενότητες για τις οποίες δεν είχε κατατεθεί  προσφορά στον με ημερομηνία 30/04/2014

διαγωνισμό, εξαιρουμένης της Δ.Ε Κιλκίς, του Δήμου 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 αφορά σε μία Δημοτική Ενότητα και όχι για το σύνολο
των Δ.Ε του Δήμου Κιλκίς και αποτελεί επανάληψη του διαγωνισμού που είχε διενεργηθεί και στις
30/04/2014, αφού δεν είχαν πληρωθεί όλες οι ζητούμενες θέσεις ανα Δ.Ε.

1η ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αριθμός μητρώου στο οικείο επιμελητήριο: 10198

Η επιτροπή βρήκε τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη:

 Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας – Χρήσης Μηχανήματος Έργου (ΜΕ), αριθμός άδειας
ΜΕ: 114845 ΙΧ (αρ. πρωτοκόλλου: 8904ΔΤΕ2151/10-08-2011) – αριθμό παραστατικού: 201992
– πραγματική ισχύς: 93 ΗΡ – το πρωτότυπο επιστράφηκε στον ενδιαφερόμενο.
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 Φωτοαντίγραφο πολυασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου με αριθμό 211327986 και
ισχύ μέχρι 25/9/2014 – το πρωτότυπο επιστράφηκε στον ενδιαφερόμενο.

 Φωτοαντίγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με αριθ. πρωτ.: 269364/2082/12-7-2013 με
θέμα: Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης ΜΕ και ισχύ μέχρι 31/7/2014 - το πρωτότυπο
επιστράφηκε στον ενδιαφερόμενο.

 Φωτοαντίγραφο άδειας Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β’ τάξης της Π.Ε Κιλκίς με
αριθμό 3.

 Υπεύθυνη δηλώση 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) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς - δημοπρασίες Δημοσίου ή και από
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γ) Δεν έχω υποπέσει σε κανένα σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
Δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων όσον και των
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου 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

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση με αριθμό πρωτοκόλλου 724/06-05-2014 του
Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ/νικης.

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμό 167/14-03-2014.
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμό 155/30-04-2014.
 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ με αριθ. πρωτοκόλλου 175/14-03-2014 και αριθμό

συστήματος 544/Υ/168/2014 και ισχύ μέχρι 12/09/2014.
 Φωτοαντίγραφο της ασφαλιστικής ενημερότητας του Ε.Τ.Α.Α – Γραφείο Έδεσσας, με αριθμό

πρωτοκόλλου 46/21-02-2014 και ισχύ μέχρι 30-06-2014 - το πρωτότυπο επιστράφηκε στον
ενδιαφερόμενο.

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό
πρωτοκόλλου 50597195/15-05-2014 και ισχύ μέχρι 15/07/2014.

 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Επιμελητήριο Κιλκίς βάσει του υπ’ αριθμ.
πρωτοκόλλου 13037/20-01-2014 εγγράφου του οικείου Επιμελητηρίου, που ισχύει μέχρι
31/12/2014 - το πρωτότυπο επιστράφηκε στον ενδιαφερόμενο.

 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτονται είναι
ακριβή αντίγραφα, τα οποία και έχει στην κατοχή του.

2η 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 στη Δ.Ε
Πικρολίμνης):

 Πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (γραφείο
Παρ/κών Κιλκίς) με αριθμό 25976, ποσού 1.400,00 €.

 Πρωτότυπη βεβαίωση της Διεύθυνσης 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.

 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) Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς ή δημοπρασίες Δημοσίου
Γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας
Δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων όσον και των
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου 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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 Πρωτότυπο αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ/νικης για
γενική χρήση με αριθμό πρωτοκόλλου 50/30-4-2014.

 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη μεταβολής της ποινικής του κατάστασης.
 Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμό 275/15-5-2014.
 Πρωτότυπο Πιστοποιητικό του τμήματος Πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου Κιλκίς, με

αριθμό 166/15-05-2014.
 Βεβαίωση 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.
 Βεβαίωση 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

13805/15-5-2014 εγγράφου του οικείου Επιμελητηρίου, που ισχύει μέχρι 31/12/2014.
 Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας – Χρήσης Μηχανήματος Έργου (ΜΕ), (αριθμός αδείας:

ΜΕ 114865 – Πραγματική ισχύς: 87 ΗΡ) με αριθμό παραστατικού απογραφικού δελτίου
202012. – το πρωτότυπο το παρέλαβε ο ενδιαφερόμενος.

 Φωτοαντίγραφο πολυασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου με αριθμό 211959930 για το
JCB με αριθμός αδείας ΜΕ 114865, και ισχύει μέχρι 25/4/2015. – το πρωτότυπο το παρέλαβε
ο ενδιαφερόμενος.

 Φωτοαντίγραφο άδειας Μηχανοδηγού – Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων
με κινητήρια θερμική μηχανή  της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς - Τμήμα Βιομηχανίας
με αριθ. Μητρώου Φ22.597 του κατόχου με ονοματεπώνυμο Γιάγκογλου Θεοκλή με αριθμό
αδείας 259 (τάξη Α), αριθμό αδείας 69 (τάξη Β’) 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.

 Μια σειρά από φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ανωτέρω.

Από την εξέταση των δικαιολογητικών των εταιρειών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό διαπιστώθηκε ότι η
εταιρεία με επωνυμία «ΛΕΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή
συμμετοχής.
Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 της μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των υπολοίπων εταιρειών,
μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν  επιμέρους στοιχεία τους για
κάθε διαγωνιζόμενο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσφορά για την εταιρεία με επωνυμία «ΛΕΦΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ». Από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό η προσφορά της εταιρείας με επωνυμία
«ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αφορά στη Δ.Ε Πικρολίμνης.
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
ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΟΜΑΔΑ Ε: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

6
Φορτωτής-Εκσκαφέας
ενδεικτικού τύπου JCB, ή
αναλόγου τύπου, ελάχιστης
ιπποδύναμης 70 Hp

ΗΜΕΡΑ 72 150 10.800,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 10.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 10.800,00

Φ.Π.Α. (23%) 2.484,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.284,00

Κατόπιν η Ε.Δ., έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων του μειοδότη, το δικαίωμα συμμετοχής
του στο διαγωνισμό, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα της
διακήρυξης.

ΑΔΑ: 72ΨΣΟΛΚ8-2Η5
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Στη συνέχεια η επιτροπή έκανε επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών.

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση που τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των
δικαιολογητικών και επομένως γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό είναι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΣΟ (€) ΜΕ
ΦΠΑ

1 ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 13.284,00

Επομένως προσωρινός μειοδότης και τη θέση της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης είναι η
εταιρεία «ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις που αφορούσε ο
διαγωνισμός δε δόθηκε προσφορά.
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις επί του πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού εντός πέντε ημερών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

2. Εγκρίνει το πρακτικό 2/2014.
3. Την απευθείας ανάθεση της "ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014" για τη

Δημοτική Ενότητα Γαλλικού στον "ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΗΛ" με ΑΦΜ : 128423624,
ΔΟΥ : Κιλκίς, με συνολική οικονομική προσφορά: 13.284,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο
ΦΠΑ).

4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 62.07 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
για το έτος 2014, και ψηφίζει τη σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 164/2014.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς

ΑΔΑ: 72ΨΣΟΛΚ8-2Η5
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